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Pozměňovací návrh 1
Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že právo na sociální 
ochranu je základním lidským právem, 
které je součástí evropského sociálního 
modelu; vzhledem k tomu, že Mezinárodní 
organizace práce (MOP) přijala doporučení 
týkající se minimálních úrovní sociálního 
zabezpečení, jejichž účelem je zajistit všem 
lidem základní právo na sociální 
zabezpečení a na životní úroveň 
odpovídající lidské důstojnosti;

A. vzhledem k tomu, že právo na sociální 
ochranu je klíčovým prvkem evropského 
sociálního modelu; vzhledem k tomu, že 
Mezinárodní organizace práce (MOP) 
přijala doporučení týkající se minimálních 
úrovní sociálního zabezpečení, jejichž 
účelem je zajistit všem lidem základní 
právo na sociální zabezpečení a na životní 
úroveň odpovídající lidské důstojnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Phil Bennion

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že právo na sociální 
ochranu je základním lidským právem, 
které je součástí evropského sociálního
modelu; vzhledem k tomu, že Mezinárodní 
organizace práce (MOP) přijala doporučení 
týkající se minimálních úrovní sociálního 
zabezpečení, jejichž účelem je zajistit všem 
lidem základní právo na sociální 
zabezpečení a na životní úroveň 
odpovídající lidské důstojnosti;

A. vzhledem k tomu, že právo na sociální 
ochranu je základním právem, které je 
součástí evropského sociálně tržního 
hospodářství; vzhledem k tomu, že 
Mezinárodní organizace práce (MOP) 
přijala doporučení týkající se minimálních 
úrovní sociálního zabezpečení, jejichž 
účelem je zajistit všem lidem základní 
právo na sociální zabezpečení a na životní 
úroveň odpovídající lidské důstojnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Csaba Sógor

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že právo na sociální 
ochranu je základním lidským právem, 
které je součástí evropského sociálního 
modelu; vzhledem k tomu, že Mezinárodní 
organizace práce (MOP) přijala doporučení 
týkající se minimálních úrovní sociálního 
zabezpečení, jejichž účelem je zajistit všem 
lidem základní právo na sociální 
zabezpečení a na životní úroveň 
odpovídající lidské důstojnosti;

A. vzhledem k tomu, že právo na sociální 
ochranu je základním právem, které je v 
souladu s právem Společenství a 
vnitrostátním právem a zvyklostmi a jako 
takové je součástí evropského sociálního 
modelu; vzhledem k tomu, že Mezinárodní 
organizace práce (MOP) přijala doporučení 
týkající se minimálních úrovní sociálního 
zabezpečení, jejichž účelem je zajistit všem 
lidem základní právo na sociální 
zabezpečení a na životní úroveň 
odpovídající lidské důstojnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Phil Bennion

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že sociální 
zabezpečení patří mezi pravomoci 
členských států, jež jsou koordinovány na 
úrovni EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že sociální ochrana 
představuje lidský vklad, který umožňuje 
přizpůsobit se rozvoji trhu práce, bojovat 
proti chudobě a sociálnímu vyloučení 
a zajistit účast na trhu práce; vzhledem 
k tomu, že sociální zabezpečení působí ve 
smyslu stabilizace hospodářství 
a představuje proticyklický prvek, díky 
němuž se zvyšuje poptávka a spotřeba 
v rámci jednotlivých států;

B. vzhledem k tomu, že cílem sociální 
ochrany je reagovat v případě negativního 
vývoje na trhu práce, bojovat proti chudobě 
a sociálnímu vyloučení a zajistit účast na 
trhu práce; vzhledem k tomu, že sociální 
zabezpečení působí ve smyslu stabilizace 
hospodářství a představuje proticyklický 
prvek, díky němuž se zvyšuje poptávka 
a spotřeba v rámci jednotlivých států;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Phil Bennion

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že sociální ochrana
představuje lidský vklad, který umožňuje 
přizpůsobit se rozvoji trhu práce, bojovat 
proti chudobě a sociálnímu vyloučení 
a zajistit účast na trhu práce; vzhledem 
k tomu, že sociální zabezpečení působí ve 
smyslu stabilizace hospodářství 
a představuje proticyklický prvek, díky 
němuž se zvyšuje poptávka a spotřeba 
v rámci jednotlivých států;

B. vzhledem k tomu, že sociální ochrana
umožňuje přizpůsobit se rozvoji trhu práce, 
bojovat proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení a zajistit účast na trhu práce; 
vzhledem k tomu, že sociální zabezpečení 
působí ve smyslu stabilizace hospodářství 
a představuje proticyklický prvek, díky 
němuž se zvyšuje poptávka a spotřeba 
v rámci jednotlivých států;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C



PE522.823v04-00 6/74 AM\1008721CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že členské státy ve 
snaze překonat krizi výrazně snížily své 
veřejné výdaje, a to přesně v okamžiku, 
kdy je nutno z důvodu náhlého nárůstu 
nezaměstnanosti posílit systémy sociální 
ochrany, přičemž vnitrostátní rozpočty 
určené na sociální zabezpečení utrpěly
další zátěž v důsledku snížení odvodů 
způsobeného vysokým počtem osob, které 
přišly o zaměstnání, nebo v důsledku 
snižování mezd, což znamená skutečné 
ohrožení evropského sociálního modelu;

C. vzhledem k tomu, že kvůli krizi, kdy 
bylo nutno z důvodu náhlého nárůstu 
nezaměstnanosti posílit systémy sociální 
ochrany, utrpěly vnitrostátní rozpočty 
určené na sociální zabezpečení další zátěž 
v důsledku snížení odvodů způsobeného 
vysokým počtem osob, které přišly 
o zaměstnání, nebo v důsledku snižování 
mezd, což znamená skutečné ohrožení 
evropského sociálního modelu;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že členské státy ve 
snaze překonat krizi výrazně snížily své 
veřejné výdaje, a to přesně v okamžiku, 
kdy je nutno z důvodu náhlého nárůstu 
nezaměstnanosti posílit systémy sociální 
ochrany, přičemž vnitrostátní rozpočty 
určené na sociální zabezpečení utrpěly 
další zátěž v důsledku snížení odvodů 
způsobeného vysokým počtem osob, které 
přišly o zaměstnání, nebo v důsledku 
snižování mezd, což znamená skutečné 
ohrožení evropského sociálního modelu;

C. vzhledem k tomu, že některé členské 
státy ve snaze překonat krizi výrazně 
snížily své veřejné výdaje, zatímco 
systémy sociální ochrany musely čelit 
náhlému nárůstu nezaměstnanosti, 
přičemž vnitrostátní rozpočty určené na 
sociální zabezpečení utrpěly další zátěž 
v důsledku snížení odvodů způsobeného 
vysokým počtem osob, které přišly 
o zaměstnání, nebo v důsledku snižování 
mezd, což znamená skutečné ohrožení 
evropského sociálního modelu;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Phil Bennion
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že členské státy ve 
snaze překonat krizi výrazně snížily své 
veřejné výdaje, a to přesně v okamžiku,
kdy je nutno z důvodu náhlého nárůstu 
nezaměstnanosti posílit systémy sociální 
ochrany, přičemž vnitrostátní rozpočty 
určené na sociální zabezpečení utrpěly 
další zátěž v důsledku snížení odvodů 
způsobeného vysokým počtem osob, které 
přišly o zaměstnání, nebo v důsledku 
snižování mezd, což znamená skutečné 
ohrožení evropského sociálního modelu;

C. vzhledem k tomu, že některé členské 
státy ve snaze překonat krizi výrazně 
snížily své veřejné výdaje, a to přesně 
v okamžiku, kdy z důvodu nárůstu 
nezaměstnanosti vzrostla poptávka po
sociální ochraně, přičemž vnitrostátní 
rozpočty určené na sociální zabezpečení 
utrpěly další zátěž v důsledku snížení 
odvodů způsobeného vysokým počtem 
osob, které přišly o zaměstnání, nebo 
v důsledku snižování mezd, což znamená 
skutečné ohrožení evropského sociálně
tržního hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že členské státy ve 
snaze překonat krizi výrazně snížily své 
veřejné výdaje, a to přesně v okamžiku, 
kdy je nutno z důvodu náhlého nárůstu 
nezaměstnanosti posílit systémy sociální 
ochrany, přičemž vnitrostátní rozpočty 
určené na sociální zabezpečení utrpěly 
další zátěž v důsledku snížení odvodů 
způsobeného vysokým počtem osob, které 
přišly o zaměstnání, nebo v důsledku 
snižování mezd, což znamená skutečné 
ohrožení evropského sociálního modelu;

C. vzhledem k tomu, že členské státy byly 
ve snaze překonat krizi nuceny výrazně 
snížit své veřejné výdaje, a to přesně 
v okamžiku, kdy je nutno z důvodu 
náhlého nárůstu nezaměstnanosti posílit 
systémy sociální ochrany, přičemž 
vnitrostátní rozpočty určené na sociální 
zabezpečení utrpěly další zátěž v důsledku 
snížení odvodů způsobeného vysokým 
počtem osob, které přišly o zaměstnání, 
nebo v důsledku snižování mezd;

Or. de

Pozměňovací návrh 11
Csaba Sógor
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že členské státy ve 
snaze překonat krizi výrazně snížily své 
veřejné výdaje, a to přesně v okamžiku, 
kdy je nutno z důvodu náhlého nárůstu 
nezaměstnanosti posílit systémy sociální 
ochrany, přičemž vnitrostátní rozpočty 
určené na sociální zabezpečení utrpěly 
další zátěž v důsledku snížení odvodů 
způsobeného vysokým počtem osob, které 
přišly o zaměstnání, nebo v důsledku 
snižování mezd, což znamená skutečné 
ohrožení evropského sociálního modelu;

C. vzhledem k tomu, že některé členské 
státy ve snaze překonat krizi výrazně 
snížily své veřejné výdaje, a to přesně 
v okamžiku, kdy je nutno z důvodu 
náhlého nárůstu nezaměstnanosti posílit 
systémy sociální ochrany, přičemž 
vnitrostátní rozpočty určené na sociální 
zabezpečení utrpěly další zátěž v důsledku 
snížení odvodů způsobeného vysokým 
počtem osob, které přišly o zaměstnání, 
nebo v důsledku snižování mezd, což 
znamená skutečné ohrožení evropského 
sociálního modelu;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že výdaje na sociální 
zabezpečení jsou v členských státech EU 
dosud nedostatečné; vzhledem k tomu, že 
případy, kdy dochází ke zneužívání 
zranitelných pracovníků, jsou v EU stále 
ještě časté, a že se nadále setkáváme se 
segmentací trhů práce, na nichž existují
velmi odlišné stupně ochrany, které závisí 
na jednotlivých druzích pracovních smluv 
a pracovních poměrů, a že se tento stav 
promítá do sociální nerovnosti 
a nepřizpůsobení;

D. vzhledem k tomu, že výdaje na sociální 
zabezpečení spadají do pravomoci 
členských států, mohou vést velmi odlišné 
stupně ochrany, které závisí na 
jednotlivých druzích pracovních smluv 
a pracovních poměrů, k sociální nerovnosti 
a nepřizpůsobení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 13
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že výdaje na sociální 
zabezpečení jsou v členských státech EU
dosud nedostatečné; vzhledem k tomu, že 
případy, kdy dochází ke zneužívání 
zranitelných pracovníků, jsou v EU stále 
ještě časté, a že se nadále setkáváme se 
segmentací trhů práce, na nichž existují 
velmi odlišné stupně ochrany, které závisí 
na jednotlivých druzích pracovních smluv 
a pracovních poměrů,  a že se tento stav 
promítá do sociální nerovnosti 
a nepřizpůsobení;

D. vzhledem k tomu, že výdaje na sociální 
zabezpečení mohou být v některých 
členských státech EU dosud nedostatečné;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Phil Bennion

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že výdaje na sociální 
zabezpečení jsou v členských státech EU
dosud nedostatečné; vzhledem k tomu, že 
případy, kdy dochází ke zneužívání 
zranitelných pracovníků, jsou v EU stále 
ještě časté, a že se nadále setkáváme se 
segmentací trhů práce, na nichž existují 
velmi odlišné stupně ochrany, které závisí 
na jednotlivých druzích pracovních smluv 
a pracovních poměrů,  a že se tento stav 
promítá do sociální nerovnosti 
a nepřizpůsobení;

D. vzhledem k tomu, že výdaje na sociální 
zabezpečení by mohly být v některých 
členských státech EU posíleny; vzhledem 
k tomu, že v EU stále existují případy, kdy 
dochází ke zneužívání zranitelných 
pracovníků; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 15
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že výdaje na sociální 
zabezpečení jsou v členských státech EU 
dosud nedostatečné; vzhledem k tomu, že 
případy, kdy dochází ke zneužívání 
zranitelných pracovníků, jsou v EU stále 
ještě časté, a že se nadále setkáváme se 
segmentací trhů práce, na nichž existují 
velmi odlišné stupně ochrany, které závisí 
na jednotlivých druzích pracovních smluv 
a pracovních poměrů,  a že se tento stav 
promítá do sociální nerovnosti 
a nepřizpůsobení;

D. vzhledem k tomu, že výdaje na sociální 
zabezpečení jsou v členských státech EU 
na velmi vysoké úrovni ve srovnání se 
zbytkem světa; vzhledem k tomu, že však 
případy, kdy dochází ke zneužívání 
zranitelných pracovníků, jsou v EU stále 
ještě časté, a že se nadále setkáváme se 
segmentací trhů práce, na nichž existují 
velmi odlišné stupně ochrany, které závisí 
na jednotlivých druzích pracovních smluv 
a pracovních poměrů,  a že se tento stav 
promítá do sociální nerovnosti 
a nepřizpůsobení;

Or. de

Pozměňovací návrh 16
Csaba Sógor

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že výdaje na sociální 
zabezpečení jsou v členských státech EU 
dosud nedostatečné; vzhledem k tomu, že 
případy, kdy dochází ke zneužívání 
zranitelných pracovníků, jsou v EU stále 
ještě časté, a že se nadále setkáváme se 
segmentací trhů práce, na nichž existují 
velmi odlišné stupně ochrany, které závisí 
na jednotlivých druzích pracovních smluv 
a pracovních poměrů,  a že se tento stav 
promítá do sociální nerovnosti 
a nepřizpůsobení;

D. vzhledem k tomu, že výdaje na sociální 
zabezpečení by v některých členských 
státech EU mohly být vyšší; vzhledem 
k tomu, že případy, kdy dochází ke 
zneužívání zranitelných pracovníků, jsou 
v EU stále ještě časté, a že se nadále 
setkáváme se segmentací trhů práce, na 
nichž existují velmi odlišné stupně 
ochrany, které závisí na jednotlivých 
druzích pracovních smluv a pracovních 
poměrů,  a že se tento stav promítá do 
sociální nerovnosti a nepřizpůsobení;
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Or. en

Pozměňovací návrh 17
Csaba Sógor

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že jak většina 
tradičních systémů sociální ochrany, 
zejména pak systém sociálního 
zabezpečení, tak i pracovní právo jsou 
koncipovány tak, aby zaručily práva 
zaměstnaných osob v sociální a pracovní 
oblasti, přičemž hrozí nebezpečí, že pokud 
dojde ke změně povahy zaměstnávání, 
nově vzniklé skupiny pracovníků nebudou 
mít zajištěnu odpovídající úroveň sociální 
ochrany, což platí stále více v případě 
samostatné výdělečné činnosti;

E. vzhledem k tomu, že jak většina 
tradičních systémů sociální ochrany, 
zejména pak systém sociálního 
zabezpečení, tak i pracovní právo jsou 
koncipovány tak, aby zaručily práva 
zaměstnaných osob v sociální a pracovní 
oblasti, přičemž hrozí nebezpečí, že s 
novými formami zaměstnávání, jako je 
například případ osob samostatně 
výdělečně činných, by se nově vzniklé 
skupiny pracovníků mohly ocitnout bez 
odpovídající úrovně sociální ochrany;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Phil Bennion

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že jak většina 
tradičních systémů sociální ochrany, 
zejména pak systém sociálního 
zabezpečení, tak i pracovní právo jsou 
koncipovány tak, aby zaručily práva 
zaměstnaných osob v sociální a pracovní 
oblasti, přičemž hrozí nebezpečí, že pokud 
dojde ke změně povahy zaměstnávání, 
nově vzniklé skupiny pracovníků nebudou
mít zajištěnu odpovídající úroveň sociální 
ochrany, což platí stále více v případě 

E. vzhledem k tomu, že jak většina 
tradičních systémů sociální ochrany, 
zejména pak systém sociálního 
zabezpečení, tak i pracovní právo jsou 
koncipovány tak, aby zaručily práva 
zaměstnaných osob v sociální a pracovní 
oblasti, přičemž hrozí nebezpečí, že pokud 
dojde ke změně povahy zaměstnávání a 
počet samostatně výdělečně činných osob 
bude narůstat, by nově vzniklé skupiny 
pracovníků nemusely mít zajištěnu 
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samostatné výdělečné činnosti; odpovídající úroveň sociální ochrany;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že jak většina 
tradičních systémů sociální ochrany, 
zejména pak systém sociálního 
zabezpečení, tak i pracovní právo jsou 
koncipovány tak, aby zaručily práva 
zaměstnaných osob v sociální a pracovní 
oblasti, přičemž hrozí nebezpečí, že pokud 
dojde ke změně povahy zaměstnávání, 
nově vzniklé skupiny pracovníků nebudou 
mít zajištěnu odpovídající úroveň sociální 
ochrany, což platí stále více v případě 
samostatné výdělečné činnosti;

(Netýká se českého znění.)

Or. de

Pozměňovací návrh 20
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že jak většina 
tradičních systémů sociální ochrany, 
zejména pak systém sociálního 
zabezpečení, tak i pracovní právo jsou 
koncipovány tak, aby zaručily práva 
zaměstnaných osob v sociální a pracovní 
oblasti, přičemž hrozí nebezpečí, že pokud 
dojde ke změně povahy zaměstnávání, 
nově vzniklé skupiny pracovníků nebudou 

(Netýká se českého znění.)
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mít zajištěnu odpovídající úroveň sociální 
ochrany, což platí stále více v případě 
samostatné výdělečné činnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 21
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že jak většina 
tradičních systémů sociální ochrany, 
zejména pak systém sociálního 
zabezpečení, tak i pracovní právo jsou 
koncipovány tak, aby zaručily práva 
zaměstnaných osob v sociální a pracovní 
oblasti, přičemž hrozí nebezpečí, že pokud 
dojde ke změně povahy zaměstnávání, 
nově vzniklé skupiny pracovníků nebudou 
mít zajištěnu odpovídající úroveň sociální 
ochrany, což platí stále více v případě 
samostatné výdělečné činnosti;

E. vzhledem k tomu, že jak většina
tradičních systémů sociální ochrany, 
zejména pak systém sociálního 
zabezpečení, tak i pracovní právo jsou 
koncipovány tak, aby zaručily práva 
zaměstnaných osob v sociální a pracovní 
oblasti, přičemž hrozí nebezpečí, že pokud 
dojde ke změně povahy zaměstnávání, 
mohou nově vzniklé skupiny pracovníků v 
některých situacích postrádat sociální
ochranu, což platí stále více v případě 
samostatné výdělečné činnosti; stanovení 
forem a úrovně sociální ochrany je 
nicméně výlučně věcí členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby
byla jasně definována fiktivní samostatná 
výdělečná činnost a aby se zamezilo 
případnému zneužívání s cílem zabránit 
veškerým případům porušování sociálních 

F. vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby se 
zabránilo zneužívání v případech fiktivní
samostatné výdělečné činnosti a aby se 
zamezilo případnému zneužívání s cílem 
zabránit veškerým případům porušování 



PE522.823v04-00 14/74 AM\1008721CS.doc

CS

práv pracovníků, narušování hospodářské 
soutěže a rizika vzniku sociálního 
dumpingu;

sociálních práv pracovníků, narušování 
hospodářské soutěže a rizika vzniku 
sociálního dumpingu;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby 
byla jasně definována fiktivní samostatná 
výdělečná činnost a aby se zamezilo 
případnému zneužívání s cílem zabránit 
veškerým případům porušování sociálních 
práv pracovníků, narušování hospodářské 
soutěže a rizika vzniku sociálního 
dumpingu;

F. vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby se 
zamezilo případnému zneužívání s cílem 
zabránit veškerým případům porušování 
sociálních práv pracovníků, narušování 
hospodářské soutěže a rizika vzniku 
sociálního dumpingu;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Phil Bennion

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby 
byla jasně definována fiktivní samostatná 
výdělečná činnost a aby se zamezilo 
případnému zneužívání s cílem zabránit 
veškerým případům porušování sociálních 
práv pracovníků, narušování hospodářské 
soutěže a rizika vzniku sociálního 
dumpingu;

F. vzhledem k tomu, že by bylo užitečné, 
aby byla jasně definována fiktivní 
samostatná výdělečná činnost a aby se 
zamezilo případnému zneužívání s cílem 
zabránit porušování sociálních práv 
pracovníků, narušování hospodářské 
soutěže a riziku vzniku sociálního 
dumpingu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 25
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem tomu, že fiktivní samostatná 
výdělečná činnost je v zásadě formou 
částečného úniku příspěvků, kterou je 
obtížné odhalit a jež ohrožuje udržitelnost 
a přiměřenost důchodových systémů, 
neboť je připravuje o nezbytné zdroje;

Or. el

Pozměňovací návrh 26
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fb. vzhledem k tomu, že zvlášť vysoká 
úroveň nezaměstnanosti v řadě členských 
států ve spojení s trvalým tlakem na 
snižování nákladů na práci (jednotku 
práce) vedou na vnitrostátních trzích 
práce k tendencím a postupům, jež 
podporují další šíření fiktivní samostatné 
výdělečné činnosti;

Or. el

Pozměňovací návrh 27
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že vývoj pracovních 
podmínek ekonomicky závislých osob 
samostatně výdělečně činných
a zaměstnanců se od sebe příliš neliší, 
a proto by měly mít obě tyto skupiny 
obdobná práva v pracovní oblasti 
a v oblasti sociálního zabezpečení;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že vývoj pracovních 
podmínek ekonomicky závislých osob 
samostatně výdělečně činných 
a zaměstnanců se od sebe příliš neliší, 
a proto by měly mít obě tyto skupiny 
obdobná práva v pracovní oblasti 
a v oblasti sociálního zabezpečení;

G. vzhledem k tomu, že vývoj pracovních 
podmínek ekonomicky závislých osob 
samostatně výdělečně činných 
a zaměstnanců se od sebe příliš neliší, 
a proto by měla být situace obou těchto 
skupin v pracovní oblasti a v oblasti 
sociálního zabezpečení podrobněji 
prozkoumána;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Phil Bennion

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že vývoj pracovních 
podmínek ekonomicky závislých osob 
samostatně výdělečně činných 
a zaměstnanců se od sebe příliš neliší, 

G. vzhledem k tomu, že vývoj pracovních 
podmínek ekonomicky závislých osob 
samostatně výdělečně činných 
a zaměstnanců se od sebe příliš neliší, 
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a proto by měly mít obě tyto skupiny 
obdobná práva v pracovní oblasti 
a v oblasti sociálního zabezpečení;

a proto by měly mít obě tyto skupiny 
případně obdobná práva v pracovní oblasti 
a v oblasti sociálního zabezpečení;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že pokud jde o 
systémy sociální ochrany pro osoby 
samostatně výdělečně činné, je třeba 
zohlednit skutečnost, že osoby samostatně 
výdělečně činné představují významnou 
sílu pro inovace a hospodářský růst v EU 
a že jakýkoli zásah do této formy by měl 
podporovat její rozvoj, a nikoli ohrožovat 
její existenci; 

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že osoby samostatně 
výdělečně činné představovaly v roce 2012 
více než 15 % celkového počtu 
zaměstnaných v Evropské unii;

Or. en
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Pozměňovací návrh 32
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gb. vzhledem k tomu, že ekonomicky 
závislé samostatně výdělečně činné osoby 
se jen zřídka organizují a jsou jen zřídka 
zastoupeny odbory, ačkoli jsou 
pravděpodobnějším cílem zneužívání 
pracovní doby a jiných zneužití;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gc. vzhledem k tomu, že v řadě členských 
států je pro samostatně výdělečně činné 
osoby obtížné získat dostatečná 
důchodová práva; vzhledem k tomu, že se 
tím u těchto osob zvyšuje budoucí riziko 
chudoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G d (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gd. vzhledem k tomu, že v řadě případů 
není samostatně výdělečná činnost věcí 
volby dané osoby, nýbrž spíše nutností 
kvůli nedostatku jiných pracovních 
příležitostí nebo flexibilních podmínek, 
které by umožnily sladit povinnosti 
související s prací s pečovatelskými 
povinnostmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 Sociální zabezpečení pro všechny osoby Sociální zabezpečení pro všechny 
pracovníky včetně osob samostatně 
výdělečně činných

Or. de

Pozměňovací návrh 36
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je třeba rozvíjet 
a modernizovat systémy sociální ochrany
s cílem zaručit všem osobám přiměřenou 
sociální ochranu založenou na zásadách 
všeobecného přístupu a zákazu 
diskriminace a na schopnosti pružně 
reagovat na demografický vývoj a na 
situaci na trhu práce;

1. zdůrazňuje, že je třeba soustavně 
optimalizovat a modernizovat sociální 
systémy a zaručit všem pracovníkům
přiměřenou ochranu; domnívá se, že je 
potřeba zvýšit standardy především tam, 
kde neodpovídají evropským cílům, a to 
při zohlednění zásad všeobecného přístupu 
a zákazu diskriminace;
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Or. de

Pozměňovací návrh 37
Phil Bennion

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je třeba rozvíjet 
a modernizovat systémy sociální ochrany 
s cílem zaručit všem osobám přiměřenou 
sociální ochranu založenou na zásadách 
všeobecného přístupu a zákazu 
diskriminace a na schopnosti pružně 
reagovat na demografický vývoj a na 
situaci na trhu práce;

1. zdůrazňuje, že je třeba rozvíjet 
a modernizovat systémy sociální ochrany 
s cílem zaručit všem osobám přiměřenou 
sociální ochranu založenou na zásadě 
zákazu diskriminace a na schopnosti 
pružně reagovat na demografický vývoj 
a na situaci na trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je třeba rozvíjet 
a modernizovat systémy sociální ochrany 
s cílem zaručit všem osobám přiměřenou 
sociální ochranu založenou na zásadách 
všeobecného přístupu a zákazu 
diskriminace a na schopnosti pružně 
reagovat na demografický vývoj a na 
situaci na trhu práce;

1. zdůrazňuje, že je třeba rozvíjet 
a modernizovat systémy sociální ochrany 
na úrovni členských států s cílem zaručit 
všem osobám přiměřenou sociální ochranu 
založenou na zásadách všeobecného 
přístupu a zákazu diskriminace a na 
schopnosti pružně reagovat na 
demografický vývoj a na situaci na trhu 
práce;

Or. en
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Pozměňovací návrh 39
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je třeba rozvíjet 
a modernizovat systémy sociální ochrany 
s cílem zaručit všem osobám přiměřenou 
sociální ochranu založenou na zásadách 
všeobecného přístupu a zákazu 
diskriminace a na schopnosti pružně 
reagovat na demografický vývoj a na 
situaci na trhu práce;

1. zdůrazňuje, že by mohlo být nezbytné
rozvíjet a modernizovat systémy sociální 
ochrany s cílem zaručit všem osobám 
přiměřenou sociální ochranu založenou na 
zásadách všeobecného přístupu a zákazu 
diskriminace a na schopnosti pružně 
reagovat na demografický vývoj a na 
situaci na trhu práce;

Or. de

Pozměňovací návrh 40
Ria Oomen-Ruijten

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je třeba rozvíjet 
a modernizovat systémy sociální ochrany 
s cílem zaručit všem osobám přiměřenou 
sociální ochranu založenou na zásadách 
všeobecného přístupu a zákazu 
diskriminace a na schopnosti pružně 
reagovat na demografický vývoj a na 
situaci na trhu práce;

1. zdůrazňuje, že je třeba rozvíjet 
a modernizovat systémy sociální ochrany 
s cílem zaručit všem osobám spolehlivou, 
udržitelnou a přiměřenou sociální ochranu 
založenou na zásadách všeobecného 
přístupu a zákazu diskriminace a na 
schopnosti pružně reagovat na 
demografický vývoj a na situaci na trhu 
práce;

Or. nl

Pozměňovací návrh 41
Danuta Jazłowiecka

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

1a. vyzývá členské státy, aby dále rozvíjely 
preventivní složku sociálního systému 
sociální ochrany a aby kladly větší důraz 
na aktivační opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vybízí členské státy, aby zajistily 
odpovědné a udržitelné financování 
systémů sociálního zabezpečení, zejména 
v období hospodářské krize, s cílem 
zaručit přiměřenou výši sociálních dávek, 
přičemž však nesmí ztrácet ze zřetele 
skutečnost, že jeden z nejvýznamnějších 
faktorů sociálních investic spočívá v tom, 
že umožňují vzájemně skloubit sociální 
a hospodářské cíle; domnívá se proto, že 
by neměly být považovány za výdaje, ale 
spíše za investici;

2. vybízí členské státy, aby zajistily 
odpovědné a udržitelné financování 
systémů sociálního zabezpečení s cílem 
zaručit jejich udržitelnost a přiměřenost 
sociálních dávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Phil Bennion

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vybízí členské státy, aby zajistily 
odpovědné a udržitelné financování 
systémů sociálního zabezpečení, zejména 

2. vybízí členské státy, aby zajistily 
odpovědné a udržitelné financování 
systémů sociálního zabezpečení, zejména 
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v období hospodářské krize, s cílem zaručit 
přiměřenou výši sociálních dávek, přičemž 
však nesmí ztrácet ze zřetele skutečnost, že 
jeden z nejvýznamnějších faktorů 
sociálních investic spočívá v tom, že 
umožňují vzájemně skloubit sociální 
a hospodářské cíle; domnívá se proto, že 
by neměly být považovány za výdaje, ale 
spíše za investici;

v období hospodářské krize, s cílem zaručit 
přiměřenou výši sociálních dávek, přičemž 
však nesmí ztrácet ze zřetele skutečnost, že 
jeden z nejvýznamnějších faktorů 
sociálních investic spočívá v tom, že 
umožňují vzájemně skloubit sociální 
a hospodářské cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vybízí členské státy, aby zajistily 
odpovědné a udržitelné financování 
systémů sociálního zabezpečení, zejména 
v období hospodářské krize, s cílem zaručit 
přiměřenou výši sociálních dávek, přičemž 
však nesmí ztrácet ze zřetele skutečnost, že 
jeden z nejvýznamnějších faktorů 
sociálních investic spočívá v tom, že 
umožňují vzájemně skloubit sociální 
a hospodářské cíle; domnívá se proto, že 
by neměly být považovány za výdaje, ale 
spíše za investici;

2. vybízí členské státy, aby zajistily 
odpovědné a udržitelné financování 
systémů sociálního zabezpečení, zejména 
v období hospodářské krize, s cílem zaručit 
přiměřenou výši sociálních dávek a 
udržitelnost důchodových systémů a 
systémů sociálního zabezpečení obecně, 
přičemž však nesmí ztrácet ze zřetele 
skutečnost, že jeden z nejvýznamnějších 
faktorů sociálních investic spočívá v tom, 
že umožňují vzájemně skloubit sociální 
a hospodářské cíle; domnívá se proto, že 
by neměly být považovány za výdaje, ale 
spíše za investici;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Lívia Járóka

Návrh usnesení
Bod 2



PE522.823v04-00 24/74 AM\1008721CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vybízí členské státy, aby zajistily 
odpovědné a udržitelné financování 
systémů sociálního zabezpečení, zejména 
v období hospodářské krize, s cílem zaručit 
přiměřenou výši sociálních dávek, přičemž 
však nesmí ztrácet ze zřetele skutečnost, že 
jeden z nejvýznamnějších faktorů 
sociálních investic spočívá v tom, že 
umožňují vzájemně skloubit sociální 
a hospodářské cíle; domnívá se proto, že 
by neměly být považovány za výdaje, ale 
spíše za investici;

2. vybízí členské státy, aby zajistily 
odpovědné a udržitelné financování 
systémů sociálního zabezpečení, zejména 
v období hospodářské krize, s cílem zaručit 
přiměřenou výši sociálních dávek, přičemž 
však nesmí ztrácet ze zřetele skutečnost, že 
jeden z nejvýznamnějších faktorů 
sociálních investic spočívá v tom, že 
umožňují vzájemně skloubit sociální 
a hospodářské cíle a že mohou v 
dlouhodobém horizontu přispět k udržení 
a rozvoji hospodářství; domnívá se proto, 
že by neměly být považovány za výdaje, 
ale spíše za investici;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vybízí členské státy, aby zaručily 
vnitrostátní minimální úroveň sociální 
ochrany, jíž zajistí minimální stupeň 
ochrany hlavních zdrojů příjmů v zemi
a přístup k základním sociálním výhodám, 
zejména v případě nemoci, 
nezaměstnanosti, mateřství a zdravotního 
postižení, což umožní bojovat v členských 
státech proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení; vybízí rovněž členské státy, aby 
vypracovaly strategie rozvoje sociálního 
zabezpečení podle pokynů Mezinárodní 
organizace práce;

3. vybízí členské státy, aby zaručily 
vnitrostátní minimální úroveň sociální 
ochrany, jíž zajistí základní příjem 
stanovený každou zemí a přístup 
k základním sociálním výhodám, zejména 
v případě nemoci, nezaměstnanosti, 
mateřství a zdravotního postižení atd., 
s cílem bojovat proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení; poukazuje na to, že 
odpovědnost za stanovení této ochrany je 
výlučně věcí dotčeného členského státu; 
vybízí rovněž členské státy, aby 
vypracovaly strategie rozvoje sociálního 
zabezpečení podle pokynů Mezinárodní 
organizace práce;

Or. de



AM\1008721CS.doc 25/74 PE522.823v04-00

CS

Pozměňovací návrh 47
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vybízí členské státy, aby zaručily 
vnitrostátní minimální úroveň sociální 
ochrany, jíž zajistí minimální stupeň 
ochrany hlavních zdrojů příjmů v zemi 
a přístup k základním sociálním výhodám, 
zejména v případě nemoci, 
nezaměstnanosti, mateřství a zdravotního 
postižení, což umožní bojovat v členských 
státech proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení; vybízí rovněž členské státy, aby 
vypracovaly strategie rozvoje sociálního 
zabezpečení podle pokynů Mezinárodní 
organizace práce;

3. vybízí členské státy, aby zaručily 
vnitrostátní minimální úroveň sociální 
ochrany, jíž zajistí přístup k základním 
sociálním výhodám, zejména v případě 
nemoci, nezaměstnanosti, mateřství 
a zdravotního postižení, což umožní 
bojovat v členských státech proti chudobě 
a sociálnímu vyloučení;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vybízí členské státy, aby zaručily 
vnitrostátní minimální úroveň sociální 
ochrany, jíž zajistí minimální stupeň 
ochrany hlavních zdrojů příjmů v zemi
a přístup k základním sociálním výhodám, 
zejména v případě nemoci, 
nezaměstnanosti, mateřství a zdravotního 
postižení, což umožní bojovat v členských
státech proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení; vybízí rovněž členské státy, aby 
vypracovaly strategie rozvoje sociálního 
zabezpečení podle pokynů Mezinárodní 
organizace práce;

3. vybízí členské státy, aby zaručily 
minimální úroveň sociální ochrany 
a přístup k základním sociálním výhodám, 
zejména v případě nemoci, 
nezaměstnanosti, mateřství a zdravotního 
postižení, což umožní bojovat v členských
státech proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení; vybízí rovněž členské státy, aby 
vypracovaly strategie rozvoje sociálního 
zabezpečení podle pokynů Mezinárodní 
organizace práce;
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Or. de

Pozměňovací návrh 49
Phil Bennion

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vybízí členské státy, aby zaručily 
vnitrostátní minimální úroveň sociální 
ochrany, jíž zajistí minimální stupeň 
ochrany hlavních zdrojů příjmů v zemi 
a přístup k základním sociálním výhodám, 
zejména v případě nemoci, 
nezaměstnanosti, mateřství a zdravotního 
postižení, což umožní bojovat v členských 
státech proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení; vybízí rovněž členské státy, aby
vypracovaly strategie rozvoje sociálního 
zabezpečení podle pokynů Mezinárodní 
organizace práce;

3. vybízí členské státy, aby zaručily 
vnitrostátní minimální úroveň sociální 
ochrany, jíž zajistí přístup k základním 
sociálním výhodám, zejména v případě 
nemoci, nezaměstnanosti, mateřství 
a zdravotního postižení, což umožní 
bojovat v členských státech proti chudobě 
a sociálnímu vyloučení; vybízí rovněž 
členské státy, aby vypracovaly strategie 
rozvoje sociálního zabezpečení podle 
pokynů Mezinárodní organizace práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Csaba Sógor

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vybízí členské státy, aby zaručily 
vnitrostátní minimální úroveň sociální 
ochrany, jíž zajistí minimální stupeň 
ochrany hlavních zdrojů příjmů v zemi 
a přístup k základním sociálním výhodám, 
zejména v případě nemoci, 
nezaměstnanosti, mateřství a zdravotního 
postižení, což umožní bojovat v členských 
státech proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení; vybízí rovněž členské státy, aby 

(Netýká se českého znění.)
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vypracovaly strategie rozvoje sociálního 
zabezpečení podle pokynů Mezinárodní 
organizace práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vybízí členské státy, aby zaručily 
vnitrostátní minimální úroveň sociální 
ochrany, jíž zajistí minimální stupeň 
ochrany hlavních zdrojů příjmů v zemi 
a přístup k základním sociálním výhodám, 
zejména v případě nemoci, 
nezaměstnanosti, mateřství a zdravotního 
postižení, což umožní bojovat v členských 
státech proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení; vybízí rovněž členské státy, aby 
vypracovaly strategie rozvoje sociálního 
zabezpečení podle pokynů Mezinárodní 
organizace práce;

3. vybízí členské státy, aby zaručily 
vnitrostátní minimální úroveň sociální 
ochrany, jíž zajistí minimální stupeň 
ochrany hlavních zdrojů příjmů v zemi 
a přístup k základním sociálním výhodám, 
zejména v případě nemoci, 
nezaměstnanosti, mateřství, zdravotního 
postižení a odchodu do důchodu, což 
umožní bojovat v členských státech proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení; vybízí 
rovněž členské státy, aby vypracovaly 
strategie rozvoje sociálního zabezpečení 
podle pokynů Mezinárodní organizace 
práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá členské státy, aby zajistily 
přístup všech občanů k informacím o 
jejich právu na sociální ochranu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 53
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že účinná sociální ochrana 
by měla zahrnovat opatření zaměřená na 
podporu účasti příjemců na trhu práce a že 
snížení úrovně sociální ochrany 
nepředstavuje pobídku pro nárůst 
zaměstnanosti;

4. zdůrazňuje, že účinná sociální ochrana 
by měla zahrnovat opatření zaměřená na 
podporu účasti příjemců na trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Phil Bennion

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že účinná sociální ochrana 
by měla zahrnovat opatření zaměřená na 
podporu účasti příjemců na trhu práce a že 
snížení úrovně sociální ochrany 
nepředstavuje pobídku pro nárůst 
zaměstnanosti;

4. zdůrazňuje, že účinná sociální ochrana 
by měla zahrnovat opatření zaměřená na 
podporu účasti příjemců na trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že účinná sociální ochrana 
by měla zahrnovat opatření zaměřená na 
podporu účasti příjemců na trhu práce a že 
snížení úrovně sociální ochrany 
nepředstavuje pobídku pro nárůst 
zaměstnanosti;

4. zdůrazňuje, že účinná sociální ochrana 
by měla zahrnovat opatření zaměřená na 
podporu účasti příjemců na trhu práce a na
pobídky pro nárůst zaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že opatření pro zajištění 
dostatečně kvalitní sociální ochrany 
založené na opatřeních na podporu účasti 
na trhu práce jsou důležitá pro zlepšení 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
pro zvýšení produktivity, která je hlavní 
konkurenční výhodou;

Or. el

Pozměňovací návrh 57
Phil Bennion

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vybízí členské státy, aby zvýšily své úsilí 
o vytváření pracovních míst pro mladé lidi 
a aby dbaly na to, aby nebyli mladí 
pracovníci diskriminováni omezováním 
svých práv na sociální zabezpečení;

5. vybízí členské státy, aby provedly 
strukturální reformy a opatření, která 
podnikům poskytnou možnost a pobídku 
k vytváření pracovních míst pro mladé lidi,
a aby dbaly na to, aby nebyli mladí 
pracovníci diskriminováni omezováním 
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svých práv na sociální zabezpečení;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vybízí členské státy, aby zvýšily své 
úsilí o vytváření pracovních míst pro mladé 
lidi a aby dbaly na to, aby nebyli mladí 
pracovníci diskriminováni omezováním 
svých práv na sociální zabezpečení;

5. vybízí členské státy, aby zvýšily své 
úsilí o vytváření pracovních míst pro mladé 
lidi a aby dbaly na to, aby nebyli mladí 
pracovníci diskriminováni;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Ria Oomen-Ruijten

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vybízí členské státy, aby zvýšily své 
úsilí o vytváření pracovních míst pro mladé 
lidi a aby dbaly na to, aby nebyli mladí 
pracovníci diskriminováni omezováním 
svých práv na sociální zabezpečení;

5. vybízí členské státy, aby zvýšily své 
úsilí o vytváření pracovních míst pro mladé 
lidi a aby dbaly na to, aby nebyli mladí 
pracovníci diskriminováni omezováním 
svých práv na sociální zabezpečení; 
poukazuje na to, že vhodným způsobem, 
jak toho dosáhnout, je financování ze 
systému pro záruky zaměstnání pro mladé 
lidí;

Or. nl

Pozměňovací návrh 60
Ria Oomen-Ruijten
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Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že je zapotřebí jasně 
stanovit, že starší osoby nejsou 
ekonomickou a sociální zátěží, ale 
naopak, že zkušenosti a znalosti, jež 
získaly během života, jsou kapitálem; v 
rámci mezigenerační solidarity by 
zaměstnanci starší 60 let měli být 
podporováni v tom, aby byli i nadále k 
dispozici na trhu práce a aby například 
předali své znalosti a zkušenosti 
následujícím generacím; mladí lidé jsou 
budoucnost, ale vklad starších osob je 
rovněž nepostradatelný;

Or. nl

Pozměňovací návrh 61
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá členské státy, aby ve spolupráci 
s Komisí zajistily přiměřenou sociální 
ochranu pro mladé lidi účastnící se 
programů stáží a odborné praxe s cílem 
poskytnout jim pracovní zkušenosti;  

Or. el

Pozměňovací návrh 62
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vybízí členské státy, aby kladly důraz 
zejména na zaručení sociálního 
zabezpečení nejzranitelnějších skupin –
nezaměstnaných, zdravotně postižených, 
rodin samoživitelů, mladých osob, 
důchodců, mladých rodin a dalších; vybízí 
rovněž členské státy, aby zajistily širší 
přístup k sociálním službám pro všechny 
nejzranitelnější osoby a pro osoby, které 
potřebují dlouhodobou péči, zvláště ve 
venkovských oblastech;

6. vybízí členské státy, aby kladly důraz 
zejména na poskytování sociálního 
zabezpečení nejzranitelnějším skupinám –
nezaměstnaným, zdravotně postiženým, 
rodinám samoživitelů, mladým osobám, 
důchodcům, mladým rodinám a dalším, a 
to v souladu se zásadami dotčeného 
vnitrostátního systému; vybízí rovněž 
členské státy, aby zajistily širší přístup 
k sociálním službám pro všechny 
nejzranitelnější osoby a pro osoby, které 
potřebují dlouhodobou péči;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Phil Bennion

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vybízí členské státy, aby kladly důraz 
zejména na zaručení sociálního
zabezpečení nejzranitelnějších skupin –
nezaměstnaných, zdravotně postižených, 
rodin samoživitelů, mladých osob, 
důchodců, mladých rodin a dalších; vybízí 
rovněž členské státy, aby zajistily širší 
přístup k sociálním službám pro všechny 
nejzranitelnější osoby a pro osoby, které 
potřebují dlouhodobou péči, zvláště ve 
venkovských oblastech;

6. vybízí členské státy, aby kladly důraz 
zejména na zajištění přístupu k sociálnímu
zabezpečení nejzranitelnějších skupin –
nezaměstnaných, zdravotně postižených, 
rodin samoživitelů, mladých osob, 
důchodců, mladých rodin a dalších; vybízí 
rovněž členské státy, aby zajistily širší 
přístup k sociálním službám pro všechny 
nejzranitelnější osoby a pro osoby, které 
potřebují dlouhodobou péči, zvláště ve 
venkovských oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Danuta Jazłowiecka
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Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vybízí členské státy, aby kladly důraz 
zejména na zaručení sociálního
zabezpečení nejzranitelnějších skupin –
nezaměstnaných, zdravotně postižených, 
rodin samoživitelů, mladých osob, 
důchodců, mladých rodin a dalších; vybízí 
rovněž členské státy, aby zajistily širší 
přístup k sociálním službám pro všechny 
nejzranitelnější osoby a pro osoby, které 
potřebují dlouhodobou péči, zvláště ve 
venkovských oblastech;

6. vybízí členské státy, aby kladly důraz 
zejména na poskytování přiměřeného 
sociálního zabezpečení nejzranitelnějším 
skupinám – nezaměstnaným, zdravotně 
postiženým, rodinám samoživitelů, 
mladým osobám, důchodcům, mladým 
rodinám a dalším; vybízí rovněž členské 
státy, aby zajistily širší přístup k sociálním 
službám pro všechny nejzranitelnější osoby 
a pro osoby, které potřebují dlouhodobou 
péči, zvláště ve venkovských oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Lívia Járóka

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vybízí členské státy, aby kladly důraz 
zejména na zaručení sociálního 
zabezpečení nejzranitelnějších skupin –
nezaměstnaných, zdravotně postižených, 
rodin samoživitelů, mladých osob, 
důchodců, mladých rodin a dalších; vybízí 
rovněž členské státy, aby zajistily širší 
přístup k sociálním službám pro všechny 
nejzranitelnější osoby a pro osoby, které 
potřebují dlouhodobou péči, zvláště ve 
venkovských oblastech;

6. vybízí členské státy, aby kladly důraz 
zejména na zaručení sociálního 
zabezpečení nejzranitelnějších skupin –
nezaměstnaných, zdravotně postižených, 
rodin samoživitelů, velkých rodin se 
čtyřmi a více dětmi, mladých osob, 
důchodců, mladých rodin a dalších; vybízí 
rovněž členské státy, aby zajistily širší 
přístup k sociálním službám pro všechny 
nejzranitelnější osoby a pro osoby, které 
potřebují dlouhodobou péči, zvláště ve 
venkovských oblastech a znevýhodněných 
regionech;

Or. en
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Pozměňovací návrh 66
Ria Oomen-Ruijten

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vybízí členské státy, aby kladly důraz 
zejména na zaručení sociálního 
zabezpečení nejzranitelnějších skupin –
nezaměstnaných, zdravotně postižených, 
rodin samoživitelů, mladých osob, 
důchodců, mladých rodin a dalších; vybízí 
rovněž členské státy, aby zajistily širší 
přístup k sociálním službám pro všechny 
nejzranitelnější osoby a pro osoby, které 
potřebují dlouhodobou péči, zvláště ve 
venkovských oblastech;

6. vybízí členské státy, aby kladly důraz 
zejména na zaručení sociálního 
zabezpečení nejzranitelnějších skupin –
nezaměstnaných, zdravotně postižených, 
rodin samoživitelů, mladých a starších 
osob, důchodců, mladých rodin a dalších; 
vybízí rovněž členské státy, aby zajistily 
širší přístup k sociálním službám pro 
všechny nejzranitelnější osoby a pro osoby, 
které potřebují dlouhodobou péči, zvláště 
ve venkovských oblastech;

Or. nl

Pozměňovací návrh 67
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vybízí členské státy a Komisi, aby 
přijaly opatření k boji proti diskriminaci 
žen na trhu práce a rovněž opatření 
sociální ochrany, jimiž zajistí, že ženy 
nebudou v porovnání s muži pobírat nižší 
mzdu za rovnocennou práci a nižší 
sociální dávky, a také zaručí ochranu 
mateřství; vybízí rovněž Radu, aby 
urychlila přijetí směrnice o mateřské 
dovolené před porodem a mateřské 
dovolené po porodu;

7. vybízí členské státy, aby zajistily 
minimální sociální ochranu zaručující 
minimální příjem stanovený v dané zemi 
či příjem stanovený kolektivní dohodou;

Or. de
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Pozměňovací návrh 68
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vybízí členské státy a Komisi, aby 
přijaly opatření k boji proti diskriminaci 
žen na trhu práce a rovněž opatření 
sociální ochrany, jimiž zajistí, že ženy 
nebudou v porovnání s muži pobírat nižší 
mzdu za rovnocennou práci a nižší 
sociální dávky, a také zaručí ochranu 
mateřství; vybízí rovněž Radu, aby 
urychlila přijetí směrnice o mateřské 
dovolené před porodem a mateřské 
dovolené po porodu;

7. vybízí členské státy a Komisi, aby 
přijaly opatření k boji proti diskriminaci 
žen na trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Lívia Járóka

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vybízí členské státy a Komisi, aby 
přijaly opatření k boji proti diskriminaci 
žen na trhu práce a rovněž opatření sociální 
ochrany, jimiž zajistí, že ženy nebudou 
v porovnání s muži pobírat nižší mzdu za 
rovnocennou práci a nižší sociální dávky, 
a také zaručí ochranu mateřství; vybízí 
rovněž Radu, aby urychlila přijetí směrnice 
o mateřské dovolené před porodem 
a mateřské dovolené po porodu;

7. vybízí členské státy a Komisi, aby 
přijaly opatření k boji proti všem formám 
diskriminace na trhu práce, včetně 
diskriminace žen, a rovněž opatření 
sociální ochrany, jimiž zajistí, že ženy 
nebudou v porovnání s muži pobírat nižší 
mzdu za rovnocennou práci a nižší sociální 
dávky, a také zaručí ochranu mateřství, a 
aby přijaly opatření zabraňující 
propuštění zaměstnanců během 
těhotenství či mateřství; vybízí rovněž 
Radu, aby urychlila přijetí směrnice 
o mateřské dovolené před porodem 
a mateřské dovolené po porodu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 70
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vybízí členské státy a Komisi, aby 
přijaly opatření k boji proti diskriminaci 
žen na trhu práce a rovněž opatření sociální 
ochrany, jimiž zajistí, že ženy nebudou 
v porovnání s muži pobírat nižší mzdu za 
rovnocennou práci a nižší sociální dávky, 
a také zaručí ochranu mateřství; vybízí 
rovněž Radu, aby urychlila přijetí směrnice 
o mateřské dovolené před porodem 
a mateřské dovolené po porodu;

7. vybízí členské státy a Komisi, aby 
přijaly opatření k boji proti diskriminaci na 
trhu práce a rovněž opatření sociální 
ochrany, jimiž zajistí, že ženy nebudou 
v porovnání s muži pobírat nižší mzdu za 
rovnocennou práci a bezdůvodně nižší 
sociální dávky, a také zaručí ochranu 
mateřství; vybízí rovněž Radu, aby 
urychlila přijetí směrnice o mateřské 
dovolené před porodem a mateřské 
dovolené po porodu;

Or. de

Pozměňovací návrh 71
Phil Bennion

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vybízí členské státy a Komisi, aby 
přijaly opatření k boji proti diskriminaci 
žen na trhu práce a rovněž opatření sociální 
ochrany, jimiž zajistí, že ženy nebudou 
v porovnání s muži pobírat nižší mzdu za 
rovnocennou práci a nižší sociální dávky, 
a také zaručí ochranu mateřství; vybízí 
rovněž Radu, aby urychlila přijetí směrnice 
o mateřské dovolené před porodem 
a mateřské dovolené po porodu;

7. vybízí členské státy a Komisi, aby 
přijaly opatření k boji proti diskriminaci 
žen na trhu práce a rovněž opatření sociální 
ochrany, jimiž zajistí, že ženy nebudou 
pobírat nižší sociální dávky než muži, 
a také zaručí ochranu mateřství; vybízí 
rovněž Radu, aby urychlila přijetí směrnice 
o mateřské dovolené před porodem 
a mateřské dovolené po porodu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 72
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vybízí členské státy a Komisi, aby 
přijaly opatření k boji proti diskriminaci 
žen na trhu práce a rovněž opatření sociální 
ochrany, jimiž zajistí, že ženy nebudou 
v porovnání s muži pobírat nižší mzdu za 
rovnocennou práci a nižší sociální dávky, 
a také zaručí ochranu mateřství; vybízí 
rovněž Radu, aby urychlila přijetí směrnice 
o mateřské dovolené před porodem 
a mateřské dovolené po porodu;

7. vybízí členské státy a Komisi, aby 
přijaly opatření k boji proti diskriminaci 
žen na trhu práce a rovněž opatření sociální 
ochrany, jimiž zajistí, že ženy nebudou 
v porovnání s muži pobírat nižší mzdu za 
rovnocennou práci a nižší sociální dávky
včetně důchodů, a také zaručí ochranu 
mateřství; vybízí rovněž Radu, aby 
urychlila přijetí směrnice o mateřské 
dovolené před porodem a mateřské 
dovolené po porodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá členské státy, aby v reakci na 
chybějící sociální ochranu v malých a 
velmi malých rodinných podnicích přijaly 
účinná opatření pro zaměstnané rodinné 
příslušníky, včetně manželů, a to 
vzhledem k jejich nejasným a 
neformálním podmínkám zaměstnávání;

Or. el

Pozměňovací návrh 74
Thomas Mann
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Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vybízí členské státy, aby přijaly 
konkrétní opatření k boji proti chudobě 
a sociálnímu vyloučení, včetně stanovení 
přiměřené výše minimálního příjmu 
a zavedení systému sociálního 
zabezpečení opírajícího se o praxi 
obvyklou v daném státě, tedy kolektivní 
smlouvy či vnitrostátní právní předpisy;

8. vybízí členské státy, aby přijaly 
konkrétní opatření k boji proti chudobě 
a sociálnímu vyloučení;

Or. de

Pozměňovací návrh 75
Phil Bennion

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vybízí členské státy, aby přijaly 
konkrétní opatření k boji proti chudobě 
a sociálnímu vyloučení, včetně stanovení 
přiměřené výše minimálního příjmu 
a zavedení systému sociálního zabezpečení
opírajícího se o praxi obvyklou v daném 
státě, tedy kolektivní smlouvy či 
vnitrostátní právní předpisy;

8. vybízí členské státy, aby přijaly 
konkrétní opatření k boji proti chudobě 
a sociálnímu vyloučení prostřednictvím 
přiměřeného systému sociálního 
zabezpečení;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Csaba Sógor

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vybízí členské státy, aby přijaly 8. vybízí členské státy, aby přijaly 
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konkrétní opatření k boji proti chudobě 
a sociálnímu vyloučení, včetně stanovení 
přiměřené výše minimálního příjmu 
a zavedení systému sociálního 
zabezpečení opírajícího se o praxi 
obvyklou v daném státě, tedy kolektivní 
smlouvy či vnitrostátní právní předpisy;

konkrétní opatření k boji proti chudobě 
a sociálnímu vyloučení opírající se o praxi 
obvyklou v daném státě, tedy kolektivní 
smlouvy či vnitrostátní právní předpisy;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vybízí členské státy, aby přijaly 
konkrétní opatření k boji proti chudobě 
a sociálnímu vyloučení, včetně stanovení 
přiměřené výše minimálního příjmu 
a zavedení systému sociálního zabezpečení 
opírajícího se o praxi obvyklou v daném 
státě, tedy kolektivní smlouvy či 
vnitrostátní právní předpisy;

8. vybízí členské státy, aby přijaly 
konkrétní opatření k boji proti chudobě 
a sociálnímu vyloučení, včetně stanovení 
zavedení přiměřeného systému sociálního 
zabezpečení opírajícího se o praxi 
obvyklou v daném státě, tedy kolektivní 
smlouvy či vnitrostátní právní předpisy;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vybízí členské státy, aby přijaly 
konkrétní opatření k boji proti chudobě 
a sociálnímu vyloučení, včetně stanovení 
přiměřené výše minimálního příjmu 
a zavedení systému sociálního zabezpečení 
opírajícího se o praxi obvyklou v daném 
státě, tedy kolektivní smlouvy či 

8. vybízí členské státy, aby přijaly 
konkrétní opatření k boji proti chudobě 
a sociálnímu vyloučení, včetně stanovení 
přiměřené výše minimálního příjmu či 
příjmu stanoveného na základě 
kolektivního vyjednávání a zavedení 
systému sociálního zabezpečení
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vnitrostátní právní předpisy; spadajícího výlučně do pravomoci 
dotčeného členského státu;  

Or. de

Pozměňovací návrh 79
Lívia Járóka

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vybízí členské státy, aby přijaly 
konkrétní opatření k boji proti chudobě 
a sociálnímu vyloučení, včetně stanovení 
přiměřené výše minimálního příjmu 
a zavedení systému sociálního zabezpečení 
opírajícího se o praxi obvyklou v daném 
státě, tedy kolektivní smlouvy či 
vnitrostátní právní předpisy;

8. vybízí členské státy, aby přijaly 
konkrétní opatření k boji proti chudobě 
a sociálnímu vyloučení, a to tím, že stanoví 
specifické normy a rámec pro uplatňování 
týkající se přiměřené výše minimálního 
příjmu a systému sociálního zabezpečení –
zejména pro marginalizované skupiny 
obyvatel a osoby ohrožené chudobou –
opírající se o praxi obvyklou v daném 
státě, tedy kolektivní smlouvy či 
vnitrostátní právní předpisy;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vybízí členské státy, aby zintenzivnily 
boj proti nehlášené a nejisté práci a aby 
zaručily všem pracovníkům přiměřenou 
sociální ochranu; domnívá se, že je 
namístě odsoudit případy, kdy je obvyklé 
zaměstnávání z úsporných důvodů 
vědomě nahrazováno atypickými 
pracovními smlouvami při současném 
snížení úrovně sociální ochrany 

9. vybízí členské státy, aby zintenzivnily 
boj proti nehlášené práci a aby zaručily 
všem pracovníkům přiměřenou sociální 
ochranu v souladu s pravidly 
vnitrostátního systému sociálního 
zabezpečení;
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pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Phil Bennion

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vybízí členské státy, aby zintenzivnily 
boj proti nehlášené a nejisté práci a aby 
zaručily všem pracovníkům přiměřenou 
sociální ochranu; domnívá se, že je 
namístě odsoudit případy, kdy je obvyklé 
zaměstnávání z úsporných důvodů 
vědomě nahrazováno atypickými 
pracovními smlouvami při současném 
snížení úrovně sociální ochrany 
pracovníků;

9. vybízí členské státy, aby zintenzivnily 
boj proti nehlášené práci a aby zaručily 
všem pracovníkům přiměřenou sociální 
ochranu; domnívá se, že je namístě 
odsoudit případy zneužití atypických 
pracovních smluv za účelem obejití 
povinností souvisejících ze zaměstnáním a 
sociální ochranou;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Lívia Járóka

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vybízí členské státy, aby zintenzivnily 
boj proti nehlášené a nejisté práci a aby 
zaručily všem pracovníkům přiměřenou
sociální ochranu; domnívá se, že je namístě 
odsoudit případy, kdy je obvyklé 
zaměstnávání z úsporných důvodů vědomě 
nahrazováno atypickými pracovními 
smlouvami při současném snížení úrovně 
sociální ochrany pracovníků;

9. vybízí členské státy, aby zintenzivnily 
boj proti nehlášené a nejisté práci a aby 
zaručily přiměřenou sociální ochranu všem 
pracovníkům, zejména těm, kteří jsou 
zaměstnáni v polooficiální a nejisté práci, 
včetně drobných zaměstnání a fiktivních 
zaměstnání na částečný úvazek; domnívá 
se, že je namístě odsoudit případy, kdy je 
obvyklé zaměstnávání z úsporných důvodů 
vědomě nahrazováno atypickými 
pracovními smlouvami při současném 
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snížení úrovně sociální ochrany 
pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vybízí členské státy, aby zintenzivnily 
boj proti nehlášené a nejisté práci a aby 
zaručily všem pracovníkům přiměřenou 
sociální ochranu; domnívá se, že je namístě 
odsoudit případy, kdy je obvyklé 
zaměstnávání z úsporných důvodů vědomě 
nahrazováno atypickými pracovními 
smlouvami při současném snížení úrovně 
sociální ochrany pracovníků;

9. vybízí členské státy, aby zintenzivnily 
boj proti nehlášené, nelegální a nejisté 
práci a aby zaručily všem pracovníkům 
přiměřenou sociální ochranu; domnívá se, 
že je namístě odsoudit případy, kdy je 
obvyklé zaměstnávání z úsporných důvodů 
vědomě nahrazováno atypickými 
pracovními smlouvami při současném 
snížení úrovně sociální ochrany 
pracovníků;

Or. de

Pozměňovací návrh 84
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá členské státy, aby zajistily lepší 
správní spolupráci mezi různými 
institucemi (inspektoráty práce, daňovými 
orgány, obecními orgány a službami 
sociálního zabezpečení) na vnitrostátní a 
evropské úrovni, s cílem usnadnit 
uplatňování ustanovení pracovního práva 
Unie, omezit nehlášenou práci a účinněji 
řešit problémy způsobené nerovnostmi 
mezi regulačními ustanoveními, jež se 
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uplatní na trhu práce v jednotlivých 
členských státech;

Or. lt

Pozměňovací návrh 85
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vybízí Komisi, aby přezkoumala právní 
úpravu týkající se koordinace systémů 
sociálního zabezpečení, a upozorňuje 
členské státy na skutečnost, že by nemělo 
docházet k tomu, že se ve snaze zabránit 
zneužívání sociálních dávek uplatní na 
mobilní pracovníky diskriminační 
opatření sociální ochrany; naopak se 
domnívá, že všichni mobilní pracovníci by 
měli mít stejná práva na sociální 
zabezpečení a získat možnost se pojistit;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vybízí Komisi, aby přezkoumala právní 
úpravu týkající se koordinace systémů 
sociálního zabezpečení, a upozorňuje 
členské státy na skutečnost, že by nemělo 
docházet k tomu, že se ve snaze zabránit 
zneužívání sociálních dávek uplatní na 
mobilní pracovníky diskriminační 
opatření sociální ochrany; naopak se 
domnívá, že všichni mobilní pracovníci by 

vypouští se
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měli mít stejná práva na sociální 
zabezpečení a získat možnost se pojistit;

Or. de

Pozměňovací návrh 87
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vybízí Komisi, aby přezkoumala právní 
úpravu týkající se koordinace systémů 
sociálního zabezpečení, a upozorňuje 
členské státy na skutečnost, že by nemělo 
docházet k tomu, že se ve snaze zabránit 
zneužívání sociálních dávek uplatní na 
mobilní pracovníky diskriminační 
opatření sociální ochrany; naopak se 
domnívá, že všichni mobilní pracovníci by 
měli mít stejná práva na sociální 
zabezpečení a získat možnost se pojistit;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 88
Csaba Sógor

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vybízí Komisi, aby přezkoumala 
právní úpravu týkající se koordinace
systémů sociálního zabezpečení, 
a upozorňuje členské státy na skutečnost, 
že by nemělo docházet k tomu, že se ve 
snaze zabránit zneužívání sociálních 
dávek uplatní na mobilní pracovníky 
diskriminační opatření sociální ochrany; 
naopak se domnívá, že všichni mobilní 

10. vybízí Komisi, aby sledovala 
fungování systémů sociálního 
zabezpečení, a upozorňuje členské státy na 
skutečnost, že by nemělo docházet k tomu, 
že se na mobilní pracovníky uplatní 
diskriminační opatření sociální ochrany; 
naopak se domnívá, že všichni mobilní 
pracovníci by měli mít stejná práva na 
sociální zabezpečení a získat možnost se 
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pracovníci by měli mít stejná práva na 
sociální zabezpečení a získat možnost se 
pojistit;

pojistit;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Phil Bennion

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vybízí Komisi, aby přezkoumala právní 
úpravu týkající se koordinace systémů 
sociálního zabezpečení, a upozorňuje 
členské státy na skutečnost, že by nemělo 
docházet k tomu, že se ve snaze zabránit 
zneužívání sociálních dávek uplatní na
mobilní pracovníky diskriminační opatření 
sociální ochrany; naopak se domnívá, že 
všichni mobilní pracovníci by měli mít 
stejná práva na sociální zabezpečení 
a získat možnost se pojistit;

10. vybízí Komisi, aby přezkoumala právní 
úpravu týkající se koordinace systémů 
sociálního zabezpečení, a upozorňuje 
členské státy na skutečnost, že by nemělo 
docházet k tomu, že se na migrující
pracovníky ze zemí EU, kteří pracují v 
jiném členském státě, uplatní
diskriminační opatření sociální ochrany;
naopak se domnívá, že tito migrující
pracovníci, kteří mají stejné postavení, by 
měli mít stejná práva na sociální 
zabezpečení a získat možnost se pojistit, a 
to v souladu s podmínkami stanovenými v 
každém členském státě;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vybízí Komisi, aby přezkoumala právní 
úpravu týkající se koordinace systémů 
sociálního zabezpečení, a upozorňuje 
členské státy na skutečnost, že by nemělo 
docházet k tomu, že se ve snaze zabránit 

10. vybízí Komisi, aby přezkoumala právní 
úpravu týkající se koordinace systémů 
sociálního zabezpečení, a upozorňuje 
členské státy na skutečnost, že by nemělo 
docházet k tomu, že se ve snaze zabránit 
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zneužívání sociálních dávek uplatní na 
mobilní pracovníky diskriminační opatření 
sociální ochrany; naopak se domnívá, že 
všichni mobilní pracovníci by měli mít 
stejná práva na sociální zabezpečení 
a získat možnost se pojistit;

zneužívání sociálních dávek uplatní na 
mobilní pracovníky diskriminační opatření 
sociální ochrany; naopak se domnívá, že 
všichni mobilní pracovníci by měli mít 
přiměřená práva na sociální zabezpečení 
a získat možnost se pojistit;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Ria Oomen-Ruijten

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vybízí Komisi, aby přezkoumala právní 
úpravu týkající se koordinace systémů 
sociálního zabezpečení, a upozorňuje 
členské státy na skutečnost, že by nemělo 
docházet k tomu, že se ve snaze zabránit 
zneužívání sociálních dávek uplatní na 
mobilní pracovníky diskriminační opatření 
sociální ochrany; naopak se domnívá, že 
všichni mobilní pracovníci by měli mít 
stejná práva na sociální zabezpečení 
a získat možnost se pojistit;

10. vybízí Komisi, aby přezkoumala právní 
úpravu týkající se koordinace systémů 
sociálního zabezpečení, a upozorňuje 
členské státy na skutečnost, že by nemělo 
docházet k tomu, že se ve snaze zabránit 
zneužívání sociálních dávek uplatní na 
mobilní pracovníky (včetně příhraničních 
pracovníků) diskriminační opatření 
sociální ochrany; naopak se domnívá, že 
všichni mobilní pracovníci (včetně 
příhraničních pracovníků) by měli mít 
stejná práva na sociální zabezpečení 
a získat možnost se pojistit; v souladu s 
ustanoveními směrnice 96/71/ES musí být 
pracovníci vysílaní v rámci volného 
pohybu služeb zaměstnavatelem před 
svým vysláním informováni o mzdě a 
pracovních podmínkách; 

Or. nl

Pozměňovací návrh 92
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)



AM\1008721CS.doc 47/74 PE522.823v04-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily náležitou rovnováhu mezi 
bezpečností a flexibilitou trhu práce, 
například prostřednictvím globálního 
uplatnění zásad flexikurity, a aby řešily 
segmentaci trhu práce tím, že poskytnou 
přiměřené sociální krytí pro pracovníky 
v přechodu mezi zaměstnáními nebo 
zaměstnance na dobu určitou či na
částečný úvazek a zároveň zajistí přístup k 
možnostem odborné přípravy;

Or. lt

Pozměňovací návrh 93
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vybízí Komisi, aby z pohledu Evropské 
unie přezkoumala, zda se nedávné změny 
pracovněprávních předpisů, které zavedly 
členské státy, aby zvýšily pružnost trhu 
práce, nepromítly do snížení úrovně 
sociální ochrany zaměstnanců a do 
narušení zásad flexibility a bezpečnosti;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Csaba Sógor

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vybízí Komisi, aby z pohledu Evropské vypouští se
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unie přezkoumala, zda se nedávné změny 
pracovněprávních předpisů, které zavedly 
členské státy, aby zvýšily pružnost trhu 
práce, nepromítly do snížení úrovně 
sociální ochrany zaměstnanců a do 
narušení zásad flexibility a bezpečnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že hospodářská krize v 
řadě případů znemožňuje zajistit při 
provádění reforem trhu práce v členských 
státech rovnováhu mezi flexibilitou a 
bezpečností zaměstnání, čímž se snižuje 
udržitelnost systémů sociálního 
zabezpečení, výše dávek, výdělky a 
produktivita pracovníků, reálná 
ekonomika a sociální soudržnost, a v 
důsledku toho je ohrožováno dosažení cílů 
strategie Evropa 2020 pro udržení a 
zvýšení míry zaměstnanosti; 

Or. el

Pozměňovací návrh 96
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. výrazně podporuje navrhované 
vytvoření srovnávacího přehledu 
klíčových ukazatelů zaměstnanosti a 
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sociálních ukazatelů, který by mohl být 
prvním krokem ke stanovení konkrétních 
referenčních hodnot ve formě minimální 
úrovně sociální ochrany EU; 

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. naléhavě žádá Komisi, aby začlenila 
do všech svých návrhů čtyři cíle stanovené 
v Agendě důstojné práce MOP a aby 
v rámci ročního přezkumu růstu 
zohlednila cíle, jež MOP vymezila 
v Doporučení o minimálních úrovních 
sociální ochrany, s cílem zaručit tyto 
minimální úrovně všem pracovníkům 
v Evropě, a to po celou dobu jeho života;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. naléhavě žádá Komisi, aby začlenila 
do všech svých návrhů čtyři cíle stanovené 
v Agendě důstojné práce MOP a aby 
v rámci ročního přezkumu růstu 
zohlednila cíle, jež MOP vymezila 
v Doporučení o minimálních úrovních 
sociální ochrany, s cílem zaručit tyto 
minimální úrovně všem pracovníkům 
v Evropě, a to po celou dobu jeho života;

vypouští se
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Or. de

Pozměňovací návrh 99
Csaba Sógor

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. naléhavě žádá Komisi, aby začlenila 
do všech svých návrhů čtyři cíle stanovené 
v Agendě důstojné práce MOP a aby 
v rámci ročního přezkumu růstu 
zohlednila cíle, jež MOP vymezila 
v Doporučení o minimálních úrovních 
sociální ochrany, s cílem zaručit tyto 
minimální úrovně všem pracovníkům 
v Evropě, a to po celou dobu jeho života;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Phil Bennion

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. naléhavě žádá Komisi, aby začlenila do 
všech svých návrhů čtyři cíle stanovené 
v Agendě důstojné práce MOP a aby 
v rámci ročního přezkumu růstu 
zohlednila cíle, jež MOP vymezila 
v Doporučení o minimálních úrovních 
sociální ochrany, s cílem zaručit tyto 
minimální úrovně všem pracovníkům 
v Evropě, a to po celou dobu jeho života;

12. naléhavě žádá Komisi, aby ve svých 
návrzích zvážila čtyři cíle stanovené 
v Agendě důstojné práce MOP a cíle, jež 
MOP vymezila v Doporučení 
o minimálních úrovních sociální ochrany, 
s cílem zaručit tyto minimální úrovně všem 
pracovníkům v Evropě, a to po celou dobu 
jeho života;

Or. en
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Pozměňovací návrh 101
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. naléhavě žádá Komisi, aby začlenila do 
všech svých návrhů čtyři cíle stanovené 
v Agendě důstojné práce MOP a aby 
v rámci ročního přezkumu růstu zohlednila 
cíle, jež MOP vymezila v Doporučení 
o minimálních úrovních sociální ochrany, 
s cílem zaručit tyto minimální úrovně všem 
pracovníkům v Evropě, a to po celou dobu 
jeho života;

12. naléhavě žádá Komisi, aby začlenila do 
všech svých návrhů čtyři cíle stanovené 
v Agendě důstojné práce MOP a aby 
v rámci ročního přezkumu růstu zohlednila 
cíle, jež MOP vymezila v Doporučení 
o minimálních úrovních sociální ochrany, 
s cílem zaručit tyto minimální úrovně všem 
pracovníkům v Evropě;

Or. de

Pozměňovací návrh 102
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že samostatná výdělečná 
činnost musí být v každém případě 
považována za opatření ke zvýšení 
pružnosti trhu práce, neboť podporuje
vytváření pracovních míst a snížení 
nezaměstnanosti, a že prosazování tohoto 
druhu práce je třeba podpořit zavedením 
vhodných opatření zaměřených na sociální 
ochranu osob samostatně výdělečně 
činných;

13. zdůrazňuje, že dobrovolná samostatná 
výdělečná činnost musí být v každém 
případě považována za způsob práce, který 
může vést k vytváření pracovních míst 
a snížení nezaměstnanosti; zdůrazňuje, že 
tento druh práce je třeba podpořit 
zavedením vhodných opatření zaměřených 
na sociální ochranu osob samostatně 
výdělečně činných;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Sari Essayah
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Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že samostatná výdělečná 
činnost musí být v každém případě 
považována za opatření ke zvýšení 
pružnosti trhu práce, neboť podporuje 
vytváření pracovních míst a snížení 
nezaměstnanosti, a že prosazování tohoto 
druhu práce je třeba podpořit zavedením 
vhodných opatření zaměřených na sociální 
ochranu osob samostatně výdělečně 
činných;

13. zdůrazňuje, že samostatná výdělečná 
činnost musí být v každém případě 
považována za formu práce, která
podporuje vytváření pracovních míst 
a snížení nezaměstnanosti, a že 
prosazování tohoto druhu práce je třeba 
podpořit zavedením vhodných opatření 
zaměřených na sociální ochranu osob 
samostatně výdělečně činných, tak jak je 
stanovena ve vnitrostátních právních 
předpisech členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá členské státy, aby usnadnily 
kombinaci pracovních a pečovatelských 
povinností tím, že pracovníkům poskytnou 
flexibilitu, pokud jde o pracovní dobu a 
místo výkonu práce, aby se vyhnuli 
situaci, kdy by byli pracovníci nuceni 
uchýlit se k závislé samostatné výdělečně 
činné činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 13 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
všem zaměstnancům a osobám 
samostatně výdělečně činným zajistily 
přístup k celoživotnímu vzdělávání tím, že 
finanční prostředky, které jsou 
v současnosti poskytovány z evropských a 
vnitrostátních zdrojů na zaměstnance se 
smlouvami na dobu neurčitou, přerozdělí 
na pracovníky se všemi druhy smluv a na 
osoby samostatně výdělečně činné;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 13 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13c. vyzývá sociální partnery, Komisi a 
členské státy, aby posoudily, zda a jak by 
samostatně výdělečně činné osoby mohly 
být zapojeny do kolektivního vyjednávání, 
včetně konkrétních strategií pro zahrnutí 
otázek týkajících se samostatně výdělečně 
činných osob v případech, kdy vnitrostátní 
právo neumožňuje zastupování osob 
samostatně výdělečně činných odbory, a 
pro výraznější zastoupení zájmů těchto 
osob;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Sari Essayah
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Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že je důležité, aby byly 
k dispozici aktualizované statistické údaje, 
které budou přesnější než údaje dostupné 
v současné době a které bude možné 
využívat pro různé účely týkající se 
sledování a posuzování jak hospodářského 
významu osob samostatně výdělečně 
činných a jejich jednotlivých skupin, tak 
i postavení, jež zaujímají na trhu práce 
podle odvětví, sociálního statusu, věku 
a pohlaví;

14. zdůrazňuje, že je důležité, aby byly 
k dispozici aktualizované statistické údaje, 
které budou přesnější než údaje dostupné 
v současné době a které bude možné 
využívat pro různé účely týkající se 
sledování a posuzování hospodářského 
významu osob samostatně výdělečně 
činných a samostatné výdělečné činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Csaba Sógor

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že je důležité, aby byly 
k dispozici aktualizované statistické údaje, 
které budou přesnější než údaje dostupné 
v současné době a které bude možné 
využívat pro různé účely týkající se 
sledování a posuzování jak hospodářského 
významu osob samostatně výdělečně 
činných a jejich jednotlivých skupin, tak 
i postavení, jež zaujímají na trhu práce 
podle odvětví, sociálního statusu, věku 
a pohlaví;

14. zdůrazňuje, že je důležité, aby byly 
k dispozici aktualizované statistické údaje, 
které budou přesnější než údaje dostupné 
v současné době a které bude možné 
využívat pro různé účely týkající se 
sledování a posuzování hospodářského 
významu osob samostatně výdělečně 
činných a jejich jednotlivých skupin;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že je důležité, aby byly 
k dispozici aktualizované statistické údaje, 
které budou přesnější než údaje dostupné 
v současné době a které bude možné 
využívat pro různé účely týkající se 
sledování a posuzování jak hospodářského 
významu osob samostatně výdělečně 
činných a jejich jednotlivých skupin, tak 
i postavení, jež zaujímají na trhu práce 
podle odvětví, sociálního statusu, věku 
a pohlaví;

14. zdůrazňuje, že je důležité, aby byly 
k dispozici aktualizované statistické údaje, 
které budou přesnější než údaje dostupné 
v současné době a které bude možné 
využívat pro různé účely týkající se 
sledování a posuzování jak hospodářského 
významu osob samostatně výdělečně 
činných a jejich jednotlivých skupin a 
závislé dobrovolné i nedobrovolné 
samostatné výdělečné činnosti, tak 
i postavení, jež zaujímají na trhu práce 
podle odvětví, sociálního statusu, věku 
a pohlaví; žádá o zahrnutí otázek 
týkajících se závislých samostatně 
výdělečně činných osob do průzkumu
týkajícího se pracovních sil v Evropské 
unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. upozorňuje na to, že vzájemná 
koordinace sociálního zabezpečení osob 
samostatně výdělečně činných mezi 
členskými státy je značně ztížena tím, že 
samostatná výdělečná činnost není jasně 
definována, což může v důsledku vést 
k omezení volného pohybu pracovníků;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 111
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. upozorňuje na to, že vzájemná 
koordinace sociálního zabezpečení osob 
samostatně výdělečně činných mezi 
členskými státy je značně ztížena tím, že 
samostatná výdělečná činnost není jasně 
definována, což může v důsledku vést 
k omezení volného pohybu pracovníků;

15. upozorňuje na to, že neexistence 
jasných vnitrostátních definic samostatné 
výdělečné činnost zvyšuje riziko fiktivní 
samostatné výdělečné činnosti mezi 
pracovníky v EU a ztěžuje přístup těchto 
pracovníků k přiměřené sociální ochraně;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. upozorňuje na to, že vzájemná 
koordinace sociálního zabezpečení osob 
samostatně výdělečně činných mezi 
členskými státy je značně ztížena tím, že 
samostatná výdělečná činnost není jasně 
definována, což může v důsledku vést 
k omezení volného pohybu pracovníků;

15. upozorňuje na to, že různé postavení 
samostatně výdělečně činných osob v 
jednotlivých členských státech vyžaduje 
řešení pro lepší koordinaci sociálního 
zabezpečení osob samostatně výdělečně 
činných, aby nedošlo k omezení volného 
pohybu pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. upozorňuje na to, že vzájemná 
koordinace sociálního zabezpečení osob 
samostatně výdělečně činných mezi 
členskými státy je značně ztížena tím, že 
samostatná výdělečná činnost není jasně 
definována, což může v důsledku vést 
k omezení volného pohybu pracovníků;

15. upozorňuje na to, že vzájemná 
koordinace sociálního zabezpečení osob 
samostatně výdělečně činných mezi 
členskými státy může být ztížena tím, že 
samostatná výdělečná činnost není jasně 
definována; zdůrazňuje, že samostatná 
výdělečná činnost nesmí být zaměňována 
se svobodným povoláním; 

Or. de

Pozměňovací návrh 114
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. upozorňuje na to, že vzájemná 
koordinace sociálního zabezpečení osob 
samostatně výdělečně činných mezi 
členskými státy je značně ztížena tím, že 
samostatná výdělečná činnost není jasně
definována, což může v důsledku vést 
k omezení volného pohybu pracovníků;

15. upozorňuje na to, že vzájemná 
koordinace sociálního zabezpečení osob 
samostatně výdělečně činných mezi 
členskými státy je značně ztížena tím, že 
samostatná výdělečná činnost není 
dostatečně přesně definována, což může 
v důsledku vést k omezení volného pohybu 
pracovníků;

Or. de

Pozměňovací návrh 115
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vybízí Komisi, aby vypracovala 
koncepční rámec, v němž by z právního 
hlediska definovala povahu a jednotlivé 

vypouští se
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formy jednak atypického zaměstnávání 
v obecném slova smyslu, jednak 
samostatné výdělečné činnosti jakožto 
nejrozšířenějšího druhu takovéhoto 
zaměstnávání, přičemž by měla při 
uplatňování pracovního práva a opatření 
sociální ochrany přihlížet k jednotlivým 
způsobům zaměstnávání a měla by zvážit 
možnost zavést náležitou právní úpravu 
v oblasti sociálního zabezpečení osob 
samostatně výdělečně činných; má za to, 
že je třeba rovněž jasně definovat fiktivní 
samostatnou výdělečnou činnost a 
postihovat zaměstnavatele tehdy, když se 
takový případ zjistí;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vybízí Komisi, aby vypracovala 
koncepční rámec, v němž by z právního 
hlediska definovala povahu a jednotlivé 
formy jednak atypického zaměstnávání 
v obecném slova smyslu, jednak 
samostatné výdělečné činnosti jakožto 
nejrozšířenějšího druhu takovéhoto 
zaměstnávání, přičemž by měla při 
uplatňování pracovního práva a opatření 
sociální ochrany přihlížet k jednotlivým 
způsobům zaměstnávání a měla by zvážit 
možnost zavést náležitou právní úpravu 
v oblasti sociálního zabezpečení osob 
samostatně výdělečně činných; má za to, 
že je třeba rovněž jasně definovat fiktivní 
samostatnou výdělečnou činnost a 
postihovat zaměstnavatele tehdy, když se 
takový případ zjistí;

16. vybízí Komisi, aby podporovala 
výměny mezi členskými státy s cílem 
dosáhnout shody ohledně chápání znaků 
samostatné výdělečné činnosti a fiktivní 
samostatné výdělečné činnosti, avšak
zdůrazňuje, že určení, zda se jedná o 
postavení zaměstnance či osoby 
samostatně výdělečně činné, by mělo 
zůstat v právní odpovědnosti hostitelského 
členského státu, v němž je práce 
vykonávána; 
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Or. en

Pozměňovací návrh 117
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vybízí Komisi, aby vypracovala 
koncepční rámec, v němž by z právního 
hlediska definovala povahu a jednotlivé 
formy jednak atypického zaměstnávání 
v obecném slova smyslu, jednak 
samostatné výdělečné činnosti jakožto 
nejrozšířenějšího druhu takovéhoto 
zaměstnávání, přičemž by měla při 
uplatňování pracovního práva a opatření 
sociální ochrany přihlížet k jednotlivým 
způsobům zaměstnávání a měla by zvážit 
možnost zavést náležitou právní úpravu 
v oblasti sociálního zabezpečení osob 
samostatně výdělečně činných; má za to, 
že je třeba rovněž jasně definovat fiktivní 
samostatnou výdělečnou činnost a 
postihovat zaměstnavatele tehdy, když se 
takový případ zjistí;

16. vybízí Komisi, aby vypracovala 
koncepční rámec, v němž budou v úzké 
spolupráci se členskými státy stanoveny 
definice různých forem zaměstnání;

Or. de

Pozměňovací návrh 118
Phil Bennion

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vybízí Komisi, aby vypracovala 
koncepční rámec, v němž by z právního 
hlediska definovala povahu a jednotlivé 
formy jednak atypického zaměstnávání
v obecném slova smyslu, jednak

16. vybízí Komisi, aby poskytla pokyny k 
jednotlivým formám atypického 
zaměstnávání, včetně samostatné 
výdělečné činnosti, s cílem pomoci 
členským státům náležitě uplatňovat 
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samostatné výdělečné činnosti jakožto 
nejrozšířenějšího druhu takovéhoto 
zaměstnávání, přičemž by měla při 
uplatňování pracovního práva a opatření 
sociální ochrany přihlížet k jednotlivým 
způsobům zaměstnávání a měla by zvážit 
možnost zavést náležitou právní úpravu 
v oblasti sociálního zabezpečení osob 
samostatně výdělečně činných; má za to, 
že je třeba rovněž jasně definovat fiktivní 
samostatnou výdělečnou činnost a 
postihovat zaměstnavatele tehdy, když se 
takový případ zjistí;

příslušné pracovněprávní předpisy a 
opatření sociální ochrany na takto 
zaměstnané pracovníky; má za to, že je 
třeba, aby členské státy rovněž jasně 
definovaly fiktivní samostatnou 
výdělečnou činnost a aby postihovaly
zaměstnavatele tehdy, když se takový 
případ prokáže;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Csaba Sógor

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vybízí Komisi, aby vypracovala 
koncepční rámec, v němž by z právního 
hlediska definovala povahu a jednotlivé 
formy jednak atypického zaměstnávání 
v obecném slova smyslu, jednak 
samostatné výdělečné činnosti jakožto 
nejrozšířenějšího druhu takovéhoto 
zaměstnávání, přičemž by měla při 
uplatňování pracovního práva a opatření 
sociální ochrany přihlížet k jednotlivým 
způsobům zaměstnávání a měla by zvážit 
možnost zavést náležitou právní úpravu 
v oblasti sociálního zabezpečení osob 
samostatně výdělečně činných; má za to, že 
je třeba rovněž jasně definovat fiktivní 
samostatnou výdělečnou činnost a 
postihovat zaměstnavatele tehdy, když se 
takový případ zjistí;

16. vybízí členské státy, aby definovaly
povahu a jednotlivé formy jednak 
atypického zaměstnávání v obecném slova 
smyslu, jednak samostatné výdělečné 
činnosti jakožto nejrozšířenějšího druhu 
takovéhoto zaměstnávání, přičemž by měly
při uplatňování pracovního práva 
a opatření sociální ochrany přihlížet 
k jednotlivým způsobům zaměstnávání 
a měly by zvážit možnost zavést náležitou 
právní úpravu v oblasti sociálního 
zabezpečení osob samostatně výdělečně 
činných; vybízí rovněž členské státy, aby 
jasně definovaly fiktivní samostatnou 
výdělečnou činnost a aby postihovaly
zaměstnavatele tehdy, když se takový 
případ zjistí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 120
Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vybízí Komisi, aby vypracovala 
koncepční rámec, v němž by z právního 
hlediska definovala povahu a jednotlivé 
formy jednak atypického zaměstnávání 
v obecném slova smyslu, jednak 
samostatné výdělečné činnosti jakožto 
nejrozšířenějšího druhu takovéhoto 
zaměstnávání, přičemž by měla při 
uplatňování pracovního práva a opatření 
sociální ochrany přihlížet k jednotlivým 
způsobům zaměstnávání a měla by zvážit
možnost zavést náležitou právní úpravu 
v oblasti sociálního zabezpečení osob 
samostatně výdělečně činných; má za to, že 
je třeba rovněž jasně definovat fiktivní 
samostatnou výdělečnou činnost a 
postihovat zaměstnavatele tehdy, když se 
takový případ zjistí;

16. vybízí Komisi, aby vypracovala 
koncepční rámec pro povahu a jednotlivé 
formy jednak atypického zaměstnávání 
v obecném slova smyslu, jednak 
samostatné výdělečné činnosti jakožto 
nejrozšířenějšího druhu takovéhoto 
zaměstnávání, přičemž by měla při 
uplatňování pracovního práva a opatření 
sociální ochrany přihlížet k jednotlivým 
způsobům zaměstnávání a měla by 
identifikovat možnost zavést náležitou 
právní úpravu v oblasti sociálního 
zabezpečení osob samostatně výdělečně 
činných; má za to, že je třeba rovněž jasně 
definovat fiktivní samostatnou výdělečnou 
činnost a postihovat zaměstnavatele tehdy, 
když se takový případ zjistí;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vybízí Komisi, aby vypracovala 
koncepční rámec, v němž by z právního 
hlediska definovala povahu a jednotlivé 
formy jednak atypického zaměstnávání 
v obecném slova smyslu, jednak 
samostatné výdělečné činnosti jakožto 
nejrozšířenějšího druhu takovéhoto 
zaměstnávání, přičemž by měla při 
uplatňování pracovního práva a opatření 

16. vybízí Komisi, aby vypracovala 
koncepční rámec, v němž by z právního 
hlediska definovala povahu a jednotlivé 
formy jednak atypického zaměstnávání 
v obecném slova smyslu, jednak 
samostatné výdělečné činnosti jakožto 
nejrozšířenějšího druhu takovéhoto 
zaměstnávání; domnívá se zejména, že 
koncepce „ekonomicky závislého 
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sociální ochrany přihlížet k jednotlivým 
způsobům zaměstnávání a měla by zvážit 
možnost zavést náležitou právní úpravu 
v oblasti sociálního zabezpečení osob 
samostatně výdělečně činných; má za to, že 
je třeba rovněž jasně definovat fiktivní 
samostatnou výdělečnou činnost a 
postihovat zaměstnavatele tehdy, když se 
takový případ zjistí;

zaměstnání“ a pojem „ekonomicky závislé 
samostatně výdělečně činné osoby“ je 
nutné přesněji vymezit na vnitrostátní i 
unijní úrovni, přičemž by se mělo při 
uplatňování pracovního práva a opatření 
sociální ochrany přihlížet k jednotlivým 
způsobům zaměstnávání a měla by se
zvážit možnost zavést náležitou právní 
úpravu v oblasti sociálního zabezpečení 
osob samostatně výdělečně činných; má za 
to, že je třeba rovněž jasně definovat 
fiktivní samostatnou výdělečnou činnost a 
postihovat zaměstnavatele tehdy, když se 
takový případ zjistí;

Or. lt

Pozměňovací návrh 122
Ria Oomen-Ruijten

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vybízí Komisi, aby vypracovala 
koncepční rámec, v němž by z právního 
hlediska definovala povahu a jednotlivé 
formy jednak atypického zaměstnávání 
v obecném slova smyslu, jednak 
samostatné výdělečné činnosti jakožto 
nejrozšířenějšího druhu takovéhoto 
zaměstnávání, přičemž by měla při 
uplatňování pracovního práva a opatření 
sociální ochrany přihlížet k jednotlivým 
způsobům zaměstnávání a měla by zvážit 
možnost zavést náležitou právní úpravu 
v oblasti sociálního zabezpečení osob 
samostatně výdělečně činných; má za to, že 
je třeba rovněž jasně definovat fiktivní 
samostatnou výdělečnou činnost a 
postihovat zaměstnavatele tehdy, když se 
takový případ zjistí;

16. vybízí Komisi, aby vypracovala 
koncepční rámec, v němž by z právního 
hlediska definovala povahu a jednotlivé 
formy jednak atypického zaměstnávání 
v obecném slova smyslu, jednak 
samostatné výdělečné činnosti jakožto 
nejrozšířenějšího druhu takovéhoto 
zaměstnávání, přičemž by měla při 
uplatňování pracovního práva a opatření 
sociální ochrany přihlížet k jednotlivým 
způsobům zaměstnávání a měla by zvážit 
možnost zavést náležitou právní úpravu 
v oblasti sociálního zabezpečení osob 
samostatně výdělečně činných; má za to, že 
je třeba rovněž jasně definovat fiktivní 
samostatnou výdělečnou činnost a 
postihovat zaměstnavatele tehdy, když se 
takový případ zjistí; v zájmu zabránění 
těmto jednotlivým případům fiktivní 
samostatné výdělečné činnosti je nezbytné 
umožnit členským státům zavést 
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komplexní systém mechanismů pro 
prevenci a kontrolu;

Or. nl

Pozměňovací návrh 123
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. naléhavě žádá členské státy, aby dbaly 
na to, aby se samostatná výdělečná 
činnost nestala nástrojem nekalé 
spolupráce ani způsobem, jak zamezit 
pracovníkům přístup k sociální a pracovní 
ochraně, a také na to, aby sociální 
a pracovní práva osob samostatně 
výdělečně činných co nejméně závisela na 
tom, zda mají tyto osoby status 
zaměstnance nebo osoby samostatně 
výdělečně činné; na druhou stranu žádá, 
aby nebyly osoby samostatně výdělečně 
činné stavěny na roveň zaměstnancům, což 
umožní zachovat výhody samostatné 
výdělečné činnosti i hospodářské činnosti, 
která má takovouto povahu, a přispět 
k rozvoji podnikání a kvality služeb;

17. žádá, aby nebyly osoby samostatně 
výdělečně činné stavěny na roveň 
zaměstnancům, což umožní zachovat 
výhody samostatné výdělečné činnosti 
i hospodářské činnosti, která má takovouto 
povahu, a přispět k rozvoji podnikání 
a kvality služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. naléhavě žádá členské státy, aby dbaly 
na to, aby se samostatná výdělečná 
činnost nestala nástrojem nekalé 

17. naléhavě žádá členské státy, aby 
bojovaly proti fiktivní samostatné 
výdělečné činnosti;
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spolupráce ani způsobem, jak zamezit 
pracovníkům přístup k sociální a pracovní 
ochraně, a také na to, aby sociální 
a pracovní práva osob samostatně 
výdělečně činných co nejméně závisela na 
tom, zda mají tyto osoby status 
zaměstnance nebo osoby samostatně 
výdělečně činné; na druhou stranu žádá, 
aby nebyly osoby samostatně výdělečně 
činné stavěny na roveň zaměstnancům, 
což umožní zachovat výhody samostatné 
výdělečné činnosti i hospodářské činnosti, 
která má takovouto povahu, a přispět 
k rozvoji podnikání a kvality služeb;

Or. de

Pozměňovací návrh 125
Phil Bennion

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. naléhavě žádá členské státy, aby dbaly 
na to, aby se samostatná výdělečná činnost 
nestala nástrojem nekalé spolupráce ani
způsobem, jak zamezit pracovníkům 
přístup k sociální a pracovní ochraně, 
a také na to, aby sociální a pracovní práva 
osob samostatně výdělečně činných co 
nejméně závisela na tom, zda mají tyto 
osoby status zaměstnance nebo osoby 
samostatně výdělečně činné; na druhou 
stranu žádá, aby nebyly osoby samostatně 
výdělečně činné stavěny na roveň 
zaměstnancům, což umožní zachovat 
výhody samostatné výdělečné činnosti 
i hospodářské činnosti, která má takovouto 
povahu, a přispět k rozvoji podnikání 
a kvality služeb;

17. naléhavě žádá členské státy, aby dbaly 
na to, aby se samostatná výdělečná činnost 
nestala způsobem, jak zamezit 
pracovníkům přístup k sociální a pracovní 
ochraně, a také na to, aby osoby 
samostatně výdělečně činné požívaly 
přiměřených práv v pracovní oblasti 
a v oblasti sociálního zabezpečení; na 
druhou stranu žádá, aby nebyly osoby 
samostatně výdělečně činné stavěny na 
roveň zaměstnancům, což umožní zachovat 
výhody samostatné výdělečné činnosti 
i hospodářské činnosti, která má takovouto 
povahu, a přispět k rozvoji podnikání 
a kvality služeb;

Or. en
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Pozměňovací návrh 126
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. naléhavě žádá členské státy, aby dbaly 
na to, aby se samostatná výdělečná činnost 
nestala nástrojem nekalé spolupráce ani 
způsobem, jak zamezit pracovníkům 
přístup k sociální a pracovní ochraně, 
a také na to, aby sociální a pracovní práva 
osob samostatně výdělečně činných co 
nejméně závisela na tom, zda mají tyto 
osoby status zaměstnance nebo osoby 
samostatně výdělečně činné; na druhou 
stranu žádá, aby nebyly osoby samostatně 
výdělečně činné stavěny na roveň 
zaměstnancům, což umožní zachovat 
výhody samostatné výdělečné činnosti 
i hospodářské činnosti, která má takovouto 
povahu, a přispět k rozvoji podnikání 
a kvality služeb;

17. naléhavě žádá členské státy, aby dbaly 
na to, aby se samostatná výdělečná činnost 
nestala nástrojem nekalé spolupráce ani 
způsobem, jak zamezit pracovníkům 
přístup k sociální a pracovní ochraně, 
a také na to, aby sociální a pracovní práva 
osob samostatně výdělečně činných co 
nejméně závisela na tom, zda mají tyto 
osoby status zaměstnance nebo osoby 
samostatně výdělečně činné; na druhou 
stranu žádá, aby s osobami samostatně 
výdělečně činnými nezacházelo stejně 
jako se zaměstnanci, neboť toto stejné 
zacházení není ničím odůvodněno, což 
umožní zachovat výhody samostatné 
výdělečné činnosti i hospodářské činnosti, 
která má takovouto povahu, a přispět 
k rozvoji podnikání a kvality služeb;

Or. de

Pozměňovací návrh 127
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. naléhavě žádá členské státy, aby dbaly 
na to, aby se samostatná výdělečná činnost 
nestala nástrojem nekalé spolupráce ani 
způsobem, jak zamezit pracovníkům 
přístup k sociální a pracovní ochraně, 
a také na to, aby sociální a pracovní práva 
osob samostatně výdělečně činných co 
nejméně závisela na tom, zda mají tyto 

17. naléhavě žádá členské státy, aby dbaly 
na to, aby se samostatná výdělečná činnost 
nestala nástrojem nekalé spolupráce ani 
způsobem, jak zamezit pracovníkům 
přístup k sociální a pracovní ochraně, nebo 
jak mohou zaměstnavatelé obcházet 
pracovní předpisy týkající se prace a 
sociálního zabezpečení, a také na to, aby 
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osoby status zaměstnance nebo osoby 
samostatně výdělečně činné; na druhou 
stranu žádá, aby nebyly osoby samostatně 
výdělečně činné stavěny na roveň 
zaměstnancům, což umožní zachovat 
výhody samostatné výdělečné činnosti 
i hospodářské činnosti, která má takovouto 
povahu, a přispět k rozvoji podnikání 
a kvality služeb;

sociální a pracovní práva osob samostatně 
výdělečně činných co nejméně závisela na 
tom, zda mají tyto osoby status 
zaměstnance nebo osoby samostatně 
výdělečně činné; na druhou stranu žádá, 
aby nebyly osoby samostatně výdělečně 
činné stavěny na roveň zaměstnancům, což 
umožní zachovat výhody samostatné 
výdělečné činnosti i hospodářské činnosti, 
která má takovouto povahu, a přispět 
k rozvoji podnikání a kvality služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vybízí sociální partnery, aby 
podporovali předávání osvědčených 
postupů mezi odborovými organizacemi a 
profesními sdruženími ohledně toho, jaké 
služby poskytují osobám samostatně 
výdělečně činným, jakým způsobem 
potírají fiktivní samostatně výdělečnou 
činnost a jak přistupují k osobám 
samostatně výdělečně činným, které 
nezaměstnávají jiné osoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

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

17b. vyzývá sociální partnery, Komisi a 
členské státy, aby posoudily, zda a jak by 
samostatně výdělečně činné osoby mohly 
být zapojeny do kolektivního vyjednávání, 
včetně konkrétních strategií pro zahrnutí 
otázek týkajících se samostatně výdělečně 
činných osob v případech, kdy vnitrostátní 
právo neumožňuje zastupování osob 
samostatně výdělečně činných odbory;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vybízí členské státy, aby posílily 
sociální ochranu v oblasti důchodů, 
zdravotních postižení, 
mateřských/otcovských dovolených 
a nezaměstnanosti, a to s cílem lépe tuto 
ochranu přizpůsobit osobám samostatně 
výdělečně činným, zejména těm, jejichž 
práce se podobá práci zaměstnanců;

18. vybízí členské státy, aby v případě 
potřeby posílily sociální ochranu v oblasti 
důchodů, zdravotních postižení, 
mateřských/otcovských dovolených 
a nezaměstnanosti, a to s cílem lépe tuto 
ochranu přizpůsobit osobám samostatně 
výdělečně činným;

Or. de

Pozměňovací návrh 131
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vybízí členské státy, aby posílily 
sociální ochranu v oblasti důchodů, 

18. vybízí členské státy, aby posílily 
sociální ochranu v oblasti důchodů, 
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zdravotních postižení, 
mateřských/otcovských dovolených
a nezaměstnanosti, a to s cílem lépe tuto 
ochranu přizpůsobit osobám samostatně 
výdělečně činným, zejména těm, jejichž 
práce se podobá práci zaměstnanců;

zdravotních postižení a nezaměstnanosti, a 
to s cílem lépe tuto ochranu přizpůsobit 
osobám samostatně výdělečně činným;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vybízí členské státy, aby posílily
sociální ochranu v oblasti důchodů, 
zdravotních postižení, 
mateřských/otcovských dovolených 
a nezaměstnanosti, a to s cílem lépe tuto 
ochranu přizpůsobit osobám samostatně 
výdělečně činným, zejména těm, jejichž 
práce se podobá práci zaměstnanců;

18. vybízí členské státy, aby sociální 
ochranu v oblasti důchodů, zdravotních 
postižení, mateřských/otcovských 
dovolených a nezaměstnanosti uvedly do 
souladu s normami EU, pokud se tak již 
nestalo, a to s cílem lépe tuto ochranu 
přizpůsobit osobám samostatně výdělečně 
činným, tak aby byla srovnatelná se 
standardem uplatňovaným vůči 
zaměstnancům;

Or. de

Pozměňovací návrh 133
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
sociální zabezpečení a práva na sociální 
ochranu spojovaly spíše s jednotlivcem 
než s pracovní smlouvou, čímž bude 
umožněna sociální ochrana pro všechny, 
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včetně samostatně výdělečně činných osob 
a pracovníků, bez ohledu na typ pracovní 
smlouvy nebo druh výdělečné činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. naléhavě žádá členské státy, aby ve 
spolupráci se sociálními partnery přijaly 
přiměřená ustanovení o rámci sociální 
ochrany, který bude založen na 
vzájemnosti a na zásadě nediskriminace, a 
aby přitom zajistily jednak zabránění 
vzniku dalších překážek pro samostatnou 
výdělečnou činnost, například v podobě 
větší byrokracie, a jednak pokračující 
výhody samostatné výdělečné činnosti;

Or. el

Pozměňovací návrh 135
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. zdůrazňuje, že sociální zabezpečení 
by mělo být zajištěno nejen pro osoby 
samostatně výdělečné činné, ale také pro 
jejich manžele (partnery) a rodinné 
příslušníky, kteří jim pomáhají;

Or. lt

Pozměňovací návrh 136
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. vyzývá členské státy, aby propagovaly 
a podporovaly skupinové pojištění pro 
případ pracovních úrazů a nemoci 
z povolání; vyzývá členské státy, aby 
samostatně výdělečně činným osobám 
zajistily přístup ke kolektivnímu a 
solidárnímu pojištění a penzijním 
systémům;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Phil Bennion

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vybízí členské státy a Komisi, aby 
zajistily, že bude existovat povinnost 
poskytnout osobám, které si přejí získat 
status osoby samostatně výdělečně činné, 
náležité informace týkající se změn jejich 
sociální ochrany a pracovního práva, stejně 
jako dalších práv a povinností spojených 
s jejich hospodářskou činností, jež se na ně 
budou vztahovat v důsledku této změny 
statusu;

19. vybízí členské státy, aby osobám, které 
si přejí získat status osoby samostatně 
výdělečně činné, zpřístupnily náležité 
informace týkající se změn jejich sociální 
ochrany a pracovního práva, stejně jako 
dalších práv a povinností spojených s jejich 
hospodářskou činností, jež se na ně budou 
vztahovat v důsledku této změny statusu;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 19
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vybízí členské státy a Komisi, aby
zajistily, že bude existovat povinnost 
poskytnout osobám, které si přejí získat 
status osoby samostatně výdělečně činné, 
náležité informace týkající se změn jejich 
sociální ochrany a pracovního práva, 
stejně jako dalších práv a povinností 
spojených s jejich hospodářskou činností, 
jež se na ně budou vztahovat v důsledku 
této změny statusu;

19. vybízí členské státy, aby osobám, které 
si přejí získat status osoby samostatně 
výdělečně činné, poskytly náležité 
informace týkající se změn jejich sociální 
ochrany, stejně jako dalších práv 
a povinností spojených s jejich 
hospodářskou činností, jež se na ně budou 
vztahovat v důsledku této změny statusu;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vybízí členské státy a Komisi, aby 
zajistily, že bude existovat povinnost 
poskytnout osobám, které si přejí získat 
status osoby samostatně výdělečně činné, 
náležité informace týkající se změn jejich 
sociální ochrany a pracovního práva, stejně 
jako dalších práv a povinností spojených 
s jejich hospodářskou činností, jež se na ně 
budou vztahovat v důsledku této změny 
statusu;

19. vybízí členské státy a Komisi, aby 
zajistily, že budou osobám, které si přejí 
získat status osoby samostatně výdělečně 
činné, v případě potřeby poskytnuty 
náležité informace týkající se změn jejich 
sociální ochrany a pracovního práva, stejně 
jako dalších práv a povinností spojených 
s jejich hospodářskou činností, jež se na ně 
budou vztahovat v důsledku této změny 
statusu;

Or. de

Pozměňovací návrh 140
Csaba Sógor

Návrh usnesení
Bod 19
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vybízí členské státy a Komisi, aby 
zajistily, že bude existovat povinnost 
poskytnout osobám, které si přejí získat 
status osoby samostatně výdělečně činné, 
náležité informace týkající se změn jejich 
sociální ochrany a pracovního práva, stejně 
jako dalších práv a povinností spojených 
s jejich hospodářskou činností, jež se na ně 
budou vztahovat v důsledku této změny 
statusu;

19. vybízí členské státy, aby zajistily, že 
bude existovat povinnost poskytnout 
osobám, které si přejí získat status osoby 
samostatně výdělečně činné, náležité 
informace týkající se změn jejich sociální 
ochrany a pracovního práva, stejně jako 
dalších práv a povinností spojených s jejich 
hospodářskou činností, jež se na ně budou 
vztahovat v důsledku této změny statusu;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Ria Oomen-Ruijten

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vybízí členské státy a Komisi, aby 
zajistily, že bude existovat povinnost 
poskytnout osobám, které si přejí získat 
status osoby samostatně výdělečně činné, 
náležité informace týkající se změn jejich 
sociální ochrany a pracovního práva, stejně 
jako dalších práv a povinností spojených 
s jejich hospodářskou činností, jež se na ně 
budou vztahovat v důsledku této změny 
statusu;

19. vybízí členské státy a Komisi, aby 
zajistily, že bude existovat povinnost 
poskytnout osobám, které si přejí získat 
status osoby samostatně výdělečně činné, 
náležité informace týkající se změn jejich 
sociální ochrany a pracovního práva, stejně 
jako dalších práv a povinností spojených 
s jejich hospodářskou činností, jež se na ně 
budou vztahovat v důsledku této změny 
statusu; osoby samostatně výdělečně činné 
musí být zejména informovány o svých 
právech a povinnostech v souvislosti s 
migrací, přistěhovalectvím a přeshraniční 
prací;

Or. nl

Pozměňovací návrh 142
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 20
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vybízí členské státy a Komisi, aby 
zapojily sociální partnery do procesu 
rozvoje a modernizace sociální ochrany 
a aby rozvíjely sociální dialog na evropské 
i vnitrostátní úrovni; vybízí rovněž sociální 
partnery, aby se zabývali otázkami 
týkajícími se pracovních práv a sociální 
ochrany osob samostatně výdělečně 
činných;

(Netýká se českého znění.)

Or. de

Pozměňovací návrh 143
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vybízí členské státy a Komisi, aby 
zapojily sociální partnery do procesu 
rozvoje a modernizace sociální ochrany 
a aby rozvíjely sociální dialog na evropské 
i vnitrostátní úrovni; vybízí rovněž sociální 
partnery, aby se zabývali otázkami 
týkajícími se pracovních práv a sociální 
ochrany osob samostatně výdělečně 
činných;

20. vybízí členské státy a Komisi, aby 
zapojily sociální partnery do procesu 
rozvoje a modernizace sociální ochrany 
a aby rozvíjely sociální dialog na evropské 
i vnitrostátní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Phil Bennion

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vybízí členské státy a Komisi, aby 
zapojily sociální partnery do procesu 
rozvoje a modernizace sociální ochrany 

20. vybízí členské státy a Komisi, aby
pokud je to vhodné a pokud je to v 
souladu s vnitrostátním právem a 
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a aby rozvíjely sociální dialog na evropské 
i vnitrostátní úrovni; vybízí rovněž sociální 
partnery, aby se zabývali otázkami 
týkajícími se pracovních práv a sociální 
ochrany osob samostatně výdělečně 
činných;

zvyklostmi, zapojily sociální partnery do 
procesu rozvoje a modernizace sociální 
ochrany a aby v této otázce rozvíjely 
sociální dialog na evropské i vnitrostátní 
úrovni; vybízí rovněž sociální partnery, 
aby se zabývali otázkami týkajícími se 
pracovních práv a sociální ochrany osob 
samostatně výdělečně činných;

Or. en


