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Pozměňovací návrh 1
Dieter-Lebrecht Koch

Návrh usnesení
Zamítnutí 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Evropský parlament zprávu zamítá z 
důvodů subsidiarity, zdůrazňuje nicméně, 
že kvalita sociálního dialogu se od sebe v 
jednotlivých zemích a odvětvích výrazně 
liší, a naléhavě vyzývá sociální partnery, 
aby rozvíjeli skutečné „sociální 
partnerství“ na všech úrovních;

Or. de

Pozměňovací návrh 2
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Listinu základních práv, 
zejména článek 30 o ochraně v případě 
neoprávněného propuštění, článek 31 o 
slušných a spravedlivých pracovních 
podmínkách a článek 33 o rodinném a 
pracovním životě,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Elizabeth Lynne

Návrh usnesení
Právní východisko 2 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu Evropského 
parlamentu o zintenzivnění boje proti 
nehlášené práci1
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___________
Přijatý text, P6_TA(2008)0466.

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Pascale Gruny

Návrh usnesení
Právní východisko 6 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na rozhodnutí Rady 
č. 2008/618/ES ze dne 15. června 2008 
o hlavních směrech politik zaměstnanosti 
členských států pro období 2008–2010,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Pascale Gruny

Návrh usnesení
Právní východisko 6 b (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na doporučení Komise o 
aktivním začleňování osob vyloučených z 
trhu práce (KOM(2008)5737),

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Právní východisko 12 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na studii profesora Adalberta 
Perulliho o ekonomicky závislé práci/ 
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kvazipodřízené práci z roku 2003,

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Thomas Händel

Návrh usnesení
Právní východisko 12 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na závěry neformálního 
setkání ministrů práce a sociálních věcí, 
které se konalo v Berlíně ve dnech 18.–
20. ledna 2007 na téma „řádné práce“;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že ačkoli 
nestandardní formy zaměstnání, jako jsou 
částečný úvazek, příležitostná práce nebo 
práce na dobu určitou, dočasná práce 
prostřednictvím agentury, samostatně 
výdělečná činnost a práce z domova, 
zaznamenaly od roku 1990 výrazný nárůst, 
jsou stále považovány za atypická 
zaměstnání,

A. vzhledem k tomu, že ačkoli 
nestandardní formy zaměstnání, jako jsou 
částečný úvazek, příležitostná práce nebo 
práce na dobu určitou, dočasná práce 
prostřednictvím agentury, samostatně 
výdělečná činnost a práce z domova, 
zaznamenaly od roku 1990 výrazný nárůst, 
domnívá se zároveň, že pracovní místa, jež 
byla zrušena z důvodu současné 
hospodářské krize, byla v první řadě 
pracovní místa považovaná za atypická 
zaměstnání,

Or. it
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Pozměňovací návrh 9
Pervenche Berès

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že ačkoli
nestandardní formy zaměstnání, jako jsou 
částečný úvazek, příležitostná práce nebo 
práce na dobu určitou, dočasná práce 
prostřednictvím agentury, samostatně 
výdělečná činnost a práce z domova, 
zaznamenaly od roku 1990 výrazný nárůst,
jsou stále považovány za atypická 
zaměstnání,

A. vzhledem k tomu, že nestandardní 
formy zaměstnání, jako jsou částečný 
úvazek, příležitostná práce nebo práce na 
dobu určitou, dočasná práce 
prostřednictvím agentury, samostatně 
výdělečná činnost a práce z domova, 
zaznamenaly od roku 1990 výrazný nárůst
a jsou stále považovány za atypická 
zaměstnání, protože nezajišťují stejná 
sociální a odborová práva,

Or. fr

Pozměňovací návrh 10
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že lidé pracující v 
tomto typu zaměstnání jsou ve srovnání se 
svými kolegy s tradičními smlouvami na 
dobu neurčitou a na plný úvazek často 
vystaveni diskrimaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Marian Harkin

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

Aa. vzhledem k tomu, že již vícekrát byla 
zdůrazněna potřeba pružného 
zaměstnávání,

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Elizabeth Lynne

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že pro stále větší 
počet evropských pracovníků, kteří sami 
sebe považují za drobné podnikatele, a 
nikoliv za „zaměstnance“, 
„zaměstnavatele“ či „atypické“, 
představuje nyní nezávislé svobodné 
povolání běžnou volbu profesní dráhy,

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Elizabeth Lynne

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že globalizace a 
rychlý technologický vývoj s sebou přináší 
rozsáhlou hospodářskou restrukturalizaci, 
která vyvolává změny v pracovněprávních 
vztazích a náplni práce,

B. vzhledem k tomu, že globalizace a
rychlý technologický vývoj s sebou přináší 
rozsáhlou hospodářskou restrukturalizaci, 
která vyvolává změny v pracovněprávních 
vztazích a náplni práce, a vedle toho i 
neustálé zakládání nových nezávislých 
podniků s jednou osobou, k němuž 
dochází ve všech odvětvích a věkových 
skupinách,

Or. en
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Pozměňovací návrh 14
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že globalizace a 
rychlý technologický vývoj s sebou přináší 
rozsáhlou hospodářskou restrukturalizaci, 
která vyvolává změny v pracovněprávních 
vztazích a náplni práce,

B. vzhledem k tomu, že globalizace a 
rychlý technologický vývoj s sebou přináší 
rozsáhlou hospodářskou restrukturalizaci, 
která vyvolává změny v pracovněprávních 
vztazích a náplni práce, čímž vzniká 
nutnost nové úpravy pracovněprávních 
vztahů, která by předešla jejich pokřivení 
(jako je například fenomén nepravé 
samostatně výdělečné činnosti),

Or. el

Pozměňovací návrh 15
Pascale Gruny

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že finanční a 
hospodářská krize může zapříčinit
nestabilitu trhu práce a rozšířit sociální 
vyloučení,

C. vzhledem k tomu, že finanční a 
hospodářská krize zapříčinila nestabilitu 
trhu práce a rozšířila chudobu a sociální 
vyloučení, zejména u již dříve ohrožených 
osob a znevýhodněných skupin,

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že finanční a C. vzhledem k tomu, že finanční a 



AM\810189CS.doc 9/112 PE439.982v01-00

CS

hospodářská krize může zapříčinit
nestabilitu trhu práce a rozšířit sociální 
vyloučení,

hospodářská krize zapříčinila nestabilitu 
trhu práce a rozšířila chudobu a sociální 
vyloučení, zejména u již dříve ohrožených 
osob a znevýhodněných pracovníků,

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Pervenche Berès

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že finanční 
a hospodářská krize může zapříčinit 
nestabilitu trhu práce a rozšířit sociální
vyloučení,

C. vzhledem k tomu, že finanční 
a hospodářská krize vede k nestabilitě trhu 
práce a rozšíření sociálního vyloučení,

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že finanční a 
hospodářská krize může zapříčinit 
nestabilitu trhu práce a rozšířit sociální 
vyloučení,

C. vzhledem k tomu, že finanční a 
hospodářská krize, ze které vzešla vážná 
krize v oblasti zaměstnanosti se značnou 
ztrátou pracovních míst, může zapříčinit 
nestabilitu trhu práce a rozšířit sociální 
vyloučení, které dále prohlubuje rostoucí 
význam nejistých pracovních poměrů, 
které byly zaznamenány během 
současného přijímání nových 
zaměstnanců,

Or. it
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Pozměňovací návrh 19
Pascale Gruny

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že počet 
zaměstnaných lidí postižených chudobou 
dosáhl 8 % evropské pracovní síly a 
nadále se zvyšuje a že počet lidí s nízkými 
příjmy se v současnosti pohybuje kolem 
17 %,

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že počet 
zaměstnaných lidí postižených chudobou 
dosáhl 8 % evropské pracovní síly a 
nadále se zvyšuje a že počet lidí s nízkými 
příjmy se v současnosti pohybuje kolem 
17 %,

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že je nutné vyvinout 
důkladný doplňující přístup EU se silným 
důrazem na vzájemně podpůrný soubor 
politických opatření v oblasti hospodářství, 

D. vzhledem k tomu, že je nutné vyvinout 
důkladný doplňující přístup EU se silným 
důrazem na vzájemně podpůrný soubor 
politických opatření v oblasti hospodářství, 
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životního prostředí, zaměstnanosti a 
sociálních politik,

životního prostředí, zaměstnanosti a 
sociálních politik, a zároveň je v souladu 
s ustanoveními evropské strategie 
zaměstnanosti, jejímž cílem je, aby se 
členské státy zaměřily na společné cíle, 
které se soustředí na čtyřech pilířích, a to 
na způsobilosti k práci, podnikavosti, 
adaptabilitě a rovných příležitostech,

Or. it

Pozměňovací návrh 22
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že je nutné vyvinout 
důkladný doplňující přístup EU se silným 
důrazem na vzájemně podpůrný soubor 
politických opatření v oblasti hospodářství, 
životního prostředí, zaměstnanosti a 
sociálních politik,

D. vzhledem k tomu, že je nutné vyvinout 
důkladný doplňující přístup EU se silným 
důrazem na efektivní řízení a na vzájemně 
podpůrný soubor politických opatření v 
oblasti hospodářství, životního prostředí, 
zaměstnanosti a sociálních politik,

Or. it

Pozměňovací návrh 23
Elizabeth Lynne

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že je nutné vyvinout 
důkladný doplňující přístup EU se silným
důrazem na vzájemně podpůrný soubor 
politických opatření v oblasti hospodářství, 
životního prostředí, zaměstnanosti a 
sociálních politik,

D. vzhledem k tomu, že je nutné vyvinout 
důkladný doplňující přístup EU se silným 
důrazem na vzájemně podpůrný soubor
politických opatření v oblasti hospodářství, 
životního prostředí, zaměstnanosti a 
sociálních politik a podnikání,

Or. en
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Pozměňovací návrh 24
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. že základní formou zaměstnanosti by 
mělo být zaměstnání na plný a trvalý 
úvazek,

Or. el

Pozměňovací návrh 25
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že míra 
nezaměstnanosti v EU-27 stoupla na 10 % 
(2009), což je rovno míře v USA, a že růst 
nezaměstnanosti se před druhou polovinou 
roku 2010 pravděpodobně nezastaví,

E. vzhledem k tomu, že míra 
nezaměstnanosti v EU-27 stoupla na 10 % 
(2009) a že růst nezaměstnanosti se před 
druhou polovinou roku 2010 
pravděpodobně nezastaví a že v průběhu 
roku 2009 byly jako první zasaženy 
pracovní pozice se smlouvami na dobu 
určitou a atypická zaměstnání,

Or. it

Pozměňovací návrh 26
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že míra 
nezaměstnanosti v EU-27 stoupla na 10 % 
(2009), což je rovno míře v USA, a že růst 
nezaměstnanosti se před druhou polovinou 

E. vzhledem k tomu, že míra 
nezaměstnanosti v EU-27 stoupla na 10 % 
(2009) a že růst nezaměstnanosti se před 
druhou polovinou roku 2010 
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roku 2010 pravděpodobně nezastaví, pravděpodobně nezastaví,

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Pervenche Berès

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že míra 
nezaměstnanosti v EU-27 stoupla na 10 % 
(2009), což je rovno míře v USA, a že růst 
nezaměstnanosti se před druhou polovinou 
roku 2010 pravděpodobně nezastaví,

E. vzhledem k tomu, že míra 
nezaměstnanosti v EU-27 stoupla na 10 % 
(2009), což je rovno míře v USA, a že růst 
nezaměstnanosti se před první polovinou
roku 2011 pravděpodobně nezastaví,

Or. fr

Pozměňovací návrh 28
Elizabeth Lynne

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že každý rok 
průměrně pětina až čtvrtina všech 
evropských pracovníků mění zaměstnání,

G. vzhledem k tomu, že každý rok 
průměrně pětina až čtvrtina všech 
evropských pracovníků mění zaměstnání 
nebo se rozhodne pro dráhu nezávislého 
svobodného povolání,

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že existuje vysoká 
míra přechodu ze statutu „nezaměstnaný/á“ 
na statut „zaměstnaný/á“, kdy třetina 
nezaměstnaného a 10 % neaktivního 
obyvatelstva najde práci do jednoho roku,

H. vzhledem k tomu, že existuje vysoká 
míra přechodu ze statutu „nezaměstnaný/á“ 
na statut „zaměstnaný/á“, kdy třetina 
nezaměstnaného a 10 % neaktivního 
obyvatelstva najde práci do jednoho roku, 
ale že stejně tak značný počet pracovníků, 
zejména těch s atypickou formou 
zaměstnání, přichází o práci, aniž by našli 
nové zaměstnání,

Or. it

Pozměňovací návrh 30
Elizabeth Lynne

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že existuje vysoká 
míra přechodu ze statutu „nezaměstnaný/á“ 
na statut „zaměstnaný/á“, kdy třetina 
nezaměstnaného a 10 % neaktivního 
obyvatelstva najde práci do jednoho roku,

H. vzhledem k tomu, že existuje vysoká 
míra přechodu ze statutu „nezaměstnaný/á“ 
na statut „zaměstnaný/á“, kdy třetina 
nezaměstnaného a 10 % neaktivního 
obyvatelstva najde práci do jednoho roku 
nebo si založí vlastní nezávislou živnost,

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že v EU-27 je 45 % 
nezaměstnaných osob bez práce po dobu 
delší než jeden rok oproti přibližně 10 % v 
USA,

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 32
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že v EU-27 je 45 % 
nezaměstnaných osob bez práce po dobu 
delší než jeden rok oproti přibližně 10 % v 
USA,

I. vzhledem k tomu, že v EU-27 je 45 % 
nezaměstnaných osob bez práce po dobu 
delší než jeden rok,

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že v EU-27 je 45 %
nezaměstnaných osob bez práce po dobu 
delší než jeden rok oproti přibližně 10 % 
v USA,

I. vzhledem k tomu, že v EU-27 je 45 % 
nezaměstnaných osob bez práce po dobu 
delší než jeden rok,

Or. it

Pozměňovací návrh 34
Pervenche Berès

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že obrat pracovní síly 
je vyšší mezi ženami než mezi muži (rozdíl 
pěti procentních bodů) a mezi mladšími 
pracovníky (mladšími 24 let), přičemž 
s vyšší úrovní vzdělání se tento obrat 

J. vzhledem k tomu, že obrat pracovní síly 
je vyšší mezi ženami než mezi muži (rozdíl 
pěti procentních bodů) a mezi mladšími 
pracovníky (mladšími 24 let), přičemž 
s vyšší úrovní vzdělání se tento obrat 
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snižuje, snižuje, což ukazuje, že tento obrat je 
častěji nucený než zvolený a souvisí 
s krátkodobými a nejistými pracovními 
smlouvami,

Or. fr

Pozměňovací návrh 35
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že obrat pracovní síly 
je vyšší mezi ženami než mezi muži (rozdíl 
pěti procentních bodů) a mezi mladšími 
pracovníky (mladšími 24 let), přičemž 
s vyšší úrovní vzdělání se tento obrat 
snižuje,

J. vzhledem k tomu, že obrat pracovní síly 
je vyšší mezi ženami než mezi muži (rozdíl 
pěti procentních bodů) a mezi mladšími 
pracovníky (mladšími 24 let), přičemž 
s vyšší úrovní vzdělání se tento obrat 
snižuje, a že mladí často nenacházejí 
zaměstnání odpovídající jejich dosažené 
úrovni vzdělání,

Or. it

Pozměňovací návrh 36
Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ja. vzhledem k tomu, že podle odhadů 
musí každý šestý pracovník pečovat o 
staršího nebo finančně závislého 
příbuzného či blízkého člověka,

Or. en
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Pozměňovací návrh 37
Pervenche Berès

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že některé členské 
státy zaznamenaly nárůst případů 
neohlášené práce, což může vést 
k závažným hospodářským, sociálním 
a politickým problémům,

K. vzhledem k tomu, že některé členské 
státy zaznamenaly nárůst případů 
neohlášené práce, což může vést 
k závažným hospodářským – a zejména 
rozpočtovým –, sociálním a politickým 
problémům,

Or. fr

Pozměňovací návrh 38
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že posouzení 
flexikurity je složitou záležitostí a je 
zapotřebí komplexní přístup, jenž dá 
vyniknout propojení všech čtyř rozměrů 
smluvních ujednání, celoživotního 
vzdělávání, aktivních politik trhu práce a 
moderních systémů sociálního 
zabezpečení, jakož i interakcím mezi nimi,

L. vzhledem k tomu, že posouzení 
flexikurity je složitou záležitostí a je 
zapotřebí komplexní přístup, zejména 
s ohledem na změny, které současná krize 
může znamenat také v chování podniků, 
díky čemuž se mohou zlepšit pracovní 
vztahy, nad kterými je vykonáván stále 
menší dohled a které jsou velmi nejisté,

Or. it

Pozměňovací návrh 39
Elizabeth Lynne

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že posouzení 
flexikurity je složitou záležitostí a je 
zapotřebí komplexní přístup, jenž dá 
vyniknout propojení všech čtyř rozměrů 
smluvních ujednání, celoživotního 
vzdělávání, aktivních politik trhu práce a
moderních systémů sociálního 
zabezpečení, jakož i interakcím mezi nimi,

L. vzhledem k tomu, že posouzení 
flexikurity je složitou záležitostí a je 
zapotřebí komplexní přístup, jenž dá 
vyniknout propojení všech pěti rozměrů 
smluvních ujednání, celoživotního 
vzdělávání, aktivních politik trhu práce,
moderních systémů sociálního zabezpečení 
a podnikání,

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Pervenche Berès

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že posouzení 
flexikurity je složitou záležitostí a je 
zapotřebí komplexní přístup, jenž dá 
vyniknout propojení všech čtyř rozměrů 
smluvních ujednání, celoživotního 
vzdělávání, aktivních politik trhu práce 
a moderních systémů sociálního 
zabezpečení, jakož i interakcím mezi nimi,

L. vzhledem k tomu, že posouzení 
flexikurity je složitou záležitostí a je 
zapotřebí komplexní přístup pro propojení 
všech čtyř rozměrů smluvních ujednání, 
celoživotního vzdělávání, aktivních politik 
trhu práce a systémů sociálního 
zabezpečení, jakož i interakcím mezi nimi,

Or. fr

Pozměňovací návrh 41
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že v rámci politik 
zaměstnanosti je třeba prosazovat rovné 
příležitosti pro ženy a muže,

M. vzhledem k tomu, že v rámci politik 
zaměstnanosti je třeba prosazovat rovné 
příležitosti pro ženy a muže a lepší sladění 
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profesního, studijního a rodinného života,

Or. it

Pozměňovací návrh 42
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že v rámci politik 
zaměstnanosti je třeba prosazovat rovné 
příležitosti pro ženy a muže,

M. vzhledem k tomu, že v rámci politik 
zaměstnanosti je třeba prosazovat rovné 
příležitosti pro ženy a muže a zásady 
nediskriminace,

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Pascale Gruny

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že v rámci politik 
zaměstnanosti je třeba prosazovat rovné 
příležitosti pro ženy a muže,

M. vzhledem k tomu, že v rámci politik 
zaměstnanosti je třeba prosazovat rovné 
příležitosti pro ženy a muže a zásady 
nediskriminace,

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že ačkoli se sociální N. vzhledem k tomu, že ačkoli se sociální 
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dialog v Evropě rozvíjí různými směry, 
celkově vzato vedou vzrůstající 
hospodářské a finanční obtíže 
k intenzivnějšímu třístrannému dialogu,

dialog v Evropě rozvíjí různými směry, 
celkově vzato by vzrůstající hospodářské a 
finanční obtíže měly vést k intenzivnějšímu 
třístrannému dialogu,

Or. it

Pozměňovací návrh 45
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Na. vzhledem k tomu, že na základě 
nedávno provedených empirických studií 
o trzích práce v EU bylo zjištěno, že 
pružnost zaměstnání má velmi silně 
nepříznivý vliv na zaměstnatelnost, 
protože pružné pracovní smlouvy (vedlejší 
zaměstnání na částečný úvazek, dočasné 
zaměstnání a práce zprostředkovaná 
agenturou, práce na dobu určitou, 
úkolová práce atd.) jsou nejen spojeny s 
nižší úrovní sociální ochrany a s nižšími 
příjmy, ale rovněž s nedostatkem 
příležitostí k odborné přípravě, 
profesnímu rozvoji a celoživotnímu 
vzdělávání a že pružnosti zaměstnání je 
přímo úměrná jeho nejistota,

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Elizabeth Lynne

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Na. vzhledem k tomu, že přechod z práce 
do penze má stále postupnější průběh, kdy 
osoby starší 60 let si ke svým důchodům 
často přivydělávají vykonáváním 
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svobodného povolání, a osoby mladší 30 
let si při hledání své cesty na trh práce 
často volí nezávislé povolání a podnikání 
má u mladých pracovníků a žen stále větší 
oblibu,

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Nb. vzhledem k tomu, že strategie 
flexikurity prováděné v EU nevedly ke 
splnění příslibů, že dojde i ke zlepšení 
ochrany; vzhledem k tomu, že na základě 
empirických studií o reformách 
usilujících o zavedení flexikurity bylo 
zjištěno, že poměrně nízký počet 
pracovníků s pružným zaměstnáním získal 
jen velmi málo oproti významnému 
snížení ochrany mnohem většího počtu 
pracovníků zaměstnaných běžným 
způsobem, a že v průměru je tedy obecná 
tendence reforem zavádějících flexikuritu 
pro většinu zaměstnanců nepříznivá,

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Nc. vzhledem k tomu, že neformální 
setkání ministrů práce a sociálních věcí 
států EU, které se konalo v Berlíně dne 
19. ledna 2007, dospělo k závěru, že 
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„Evropa musí vynaložit větší a společné 
úsilí na podporu řádné práce. Řádnou 
prací se rozumí práva a spoluúčast 
zaměstnanců, spravedlivé mzdy, ochrana 
bezpečnosti a zdraví při práci 
a organizace práce s ohledem na potřeby 
rodiny. Slušné a spravedlivé pracovní 
podmínky a stejně tak i odpovídající 
sociální ochrana jsou nezbytnou 
podmínkou přijetí Evropské unie u jejích 
občanů,

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N d (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Nd. vzhledem k tomu, že pojem „řádné 
práce“ by měl zásadním způsobem 
určovat směr další fáze evropské strategie 
zaměstnanosti,

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Evropskou radu, aby na svém 
jarním zasedání v roce 2010 vydala jasné 
pokyny a přijala konkrétní opatření 
zaměřená na zachování zaměstnanosti a 
vytváření pracovních příležitostí v rámci 
ambiciózní strategie EU 2020;

1. vyzývá Evropskou radu, aby na svém 
jarním zasedání v roce 2010 vydala jasné 
pokyny a přijala konkrétní opatření 
zaměřená na zachování zaměstnanosti a 
vytváření pracovních příležitostí v rámci 
ambiciózní strategie EU 2020 s ohledem 
na dopad krize na ekonomický, výrobní a 
sociální systém a na systém trhu práce,
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Or. it

Pozměňovací návrh 51
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Evropskou radu, aby na svém 
jarním zasedání v roce 2010 vydala jasné 
pokyny a přijala konkrétní opatření 
zaměřená na zachování zaměstnanosti a 
vytváření pracovních příležitostí v rámci 
ambiciózní strategie EU 2020;

1. vyzývá Evropskou radu, aby na svém 
jarním zasedání v roce 2010 vydala jasné 
pokyny a přijala konkrétní opatření 
zaměřená na zachování zaměstnanosti a 
vytváření kvalitních pracovních 
příležitostí v rámci ambiciózní strategie EU 
2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Evropskou radu, aby na svém 
jarním zasedání v roce 2010 vydala jasné 
pokyny a přijala konkrétní opatření 
zaměřená na zachování zaměstnanosti a 
vytváření pracovních příležitostí v rámci 
ambiciózní strategie EU 2020;

1. vyzývá Evropskou radu, aby na svém 
jarním zasedání v roce 2010 vydala jasné 
pokyny a přijala konkrétní opatření 
zaměřená na zachování zaměstnanosti a 
vytváření dlouhodobě udržitelných
pracovních příležitostí v rámci ambiciózní 
strategie EU 2020;

Or. el

Pozměňovací návrh 53
Pascale Gruny

Návrh usnesení
Bod 1 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Evropskou radu, aby na svém 
jarním zasedání v roce 2010 vydala jasné 
pokyny a přijala konkrétní opatření 
zaměřená na zachování zaměstnanosti a 
vytváření pracovních příležitostí v rámci 
ambiciózní strategie EU 2020;

1. vyzývá Evropskou radu, aby na svém 
jarním zasedání v roce 2010 vydala jasné 
pokyny a přijala konkrétní opatření 
zaměřená na zachování kvalitní práce a
zaměstnanosti a vytváření udržitelných
pracovních příležitostí v rámci ambiciózní 
strategie EU 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Pervenche Berès

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Evropskou radu, aby na svém 
jarním zasedání v roce 2010 vydala jasné 
pokyny a přijala konkrétní opatření 
zaměřená na zachování zaměstnanosti 
a vytváření pracovních příležitostí v rámci 
ambiciózní strategie EU 2020;

1. vyzývá Evropskou radu, aby na svém 
jarním zasedání v roce 2010 vydala jasné 
pokyny a přijala konkrétní opatření 
zaměřená na zachování zaměstnanosti 
a vytváření kvalitních pracovních 
příležitostí v rámci ambiciózní strategie EU 
2020;

Or. fr

Pozměňovací návrh 55
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Evropskou radu, aby na svém 
jarním zasedání v roce 2010 vydala jasné 
pokyny a přijala konkrétní opatření 
zaměřená na zachování zaměstnanosti a 
vytváření pracovních příležitostí v rámci 
ambiciózní strategie EU 2020;

1. vyzývá Evropskou radu, aby na svém 
jarním zasedání v roce 2010 vydala jasné 
pokyny a přijala konkrétní opatření 
zaměřená na zachování důstojné práce 
a zaměstnanosti a vytváření udržitelných
pracovních příležitostí v rámci ambiciózní 
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strategie EU 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Birgit Sippel

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Evropskou radu, aby na svém 
jarním zasedání v roce 2010 vydala jasné 
pokyny a přijala konkrétní opatření 
zaměřená na zachování zaměstnanosti a 
vytváření pracovních příležitostí v rámci 
ambiciózní strategie EU 2020;

1. vyzývá Evropskou radu, aby na svém 
jarním zasedání v roce 2010 vydala jasné 
pokyny a přijala konkrétní opatření 
zaměřená na zachování zaměstnanosti a 
vytváření důstojných pracovních 
příležitostí v rámci ambiciózní strategie EU 
2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. jako takzvané atypické pracovněprávní 
vztahy se nazývají (nové) formy smluv, 
které se vyznačují jedním nebo více 
následujícími znaky: časová omezenost, 
zaměstnání na částečný úvazek v rozsahu 
nejvýše 20 hodin, práce v časové mzdě, 
pracovní činnost drobného rozsahu. Mezi 
atypická zaměstnání patří například práce 
na částečný úvazek, příležitostná práce, 
dočasná práce prostřednictvím agentury, 
práce na základě pracovních smluv 
uzavíraných na dobu určitou, samostatně 
výdělečná činnost, nezávislá povolání, 
práce z domova a práce na dálku.
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Or. de

Pozměňovací návrh 58
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. otevřená metoda koordinace se ve své 
nynější podobě ukázala jako 
nedostatečná, a měla by být proto 
revidována a reorganizována tak, aby byla 
účinnější;

Or. el

Pozměňovací návrh 59
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby pokračovala v úsilí 
vyvíjeném Misí pro flexikuritu, která 
pomáhá členským státům prosazovat 
zásady flexikurity, a poukazuje na to, že 
vzájemná výměna poznatků a 
osvědčených postupů a otevřená metoda 
koordinace jsou zásadními nástroji 
koordinace různých politických přístupů 
jednotlivých členských států;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 60
Pervenche Berès

Návrh usnesení
Bod 2 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby pokračovala v úsilí 
vyvíjeném Misí pro flexikuritu, která 
pomáhá členským státům prosazovat 
zásady flexikurity, a poukazuje na to, že 
vzájemná výměna poznatků a osvědčených 
postupů a otevřená metoda koordinace jsou 
zásadními nástroji koordinace různých 
politických přístupů jednotlivých 
členských států;

2. poukazuje na to, že vzájemná výměna 
poznatků a osvědčených postupů 
a otevřená metoda koordinace jsou 
zásadními nástroji koordinace různých 
politických přístupů jednotlivých 
členských států;

Or. fr

Pozměňovací návrh 61
Milan Cabrnoch

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby pokračovala v úsilí 
vyvíjeném Misí pro flexikuritu, která 
pomáhá členským státům prosazovat 
zásady flexikurity, a poukazuje na to, že 
vzájemná výměna poznatků a osvědčených 
postupů a otevřená metoda koordinace
jsou zásadními nástroji koordinace různých 
politických přístupů jednotlivých 
členských států;

2. vyzývá Komisi, aby pokračovala v úsilí 
vyvíjeném Misí pro flexikuritu, která 
pomáhá členským státům prosazovat 
zásady flexikurity, a poukazuje na to, že 
vzájemná výměna poznatků a osvědčených 
postupů jsou zásadními nástroji koordinace 
různých politických přístupů jednotlivých 
členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod 2 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby pokračovala v úsilí 
vyvíjeném Misí pro flexikuritu, která 
pomáhá členským státům prosazovat 
zásady flexikurity, a poukazuje na to, že 
vzájemná výměna poznatků a osvědčených 
postupů a otevřená metoda koordinace jsou 
zásadními nástroji koordinace různých 
politických přístupů jednotlivých 
členských států;

2. vyzývá Komisi, aby pokračovala v úsilí 
vyvíjeném Misí pro flexikuritu, která 
pomáhá členským státům prosazovat 
zásady flexikurity, a poukazuje na to, že 
vzájemná výměna poznatků a osvědčených 
postupů a otevřená metoda koordinace jsou 
zásadními nástroji koordinace různých 
politických přístupů jednotlivých 
členských států; upozorňuje nicméně, že 
k úspěšnému provádění schválených 
akčních plánů musí být členské státy 
účinně pobídnuty, aby přijaly otevřenou 
metodu koordinace (OMC) za vlastní;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá širokou škálu pracovních tradic, 
smluvních forem a obchodních modelů, jež 
existují na trzích práce;

3. bere na vědomí širokou škálu 
pracovních tradic, smluvních forem a 
obchodních modelů, jež existují na trzích 
práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá širokou škálu pracovních tradic, 
smluvních forem a obchodních modelů, 
jež existují na trzích práce;

3. vítá širokou škálu pracovních tradic a 
obchodních modelů, jež existují na trzích 
práce;
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Or. en

Pozměňovací návrh 65
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá širokou škálu pracovních tradic, 
smluvních forem a obchodních modelů, 
jež existují na trzích práce;

3. vítá širokou škálu pracovních tradic a 
obchodních modelů, jež existují na trzích 
práce;

Or. it

Pozměňovací návrh 66
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá širokou škálu pracovních tradic, 
smluvních forem a obchodních modelů, jež 
existují na trzích práce;

3. vítá širokou škálu pracovních tradic, 
smluvních forem a obchodních modelů, jež 
existují na trzích práce; a doporučuje 
zaujmout v přípravě nových politik 
zaměstnanosti přístup zdola nahoru, který 
by podpořil dialog a zapojení politické a 
sociální správy na všech úrovních;

Or. it

Pozměňovací návrh 67
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá širokou škálu pracovních tradic, 
smluvních forem a obchodních modelů, jež 

3. vítá širokou škálu pracovních tradic, 
smluvních forem a obchodních modelů, jež 
existují na trzích práce, a upozorňuje, že 
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existují na trzích práce; při této rozmanitosti musí být prioritou 
zachování evropského sociálního modelu 
a  dosažených výsledků v oblasti 
pracovněprávních vztahů;

Or. el

Pozměňovací návrh 68
Elizabeth Lynne

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
uznaly a podpořily zvláštní postavení 
nezávislých svobodných povolání, 
představujících významný zdroj 
hospodářské obnovy, aby k nezávislým 
svobodným povoláním přistupovaly jako 
k jedinečné podskupině mikropodniků, 
odlišné od skupiny „atypických 
pracovníků“, aby na minimální míru
snížily břemeno jejich regulatorní zátěže 
a přijaly zvláštní opatření na podporu 
celoživotního vzdělávání osob patřících do 
této skupiny;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje význam samostatně 
výdělečné činnosti drobných a malých 
podnikatelů a poukazuje na význam 
svobodných povolání a jejich zvláštností; 
zdůrazňuje, že pojem svobodného 
povolání se vztahuje pouze na příslušnost 
k určitému kvalifikovanému povolání, 
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které lze nicméně vykonávat jako 
samostatnou činnost;

Or. de

Pozměňovací návrh 70
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. doporučuje, aby se priority týkající se v 
určitých případech potřebné reformy 
pracovního práva zaměřily na: rozšíření 
ochrany pracovníků zaměstnaných 
atypickou formou; vyjasnění statutu 
závislé činnosti; přijetí opatření proti 
neohlášené práci; a zjednodušení 
přechodu mezi různými statuty 
zaměstnanosti a nezaměstnanosti;

4. domnívá se, že všichni pracující by bez 
ohledu na to, jaký je jejich konkrétní 
statut zaměstnanosti, měli mít zaručený 
určitý soubor základních práv;
doporučuje, aby se priority týkající se v 
určitých případech potřebné reformy 
pracovního práva zaměřily zejména na 
rozšíření ochrany pracovníků 
zaměstnaných atypickou formou; vyjasnění 
statutu závislé činnosti; přijetí opatření 
proti neohlášené práci; a zjednodušení 
přechodu od atypických pracovních smluv
k pracovním smlouvám na dobu 
neurčitou;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Pascale Gruny

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. doporučuje, aby se priority týkající se 
v určitých případech potřebné reformy 
pracovního práva zaměřily na: rozšíření 
ochrany pracovníků zaměstnaných 
atypickou formou; vyjasnění statutu závislé 
činnosti; přijetí opatření proti neohlášené 
práci; a zjednodušení přechodu mezi 
různými statuty zaměstnanosti 
a nezaměstnanosti;

4. doporučuje, aby se priority týkající se 
v určitých případech potřebné reformy 
pracovního práva zaměřily na: rozšíření 
ochrany pracovníků zaměstnaných 
atypickou formou; stanovení podmínek, za 
nichž je možné použít tyto formy smluv; 
sloučení atypických smluv s cílem 
dosáhnout zjednodušení; vyjasnění statutu 
závislé činnosti; přijetí opatření proti 
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neohlášené práci; a zjednodušení přechodu 
mezi různými statuty zaměstnanosti 
a nezaměstnanosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 72
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. doporučuje, aby se priority týkající se v 
určitých případech potřebné reformy 
pracovního práva zaměřily na: rozšíření 
ochrany pracovníků zaměstnaných 
atypickou formou; vyjasnění statutu 
závislé činnosti; přijetí opatření proti 
neohlášené práci; a zjednodušení přechodu 
mezi různými statuty zaměstnanosti a 
nezaměstnanosti;

4. doporučuje, aby se priority týkající se v 
určitých případech potřebné reformy 
pracovního práva zaměřily na: naléhavě 
nezbytné rozšíření ochrany pracovníků 
zaměstnaných atypickou formou; vyjasnění 
statutu závislé činnosti; přijetí opatření 
proti neohlášené práci; problém externího 
zajišťování činností (outsourcing), které 
vede k nepravému sebezaměstnávání, 
identifikovanému v Perulliho studii EP 
(2003), a zjednodušení přechodu mezi 
různými statuty zaměstnanosti a 
nezaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. doporučuje, aby se priority týkající se v 
určitých případech potřebné reformy 
pracovního práva zaměřily na: rozšíření 
ochrany pracovníků zaměstnaných 
atypickou formou; vyjasnění statutu závislé 
činnosti; přijetí opatření proti neohlášené 

4. doporučuje, aby se priority týkající se v 
určitých případech potřebné reformy 
pracovního práva zaměřily na: rozšíření 
ochrany pracovníků zaměstnaných 
atypickou formou; vyjasnění statutu závislé 
činnosti; přijetí opatření proti neohlášené 
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práci; a zjednodušení přechodu mezi 
různými statuty zaměstnanosti a 
nezaměstnanosti;

práci; a zjednodušení přechodu mezi 
různými statuty zaměstnanosti a 
nezaměstnanosti prostřednictvím podpory 
aktivních a pasivních forem 
zaměstnanosti, jako jsou zvláštní 
zaměstnanecké dávky, celoživotní 
vzdělávání nebo rekvalifikace a 
vzdělávání v zaměstnání;

Or. el

Pozměňovací návrh 74
Milan Cabrnoch

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. doporučuje, aby se priority týkající se v 
určitých případech potřebné reformy 
pracovního práva zaměřily na: rozšíření 
ochrany pracovníků zaměstnaných 
atypickou formou; vyjasnění statutu 
závislé činnosti; přijetí opatření proti 
neohlášené práci; a zjednodušení přechodu 
mezi různými statuty zaměstnanosti a 
nezaměstnanosti;

4. doporučuje, aby se priority týkající se v 
určitých případech potřebné reformy 
pracovního práva zaměřily na: rozšíření 
ochrany pracovníků zaměstnaných 
atypickou formou; vyjasnění statutu 
závislé činnosti; přijetí opatření proti 
neohlášené práci; podporu vytváření 
nových pracovních míst, včetně míst 
obsazovaných za podmínek atypických 
smluv, a zjednodušení přechodu mezi 
různými statuty zaměstnanosti a 
nezaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Elizabeth Lynne

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. doporučuje, aby se priority týkající se v 
určitých případech potřebné reformy 
pracovního práva zaměřily na: rozšíření 

4. doporučuje, aby se priority týkající se v 
určitých případech potřebné reformy 
pracovního práva zaměřily na: rozšíření 



PE439.982v01-00 34/112 AM\810189CS.doc

CS

ochrany pracovníků zaměstnaných 
atypickou formou; vyjasnění statutu 
závislé činnosti; přijetí opatření proti 
neohlášené práci; a zjednodušení přechodu 
mezi různými statuty zaměstnanosti a 
nezaměstnanosti;

ochrany pracovníků zaměstnaných 
atypickou formou; vyjasnění statutu závislé 
činnosti; přijetí opatření proti neohlášené 
práci; opatření na podporu nezávislých 
svobodných povolání a zjednodušení 
přechodu mezi různými statuty 
zaměstnanosti a nezaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. doporučuje, aby se priority týkající se v 
určitých případech potřebné reformy 
pracovního práva zaměřily na: rozšíření 
ochrany pracovníků zaměstnaných 
atypickou formou; vyjasnění statutu závislé 
činnosti; přijetí opatření proti neohlášené 
práci; a zjednodušení přechodu mezi 
různými statuty zaměstnanosti a 
nezaměstnanosti;

4. doporučuje, aby se priority týkající se v 
určitých případech potřebné reformy 
pracovního práva zaměřily na: rozšíření 
ochrany pracovníků zaměstnaných 
atypickou formou; udržitelnou tvorbu 
zaměstnání běžného typu; vyjasnění 
statutu závislé činnosti; přijetí opatření 
proti neohlášené práci; a zjednodušení 
přechodu mezi různými statuty 
zaměstnanosti a nezaměstnanosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 77
Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. doporučuje, aby se priority týkající se v 
určitých případech potřebné reformy 
pracovního práva zaměřily na: rozšíření 
ochrany pracovníků zaměstnaných 
atypickou formou; vyjasnění statutu 
závislé činnosti; přijetí opatření proti 
neohlášené práci; a zjednodušení přechodu 

4. doporučuje, aby se priority týkající se v 
určitých případech potřebné reformy 
pracovního práva zaměřily na: rozšíření 
ochrany pracovníků zaměstnaných 
atypickou formou; vyjasnění statutu závislé 
činnosti včetně preventivních opatření s 
ohledem na zdraví a bezpečnost 
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mezi různými statuty zaměstnanosti a 
nezaměstnanosti;

atypických pracovníků; přijetí opatření 
proti neohlášené práci; a zjednodušení 
přechodu mezi různými statuty 
zaměstnanosti a nezaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. doporučuje, aby se priority týkající se v 
určitých případech potřebné reformy 
pracovního práva zaměřily na: rozšíření 
ochrany pracovníků zaměstnaných 
atypickou formou; vyjasnění statutu závislé 
činnosti; přijetí opatření proti neohlášené 
práci; a zjednodušení přechodu mezi 
různými statuty zaměstnanosti a 
nezaměstnanosti;

4. doporučuje, aby se priority týkající se v 
určitých případech potřebné reformy 
pracovního práva zaměřily na: rozšíření 
ochrany pracovníků zaměstnaných 
atypickou formou; vyjasnění statutu závislé 
činnosti; přijetí opatření proti neohlášené 
práci; a zjednodušení přechodu mezi 
různými statuty zaměstnanosti a 
nezaměstnanosti; posílení pravidelných 
zaměstnání;

Or. de

Pozměňovací návrh 79
Elizabeth Lynne

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. bere na vědomí rozlišení mezi 
atypickými a velmi atypickými 
pracovněprávními vztahy, které zavedla 
Evropská nadace pro zlepšení životních a 
pracovních podmínek. Domnívá se, že pro 
pečovatele, studenty a další osoby, které 
potřebují krátkodobé smlouvy a práci na 
částečný úvazek, představují různé formy 
atypických pracovněprávních vztahů 
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důležité možnosti, jak například získat 
další zdroj příjmu. Je důležité, aby 
pracovníci zaměstnaní na základě 
atypického pracovněprávního vztahu měli 
určitá minimální práva a byli chráněni 
před zneužíváním, za důležité nicméně 
považuje i to, aby nová legislativa byla 
přiměřená, podle posledních průzkumů 
prokazatelně nezbytná a aby byla 
posouzena na základě komplexního 
hodnocení dopadů včetně sociálních 
kritérií; 

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vybízí k vyjasnění statutu závislé 
činnosti a vyzývá Komisi, aby vytvořila 
jasné pokyny týkající se rozsahu 
pracovněprávních vztahů, jak to ve svých 
doporučeních z roku 2006 uvádí 
Mezinárodní organizace práce (ILO);

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vítá, že řada členských států zavedla 
ustanovení umožňující zaměstnancům 
s pečovatelskými povinnostmi uvést tyto 
své povinnosti v soulad s pružnějšími 
pracovními podmínkami; vyzývá Komisi a 
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členské státy, aby osoby vykonávající péči 
při zaměstnání aktivně podporovaly 
vytvářením pružných pracovních 
podmínek, zahrnujících nárok na 
dovolenou, pružnou pracovní dobu, 
částečný úvazek a ujednání umožňující 
práci z domova, které by ve všech 
členských státech dovolily většímu 
množství osob vykonávajících péči zůstat v 
placeném zaměstnání nebo se do něj 
vrátit;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vybízí členské státy, aby vyvinuly nové 
formy přístupu k zaměstnanosti 
prostřednictvím nových ustanovení 
pracovního práva zahrnujících např. 
„práci na dálku“, smlouvy „o dílo“ a „o 
provedení práce“ a smlouvy uzavřené za 
účelem „služební cesty“;

5. vybízí členské státy, aby podporovaly 
přechod k produktivním, kvalitním a
hodnotným pracovním místům;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Ole Christensen

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vybízí členské státy, aby vyvinuly nové 
formy přístupu k zaměstnanosti 
prostřednictvím nových ustanovení 
pracovního práva zahrnujících např. 
„práci na dálku“, smlouvy „o dílo“ a „o 
provedení práce“ a smlouvy uzavřené za 
účelem „služební cesty“;

5. vybízí členské státy, aby vypracovaly
ustanovení pracovního práva, jež účinně
zajistí práva těch osob, které jsou 
zaměstnány v atypických formách 
pracovního poměru, a aby atypické formy 
pracovního poměru nebyly používány 
k potlačování tradičních forem 
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pracovního poměru;

Or. da

Pozměňovací návrh 84
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vybízí členské státy, aby vyvinuly nové 
formy přístupu k zaměstnanosti 
prostřednictvím nových ustanovení 
pracovního práva zahrnujících např. „práci 
na dálku“, smlouvy „o dílo“ a „o provedení 
práce“ a smlouvy uzavřené za účelem 
„služební cesty“;

5. vybízí členské státy, aby vyvinuly nové 
formy přístupu k zaměstnanosti 
prostřednictvím nových ustanovení 
pracovního práva zahrnujících např. „práci 
na dálku“, smlouvy „o dílo“ a „o provedení 
práce“ a smlouvy uzavřené za účelem 
„služební cesty“ při současném 
uplatňování a zohlednění rámcové 
autonomní dohody o práci na dálku mezi 
evropskými organizacemi sociálních 
partnerů podepsané v červenci 2002;

Or. de

Pozměňovací návrh 85
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vybízí členské státy, aby vyvinuly nové 
formy přístupu k zaměstnanosti 
prostřednictvím nových ustanovení 
pracovního práva zahrnujících např. „práci 
na dálku“, smlouvy „o dílo“ a „o provedení 
práce“ a smlouvy uzavřené za účelem 
„služební cesty“;

5. vybízí členské státy, které vyvíjejí nové 
formy přístupu k zaměstnanosti 
prostřednictvím nových ustanovení 
pracovního práva zahrnujících např. „práci 
na dálku“, smlouvy „o dílo“ a „o provedení 
práce“ a smlouvy uzavřené za účelem 
„služební cesty“, aby zajistily rovnoprávné 
podmínky pro pracovníky zaměstnané na 
plný úvazek na základě standardních typů 
smluv;
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Or. en

Pozměňovací návrh 86
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vybízí členské státy, aby vyvinuly nové 
formy přístupu k zaměstnanosti 
prostřednictvím nových ustanovení 
pracovního práva zahrnujících např. „práci 
na dálku“, smlouvy „o dílo“ a „o provedení 
práce“ a smlouvy uzavřené za účelem 
„služební cesty“;

5. vybízí členské státy, aby vyvinuly nové 
formy přístupu k zaměstnanosti 
prostřednictvím nových ustanovení 
pracovního práva zahrnujících např. „práci 
na dálku“, smlouvy „o dílo“ a „o provedení 
práce“ a smlouvy uzavřené za účelem 
„služební cesty“ při zajištění maximální 
ochrany pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Pascale Gruny

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vybízí členské státy, aby vyvinuly nové 
formy přístupu k zaměstnanosti 
prostřednictvím nových ustanovení 
pracovního práva zahrnujících např. „práci 
na dálku“, smlouvy „o dílo“ a „o provedení 
práce“ a smlouvy uzavřené za účelem 
„služební cesty“;

5. vybízí členské státy, aby vyvinuly nové 
formy přístupu k zaměstnanosti 
prostřednictvím nových ustanovení 
pracovního práva zahrnujících např. „práci 
na dálku“, „přenášení mezd“, smlouvy „o 
dílo“ a „o provedení práce“ a smlouvy 
uzavřené za účelem „služební cesty“;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 88
Ole Christensen

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. doporučuje, aby se na pracovníky 
s atypickými pracovními smlouvami 
vtahovala již platná nařízení EU, jež 
pokrývají kategorie pracovníků v EU, 
včetně „směrnice o některých aspektech 
úpravy pracovní doby“ (93/104/ES), 
„směrnice o agenturním zaměstnávání” 
(2008/104/ES), „směrnice o Rámcové 
dohodě o částečném pracovním úvazku 
(97/81/ES) a „směrnice Rady o rámcové 
dohodě o pracovních poměrech na dobu 
určitou” (1999/70/ES);

Or. da

Pozměňovací návrh 89
Milan Cabrnoch

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. konstatuje, že nárůst podílu 
nestandardních či atypických smluv má 
výrazný genderový a mezigenerační 
rozměr, neboť ženy, starší a také mladší 
pracovníci jsou nepřiměřeně častěji 
zaměstnáni nestandardní formou; vyzývá 
členské státy a Komisi, aby proti této 
nerovnováze bojovaly a monitorovaly ji;

6. konstatuje, že nárůst podílu 
nestandardních či atypických smluv má 
výrazný genderový a mezigenerační 
rozměr, neboť ženy, starší a také mladší 
pracovníci jsou častěji zaměstnáni 
nestandardní formou;

Or. en
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Pozměňovací návrh 90
Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. konstatuje, že nárůst podílu 
nestandardních či atypických smluv má 
výrazný genderový a mezigenerační 
rozměr, neboť ženy, starší a také mladší 
pracovníci jsou nepřiměřeně častěji 
zaměstnáni nestandardní formou; vyzývá 
členské státy a Komisi, aby proti této 
nerovnováze bojovaly a monitorovaly ji;

6. konstatuje, že nárůst podílu 
nestandardních či atypických smluv má 
výrazný genderový a mezigenerační 
rozměr, neboť ženy, starší a také mladší 
pracovníci jsou nepřiměřeně častěji 
zaměstnáni nestandardní formou; vyzývá 
členské státy a Komisi, aby tuto 
nerovnováhu monitorovaly;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. konstatuje, že nárůst podílu 
nestandardních či atypických smluv má 
výrazný genderový a mezigenerační 
rozměr, neboť ženy, starší a také mladší 
pracovníci jsou nepřiměřeně častěji 
zaměstnáni nestandardní formou; vyzývá 
členské státy a Komisi, aby proti této 
nerovnováze bojovaly a monitorovaly ji;

6. konstatuje, že nárůst podílu 
nestandardních či atypických smluv má 
výrazný genderový a mezigenerační 
rozměr, neboť ženy, starší a také mladší 
pracovníci jsou nepřiměřeně častěji 
zaměstnáni nestandardní formou; vyzývá 
členské státy a Komisi, aby proti této 
nerovnováze bojovaly a monitorovaly ji; 
vyzývá dále Komisi a členské státy, aby 
dohlížely na to, že tyto zvláštní druhy 
smluv nejsou používány ke krytí 
neohlášené práce a že prostřednictvím 
výměny zkušeností podporují cestu 
k účinnému začlenění mladých a 
nezaměstnaných lidí do pracovního 
procesu tak, že evropským podnikům 
zajistí prostředí bezpečné pružnosti, která 
podpoří jejich konkurenceschopnost;
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Or. it

Pozměňovací návrh 92
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. konstatuje, že nárůst podílu 
nestandardních či atypických smluv má 
výrazný genderový a mezigenerační 
rozměr, neboť ženy, starší a také mladší 
pracovníci jsou nepřiměřeně častěji 
zaměstnáni nestandardní formou; vyzývá 
členské státy a Komisi, aby proti této 
nerovnováze bojovaly a monitorovaly ji;

6. konstatuje, že nárůst podílu 
nestandardních či atypických smluv má 
výrazný genderový a mezigenerační 
rozměr, neboť ženy, starší a také mladší 
pracovníci jsou nepřiměřeně častěji 
zaměstnáni nestandardní formou; vyzývá 
členské státy a Komisi, aby tím, že usnadní 
přechod k zaměstnání na dobu neurčitou, 
a obzvláště pak tím, že budou prosazovat 
opatření zaměřená na vytváření souladu 
pracovního, rodinného a soukromého 
života mužů a žen, proti této nerovnováze 
bojovaly a monitorovaly ji;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. konstatuje, že nárůst podílu 
nestandardních či atypických smluv má 
výrazný genderový a mezigenerační 
rozměr, neboť ženy, starší a také mladší 
pracovníci jsou nepřiměřeně častěji 
zaměstnáni nestandardní formou; vyzývá 
členské státy a Komisi, aby proti této 
nerovnováze bojovaly a monitorovaly ji;

6. konstatuje, že nárůst podílu 
nestandardních či atypických smluv má 
výrazný genderový a mezigenerační 
rozměr, neboť ženy, starší a také mladší 
pracovníci jsou nepřiměřeně častěji 
zaměstnáni nestandardní formou; vyzývá 
členské státy a Komisi, aby zkoumaly 
příčiny tohoto vývoje a v příslušných 
oblastech proti této nerovnováze 
prostřednictvím vhodných a cílených 
opatření bojovaly a monitorovaly výsledky 
těchto opatření;
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Or. de

Pozměňovací návrh 94
Pascale Gruny

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. konstatuje, že nárůst podílu 
nestandardních či atypických smluv má 
výrazný genderový a mezigenerační 
rozměr, neboť ženy, starší a také mladší 
pracovníci jsou nepřiměřeně častěji 
zaměstnáni nestandardní formou; vyzývá 
členské státy a Komisi, aby proti této 
nerovnováze bojovaly a monitorovaly ji;

6. konstatuje, že nárůst podílu 
nestandardních či atypických smluv má 
výrazný genderový a mezigenerační 
rozměr, neboť ženy, starší a také mladší 
pracovníci jsou nepřiměřeně častěji 
zaměstnáni nestandardní formou; vyzývá 
členské státy a Komisi, aby proti této 
nerovnováze bojovaly a monitorovaly ji, 
a zejména při tom upřednostnily sociální 
dialog se zástupci pracovníků uvnitř 
podniků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 95
Pascale Gruny

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. konstatuje, že nárůst podílu 
nestandardních či atypických smluv má 
výrazný genderový a mezigenerační 
rozměr, neboť ženy, starší a také mladší 
pracovníci jsou nepřiměřeně častěji 
zaměstnáni nestandardní formou; vyzývá 
členské státy a Komisi, aby proti této 
nerovnováze bojovaly a monitorovaly ji;

6. konstatuje, že nárůst podílu 
nestandardních či atypických smluv má 
výrazný genderový a mezigenerační 
rozměr, neboť ženy, starší a také mladší 
pracovníci jsou nepřiměřeně častěji 
zaměstnáni nestandardní formou; 
konstatuje, že v některých odvětvích je 
situace výrazně horší než v jiných, protože 
v některých odvětvích probíhají mnohem 
prudší a dramatičtější strukturální změny;
vyzývá členské státy a Komisi, aby proti 
této nerovnováze bojovaly a monitorovaly 
ji;
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Or. en

Pozměňovací návrh 96
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. konstatuje, že nárůst podílu 
nestandardních či atypických smluv má 
výrazný genderový a mezigenerační 
rozměr, neboť ženy, starší a také mladší 
pracovníci jsou nepřiměřeně častěji 
zaměstnáni nestandardní formou; vyzývá 
členské státy a Komisi, aby proti této 
nerovnováze bojovaly a monitorovaly ji;

6. konstatuje, že nárůst podílu 
nestandardních či atypických smluv má 
výrazný genderový a mezigenerační 
rozměr, neboť ženy, starší a také mladší 
pracovníci jsou nepřiměřeně častěji 
zaměstnáni nestandardní formou; vyzývá 
členské státy a Komisi, aby přijaly 
konkrétní opatření v boji proti této 
nerovnováze, jejich výsledky pravidelně
monitorovaly a uveřejňovaly.

Or. de

Pozměňovací návrh 97
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá členské státy k provádění 
směrnice 97/81/ES a směrnice 99/70/ES;

7. vyzývá členské státy k zajištění lepšího
provádění směrnice 97/81/ES a směrnice 
99/70/ES, a to zejména s ohledem na 
základní zásadu nediskriminace; 
zdůrazňuje, že pro snadnější změnu 
zaměstnání je důležitá odborná příprava
a celoživotní vzdělávání, a to zejména 
v případě pracovníků zaměstnaných na 
dobu určitou;

Or. en
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Pozměňovací návrh 98
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá členské státy k provádění 
směrnice 97/81/ES a směrnice 99/70/ES;

7. vyzývá členské státy k provádění 
směrnice 97/81/ES o částečném 
pracovním úvazku a směrnice 99/70/ES o 
pracovních poměrech na dobu určitou;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Pascale Gruny

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že přistoupení na atypické 
formy zaměstnání by mělo být věcí osobní 
volby a nikoli nutností dopadající na 
různé skupiny v důsledku narůstajících 
překážek, které jim brání ve vstupu na trh 
práce, či nedostatku dostupných 
kvalitních pracovních míst. Pro velký 
počet znevýhodněných pracovníků by 
mohly být určitou možností zejména 
atypické smlouvy přizpůsobené jejich 
individuální situaci a poskytované ze 
strany sociálních podniků pro pracovní 
integraci (WISE), protože představují 
první krok na cestě k získání zaměstnání;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že přistoupení na atypické 
formy zaměstnání by mělo být věcí osobní 
volby a nikoli nutností v důsledku 
narůstajících překážek bránících ve 
vstupu na trh práce či nedostatku 
dostupných kvalitních pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá přijetí směrnice 2008/104/ES a 
vyzývá k jejímu urychlenému provedení;

8. vítá přijetí směrnice 2008/104/ES o 
agenturním zaměstnávání a vyzývá k 
jejímu urychlenému provedení;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že nestandardní formy práce 
musí být úzce spjaty s podporou 
pracovníků, kteří se nacházejí ve fázi 
přechodu od jednoho pracovního zařazení 
k jinému;

9. domnívá se, že u nestandardních forem 
práce musí být ve smlouvě stanoveno 
právo zaměstnanců na vzdělávání,
zdůrazňuje, že nestandardní formy práce 
mohou v případě, že nad nimi bude 
vykonáván náležitý dohled, a za 
předpokladu, že bude podporováno 
stabilní a kontrolované zaměstnání, 
znamenat příležitost, ale musí být úzce 
spjaty s podporou pracovníků, kteří se 
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nacházejí ve fázi přechodu od jednoho 
pracovního zařazení k jinému;

Or. it

Pozměňovací návrh 103
Elizabeth Lynne

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že nestandardní formy práce 
musí být úzce spjaty s podporou 
pracovníků, kteří se nacházejí ve fázi 
přechodu od jednoho pracovního zařazení 
k jinému;

9. zdůrazňuje, že nestandardní formy práce 
musí být úzce spjaty s podporou 
pracovníků, kteří se nacházejí ve fázi 
přechodu od jednoho pracovního zařazení 
k jinému; nebo ve fázi zahájení či 
počátečního rozvoje svého nezávislého 
svobodného podnikání;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Birgit Sippel

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že nestandardní formy práce 
musí být úzce spjaty s podporou 
pracovníků, kteří se nacházejí ve fázi 
přechodu od jednoho pracovního zařazení 
k jinému;

9. zdůrazňuje, že nestandardní formy práce 
musí být úzce spjaty s podporou 
pracovníků, kteří se nacházejí ve fázi 
přechodu od jednoho pracovního zařazení 
k jinému; vyjadřuje politování nad tím, že 
tento aspekt byl až doposud často 
zanedbáván na úkor takto postižených 
pracovníků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 105
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že nestandardní formy práce 
musí být úzce spjaty s podporou 
pracovníků, kteří se nacházejí ve fázi 
přechodu od jednoho pracovního zařazení 
k jinému;

9. zdůrazňuje, že nestandardní formy práce 
musí být úzce spjaty s podporou 
pracovníků, kteří se nacházejí ve fázi 
přechodu od jednoho pracovního zařazení 
k jinému, přičemž podpora by měla být 
plynout především do sféry sociálního 
zabezpečení a analogicky by měla být 
uplatňována práva zaměstnanců;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že nestandardní formy práce 
musí být úzce spjaty s podporou 
pracovníků, kteří se nacházejí ve fázi 
přechodu od jednoho pracovního zařazení 
k jinému ;

9. zdůrazňuje, že nestandardní formy práce 
musí být úzce spjaty s podporou 
pracovníků, kteří se nacházejí ve fázi 
přechodu od jednoho pracovního zařazení 
k jinému, v rámci uplatňování cílené 
a aktivní politiky zaměstnanosti;

Or. el

Pozměňovací návrh 107
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 10 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vybízí členské státy, aby aktivně 
rozvíjely intervenční politiky, které 
pracovníkům znovuvstupujícím na trh 

10. vybízí členské státy, aby aktivně 
rozvíjely intervenční politiky, které 
pracovníkům znovuvstupujícím na trh 
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práce poskytnou nárok na osobní podporu 
během doby nezbytně nutné k tomu, aby 
prostřednictvím odborné přípravy a 
rekvalifikačních kurzů zvýšili svou 
hodnotu na trhu práce; nezaměstnané 
osoby by měly urychleně znovu vstoupit 
na trh práce, i když jejich smlouvy budou 
atypické, neboť nejdůležitějším cílem je 
udržet populaci na trhu práce;

práce poskytnou nárok na osobní podporu 
během doby nezbytně nutné k tomu, aby 
prostřednictvím odborné přípravy a 
rekvalifikačních kurzů zvýšili svou 
hodnotu na trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Georges Bach

Návrh usnesení
Bod 10 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vybízí členské státy, aby aktivně 
rozvíjely intervenční politiky, které 
pracovníkům znovuvstupujícím na trh 
práce poskytnou nárok na osobní podporu 
během doby nezbytně nutné k tomu, aby 
prostřednictvím odborné přípravy 
a rekvalifikačních kurzů zvýšili svou 
hodnotu na trhu práce; nezaměstnané 
osoby by měly urychleně znovu vstoupit na 
trh práce, i když jejich smlouvy budou 
atypické, neboť nejdůležitějším cílem je 
udržet populaci na trhu práce;

10. domnívá se, že hlavním cílem je udržet 
pracovníky na trhu práce; vybízí členské 
státy, aby aktivně rozvíjely intervenční 
politiky, které pracovníkům 
znovuvstupujícím na trh práce poskytnou 
nárok na osobní podporu během doby 
nezbytně nutné k tomu, aby 
prostřednictvím odborné přípravy 
a rekvalifikačních kurzů zvýšili svou 
hodnotu na trhu práce; nezaměstnané 
osoby by měly urychleně znovu vstoupit na 
trh práce, i když jejich smlouvy budou 
atypické;

Or. fr

Pozměňovací návrh 109
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 10 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vybízí členské státy, aby aktivně
rozvíjely intervenční politiky, které 
pracovníkům znovuvstupujícím na trh 
práce poskytnou nárok na osobní podporu 
během doby nezbytně nutné k tomu, aby 
prostřednictvím odborné přípravy a 
rekvalifikačních kurzů zvýšili svou 
hodnotu na trhu práce; nezaměstnané 
osoby by měly urychleně znovu vstoupit na 
trh práce, i když jejich smlouvy budou 
atypické, neboť nejdůležitějším cílem je
udržet populaci na trhu práce;

10. vybízí členské státy, aby aktivně 
rozvíjely intervenční politiky, které 
pracovníkům znovuvstupujícím na trh 
práce poskytnou nárok na osobní podporu 
během doby nutné k tomu, aby 
prostřednictvím odborné přípravy a 
rekvalifikačních kurzů zvýšili svou 
hodnotu na trhu práce; nezaměstnané 
osoby by měly být podporovány ať už 
prostřednictvím pevného systému
sociálních dávek, nebo pomocí účinného 
systému aktivních politik, aby mohly 
urychleně znovu vstoupit na trh práce, i 
když jejich předchozí smlouvy byly
atypické, vzhledem k důležitosti udržet 
populaci na trhu práce a podporovat 
přechod na stabilní, kontrolované a 
kvalitní druhy zaměstnání;

Or. it

Pozměňovací návrh 110
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 10 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vybízí členské státy, aby aktivně 
rozvíjely intervenční politiky, které 
pracovníkům znovuvstupujícím na trh 
práce poskytnou nárok na osobní podporu 
během doby nezbytně nutné k tomu, aby 
prostřednictvím odborné přípravy a 
rekvalifikačních kurzů zvýšili svou 
hodnotu na trhu práce; nezaměstnané 
osoby by měly urychleně znovu vstoupit na 
trh práce, i když jejich smlouvy budou 
atypické, neboť nejdůležitějším cílem je 
udržet populaci na trhu práce;

10. vybízí členské státy, aby aktivně 
rozvíjely intervenční politiky, které 
pracovníkům, zejména ženám,
znovuvstupujícím na trh práce poskytnou 
nárok na osobní podporu během doby 
nezbytně nutné k tomu, aby 
prostřednictvím odborné přípravy a 
rekvalifikačních kurzů zvýšili svou 
hodnotu na trhu práce; nezaměstnané 
osoby by měly urychleně a za důstojných 
pracovních a zaměstnaneckých podmínek 
zahrnujících i ochranu pracovního místa
znovu vstoupit na trh práce, neboť 
nejdůležitějším cílem je udržet populaci za 
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důstojných pracovních podmínek, které 
jim umožní důstojný život, na trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh111
Pervenche Berès

Návrh usnesení
Bod 10 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vybízí členské státy, aby aktivně 
rozvíjely intervenční politiky, které 
pracovníkům znovuvstupujícím na trh 
práce poskytnou nárok na osobní podporu 
během doby nezbytně nutné k tomu, aby 
prostřednictvím odborné přípravy 
a rekvalifikačních kurzů zvýšili svou 
hodnotu na trhu práce; nezaměstnané 
osoby by měly urychleně znovu vstoupit na 
trh práce, i když jejich smlouvy budou 
atypické, neboť nejdůležitějším cílem je 
udržet populaci na trhu práce;

10. vybízí členské státy, aby aktivně 
rozvíjely intervenční politiky, které 
pracovníkům znovuvstupujícím na trh 
práce poskytnou nárok na osobní podporu 
během doby nezbytně nutné k tomu, aby 
absolvovali odbornou přípravu a/nebo 
rekvalifikační kurzy; nezaměstnané osoby 
by měly urychleně znovu vstoupit na trh 
práce, i když jejich smlouvy budou 
atypické, neboť nejdůležitějším cílem je 
udržet populaci na trhu práce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 112
Ole Christensen

Návrh usnesení
Bod 10 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vybízí členské státy, aby aktivně 
rozvíjely intervenční politiky, které 
pracovníkům znovuvstupujícím na trh 
práce poskytnou nárok na osobní podporu 
během doby nezbytně nutné k tomu, aby 
prostřednictvím odborné přípravy a 
rekvalifikačních kurzů zvýšili svou 

10. vybízí členské státy, aby aktivně 
rozvíjely intervenční politiky, které 
pracovníkům znovuvstupujícím na trh 
práce poskytnou nárok na osobní podporu 
během doby nezbytně nutné k tomu, aby 
prostřednictvím odborné přípravy a 
rekvalifikačních kurzů zvýšili svou 
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hodnotu na trhu práce; nezaměstnané 
osoby by měly urychleně znovu vstoupit na 
trh práce, i když jejich smlouvy budou 
atypické, neboť nejdůležitějším cílem je 
udržet populaci na trhu práce;

hodnotu na trhu práce; nezaměstnané 
osoby by měly urychleně znovu vstoupit na 
trh práce, i když jejich smlouvy budou 
atypické, neboť nejdůležitějším cílem je 
udržet populaci na trhu práce, pokud 
pracovníci znovu vstupují na trh práce 
prostřednictvím atypických smluv, mají 
tyto smlouvy zaměstnancům zajistit řádné 
a bezpečné pracovní podmínky;

Or. da

Pozměňovací návrh 113
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 10 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vybízí členské státy, aby aktivně 
rozvíjely intervenční politiky, které 
pracovníkům znovuvstupujícím na trh 
práce poskytnou nárok na osobní podporu 
během doby nezbytně nutné k tomu, aby 
prostřednictvím odborné přípravy a 
rekvalifikačních kurzů zvýšili svou 
hodnotu na trhu práce; nezaměstnané 
osoby by měly urychleně znovu vstoupit na 
trh práce, i když jejich smlouvy budou 
atypické, neboť nejdůležitějším cílem je 
udržet populaci na trhu práce;

10. vybízí členské státy, aby aktivně 
rozvíjely intervenční politiky, které 
pracovníkům znovuvstupujícím na trh 
práce poskytnou nárok na osobní podporu 
během doby nezbytně nutné k tomu, aby 
prostřednictvím odborné přípravy a 
rekvalifikačních kurzů zvýšili svou 
hodnotu na trhu práce; nezaměstnané 
osoby by měly urychleně znovu vstoupit na 
trh práce, i když jejich smlouvy budou 
atypické, neboť nejdůležitějším cílem je 
udržet populaci na trhu práce; práva 
zaměstnanců nicméně nesmí vést k 
neúnosnému finančnímu a 
administrativnímu zatížení malých 
podniků, které se vzhledem ke své 
personální struktuře nemohou jednoduše 
obejít bez zaměstnanců kvůli jejich 
dalšímu (dlouhodobějšímu) vzdělávání;

Or. de
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Pozměňovací návrh 114
Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod 10 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vybízí členské státy, aby aktivně 
rozvíjely intervenční politiky, které 
pracovníkům znovuvstupujícím na trh 
práce poskytnou nárok na osobní podporu 
během doby nezbytně nutné k tomu, aby 
prostřednictvím odborné přípravy a 
rekvalifikačních kurzů zvýšili svou 
hodnotu na trhu práce; nezaměstnané 
osoby by měly urychleně znovu vstoupit na 
trh práce, i když jejich smlouvy budou 
atypické, neboť nejdůležitějším cílem je 
udržet populaci na trhu práce;

10. vybízí členské státy, aby aktivně a včas
rozvíjely intervenční politiky, které 
pracovníkům znovuvstupujícím na trh 
práce poskytnou nárok na osobní podporu 
během doby nezbytně nutné k tomu, aby 
prostřednictvím odborné přípravy, 
zvyšování kvalifikace a rekvalifikačních 
kurzů zvýšili svou hodnotu na trhu práce; 
nezaměstnané osoby by měly urychleně 
znovu vstoupit na trh práce, i když jejich 
smlouvy budou atypické, neboť 
nejdůležitějším cílem je udržet populaci na 
trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi, aby prozkoumala a 
monitorovala různé typy nástrojů, které 
byly vyvinuty v rámci vnitrostátních 
aktivačních politik;

11. vyzývá Komisi, aby za účasti 
sociálních partnerů prozkoumala a 
monitorovala různé typy nástrojů, které 
byly vyvinuty v rámci vnitrostátních 
aktivačních politik;

Or. el
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Pozměňovací návrh 116
Ole Christensen

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Unii a členské státy k vymýcení 
nezákonného zaměstnávání a věří, že 
uplatnění strategií flexikurity může 
napomoci při boji proti tomuto problému 
a při úsilí o to, aby byly „velmi atypické“ 
formy práce méně nejisté;

12. vyzývá Unii a členské státy k vymýcení 
nezákonného zaměstnávání;

Or. da

Pozměňovací návrh 117
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Unii a členské státy k vymýcení 
nezákonného zaměstnávání a věří, že 
uplatnění strategií flexikurity může 
napomoci při boji proti tomuto problému 
a při úsilí o to, aby byly „velmi atypické“ 
formy práce méně nejisté;

12. vyzývá Unii a členské státy k vymýcení 
nezákonného zaměstnávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Georges Bach

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Unii a členské státy k vymýcení 
nezákonného zaměstnávání a věří, že 
uplatnění strategií flexikurity může 
napomoci při boji proti tomuto problému 

12. vyzývá Unii a členské státy k vymýcení 
nezákonného zaměstnávání a věří, že 
uplatnění strategií flexikurity může 
napomoci při boji proti tomuto problému;
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a při úsilí o to, aby byly „velmi atypické“ 
formy práce méně nejisté;

Or. fr

Pozměňovací návrh 119
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Unii a členské státy k vymýcení 
nezákonného zaměstnávání a věří, že 
uplatnění strategií flexikurity může 
napomoci při boji proti tomuto problému 
a při úsilí o to, aby byly „velmi atypické“ 
formy práce méně nejisté;

12. vyzývá Unii a členské státy k boji proti 
nezákonnému zaměstnávání, zejména 
prostřednictvím daňových opatření ve 
prospěch pracovníků s nízkými příjmy a 
manuální práce a současně i 
prostřednictvím důslednějších kontrol ze 
strany živnostenské inspekce a správy 
sociálního zabezpečení;

Or. de

Pozměňovací návrh 120
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Unii a členské státy k vymýcení
nezákonného zaměstnávání a věří, že 
uplatnění strategií flexikurity může 
napomoci při boji proti tomuto problému a 
při úsilí o to, aby byly „velmi atypické“ 
formy práce méně nejisté;

12. vyzývá Unii a členské státy k boji proti
nezákonnému zaměstnávání a věří, že 
definice strategií, také na úrovni Evropské 
unie, ve srovnání s nezákonnou prací a s 
podporou vzniku a řízení neohlášené 
práce, může napomoci při boji proti 
tomuto problému a při úsilí o snížení 
objemu nejisté práce;

Or. it
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Pozměňovací návrh 121
Milan Cabrnoch

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Unii a členské státy k vymýcení
nezákonného zaměstnávání a věří, že 
uplatnění strategií flexikurity může 
napomoci při boji proti tomuto problému a 
při úsilí o to, aby byly „velmi atypické“ 
formy práce méně nejisté;

12. vyzývá Unii a členské státy k 
účinnému boji proti nezákonnému
zaměstnávání a věří, že uplatnění strategií 
flexikurity může napomoci při boji proti 
tomuto problému a při úsilí o to, aby byly 
„velmi atypické“ formy práce méně nejisté;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Unii a členské státy k vymýcení 
nezákonného zaměstnávání a věří, že 
uplatnění strategií flexikurity může 
napomoci při boji proti tomuto problému a 
při úsilí o to, aby byly „velmi atypické“ 
formy práce méně nejisté;

12. vyzývá Unii a členské státy k vymýcení 
nezákonného zaměstnávání a věří, že 
uplatnění strategií flexikurity může 
napomoci při boji proti tomuto problému a 
při úsilí o to, aby byly „atypické“ formy 
práce méně nejisté;

Or. de

Pozměňovací návrh 123
Pascale Gruny

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Unii a členské státy k vymýcení 
nezákonného zaměstnávání a věří, že 
uplatnění strategií flexikurity může 

12. vyzývá Unii a členské státy k vymýcení 
nezákonného zaměstnávání, a to především 
prostřednictvím prevence a odrazujících 
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napomoci při boji proti tomuto problému 
a při úsilí o to, aby byly „velmi atypické“ 
formy práce méně nejisté;

sankcí, a věří, že uplatnění strategií 
flexikurity může napomoci při účinném 
boji proti tomuto problému a při úsilí o to, 
aby byly „velmi atypické“ formy práce 
méně nejisté;

Or. fr

Pozměňovací návrh 124
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Unii a členské státy k vymýcení 
nezákonného zaměstnávání a věří, že 
uplatnění strategií flexikurity může 
napomoci při boji proti tomuto problému a 
při úsilí o to, aby byly „velmi atypické“ 
formy práce méně nejisté;

12. vyzývá Unii a členské státy za účasti 
sociálních partnerů k vymýcení 
nezákonného zaměstnávání a věří, že 
uplatnění strategií flexikurity může 
napomoci při boji proti tomuto problému a 
při úsilí o to, aby byly „velmi atypické“ 
formy práce méně nejisté;

Or. el

Pozměňovací návrh 125
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje, že boj proti nehlášené 
práci by měla doprovázet opatření na 
vytvoření životaschopných a udržitelných 
alternativních způsobů zaměstnávání a na 
podporu přístupnosti otevřeného trhu 
práce;

Or. en
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Pozměňovací návrh 126
Pervenche Berès

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že je třeba vytvářet kvalitní 
pracovní místa, včetně zelených 
pracovních míst, a zajistit sociální 
soudržnost; domnívá se tudíž, že populace 
přijme úsilí, které je od ní vyžadováno, 
lépe, pokud bude vnímáno jako 
spravedlivé a jako záruka profesního 
zařazení a sociální integrace;

13. zdůrazňuje, že je třeba vytvářet kvalitní 
pracovní místa, včetně zelených 
pracovních míst, a zajistit sociální 
soudržnost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 127
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že je třeba vytvářet kvalitní 
pracovní místa, včetně zelených 
pracovních míst, a zajistit sociální 
soudržnost; domnívá se tudíž, že populace 
přijme úsilí, které je od ní vyžadováno, 
lépe, pokud bude vnímáno jako spravedlivé 
a jako záruka profesního zařazení a 
sociální integrace;

13. zdůrazňuje, že je třeba vytvářet kvalitní 
a především trvalá pracovní místa na plný 
úvazek, včetně zelených pracovních míst, a 
zajistit sociální soudržnost; domnívá se 
tudíž, že populace přijme úsilí, které je od 
ní vyžadováno, lépe, pokud bude vnímáno 
jako spravedlivé a jako záruka profesního 
zařazení a sociální integrace;

Or. de

Pozměňovací návrh 128
Pascale Gruny

Návrh usnesení
Bod 13 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že je třeba vytvářet kvalitní 
pracovní místa, včetně zelených 
pracovních míst, a zajistit sociální 
soudržnost; domnívá se tudíž, že populace 
přijme úsilí, které je od ní vyžadováno, 
lépe, pokud bude vnímáno jako spravedlivé 
a jako záruka profesního zařazení 
a sociální integrace;

13. zdůrazňuje, že je třeba vytvářet kvalitní 
pracovní místa, v případě potřeby po 
absolvování odborné přípravy, včetně 
zelených pracovních míst, a zajistit sociální 
soudržnost; domnívá se tudíž, že populace 
přijme úsilí, které je od ní vyžadováno, 
lépe, pokud bude vnímáno jako spravedlivé 
a jako záruka profesního zařazení 
a sociální integrace;

Or. fr

Pozměňovací návrh 129
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že je třeba vytvářet kvalitní 
pracovní místa, včetně zelených 
pracovních míst, a zajistit sociální 
soudržnost; domnívá se tudíž, že populace 
přijme úsilí, které je od ní vyžadováno, 
lépe, pokud bude vnímáno jako spravedlivé 
a jako záruka profesního zařazení a 
sociální integrace;

13. zdůrazňuje, že je třeba vytvářet 
udržitelná, jistá a kvalitní pracovní místa, 
včetně zelených pracovních míst, a zajistit 
sociální soudržnost; domnívá se tudíž, že 
populace přijme úsilí, které je od ní 
vyžadováno, lépe, pokud bude vnímáno 
jako spravedlivé a jako záruka profesního 
zařazení a sociální integrace;

Or. el

Pozměňovací návrh 130
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že je třeba vytvářet kvalitní 
pracovní místa, včetně zelených 

13. zdůrazňuje, že je třeba vytvářet stabilní 
a kvalitní pracovní místa, včetně zelených 
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pracovních míst, a zajistit sociální 
soudržnost; domnívá se tudíž, že populace 
přijme úsilí, které je od ní vyžadováno, 
lépe, pokud bude vnímáno jako spravedlivé 
a jako záruka profesního zařazení 
a sociální integrace;

pracovních míst, a zajistit sociální 
soudržnost; domnívá se tudíž, že populace 
přijme úsilí, které je od ní vyžadováno, 
lépe, pokud bude vnímáno jako spravedlivé 
a jako záruka profesního zařazení 
a sociální integrace;

Or. it

Pozměňovací návrh 131
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že je třeba vytvářet kvalitní 
pracovní místa, včetně zelených 
pracovních míst, a zajistit sociální 
soudržnost; domnívá se tudíž, že populace 
přijme úsilí, které je od ní vyžadováno, 
lépe, pokud bude vnímáno jako spravedlivé 
a jako záruka profesního zařazení a 
sociální integrace;

13. zdůrazňuje, že je třeba vytvářet kvalitní 
pracovní místa, včetně zelených 
pracovních míst a bílých pracovních míst
(v oblasti zdravotnictví), a zajistit sociální 
soudržnost; domnívá se tudíž, že populace 
přijme úsilí, které je od ní vyžadováno, 
lépe, pokud bude vnímáno jako spravedlivé 
a jako záruka profesního zařazení a 
sociální integrace;

Or. de

Pozměňovací návrh 132
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že je třeba vytvářet kvalitní 
pracovní místa, včetně zelených 
pracovních míst, a zajistit sociální 
soudržnost; domnívá se tudíž, že populace 
přijme úsilí, které je od ní vyžadováno, 
lépe, pokud bude vnímáno jako spravedlivé 
a jako záruka profesního zařazení a 
sociální integrace;

13. zdůrazňuje, že je třeba vytvářet kvalitní 
pracovní místa, včetně zelených 
pracovních míst, a zajistit sociální 
soudržnost; domnívá se tudíž, že populace 
přijme úsilí, které je od ní vyžadováno, 
lépe, pokud bude vnímáno jako spravedlivé 
a jako záruka rovného zacházení, 
profesního zařazení a sociální integrace;

Or. en
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Pozměňovací návrh 133
Elizabeth Lynne

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že je třeba vytvářet kvalitní 
pracovní místa, včetně zelených 
pracovních míst, a zajistit sociální 
soudržnost; domnívá se tudíž, že populace 
přijme úsilí, které je od ní vyžadováno, 
lépe, pokud bude vnímáno jako spravedlivé 
a jako záruka profesního zařazení a 
sociální integrace;

13. zdůrazňuje, že je třeba vytvářet kvalitní 
pracovní místa, včetně zelených 
pracovních míst, a zajistit sociální 
soudržnost; domnívá se tudíž, že populace 
přijme úsilí, které je od ní vyžadováno, 
lépe, pokud bude vnímáno jako spravedlivé 
a jako záruka profesního zařazení, 
podnikání a sociální integrace;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. zdůrazňuje, že všechny formy 
atypického zaměstnávání nevedou nutně 
k nestálé, nejisté, příležitostné práci, která 
s sebou nese nižší stupeň ochrany 
sociálního zabezpečení, nižší mzdy a horší 
přístup k další odborné přípravě 
a celoživotnímu vzdělávání; upozorňuje 
nicméně, že tyto formy nejistého 
zaměstnání v případech spojených s 
atypickými smluvními ujednáními výrazně 
převažují;

Or. en
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Pozměňovací návrh 135
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. upozorňuje, že vysokou míru 
nezaměstnanosti a segmentaci trhu práce 
je nutno překonat zrovnoprávněním všech 
pracovníků a investováním do vytváření 
pracovních míst, získávání dovedností a 
celoživotního vzdělávání; vyzývá proto 
členské státy, aby postupně odstranily 
všechny formy zaměstnávání za nejistých 
podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 13 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13c. upozorňuje, že postupné odstranění 
zaměstnávání za nejistých podmínek 
vyžaduje od členských států silnou 
politickou vůli, aby prostřednictvím svých 
politik trhu práce vytvářely potřebné 
„opěrné body“ umožňující přechod od 
zaměstnávání za nejistých podmínek 
k pravidelnému a stálému zaměstnání 
s většími zaměstnaneckými právy a vyšším 
stupněm sociální ochrany;

Or. en
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Pozměňovací návrh 137
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 13 d (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13d. zdůrazňuje, že Evropská unie si jako 
svůj cíl stanovila sladit pracovní a 
soukromý život; staví se nicméně kriticky 
k tomu, že Komise a členské státy 
nevyvinuly žádnou smysluplnou a 
efektivní činnost, která by toto předsevzetí 
prakticky uskutečnila;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 13 e (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13e. upozorňuje, že lepšího souladu 
pracovního a soukromého života lze 
nejlépe dosáhnout obnovením modelu 
standardního zaměstnání, ve kterém jako 
obecná norma platí smlouva na dobu 
neurčitou s prací na plný úvazek a 
zkrácenou pracovní dobou a ve kterém 
jsou stanoveny rovněž normy pro práci na 
částečný úvazek, takže osobám, které si 
přejí pracovat na částečný úvazek, je 
nabízena pouze věcně odůvodněná a 
sociálně chráněná práce na částečný 
úvazek; zdůrazňuje, že pokud jde o 
hodinovou mzdu, nárok na vzdělávání a 
celoživotní učení, příležitosti profesního 
postupu a sociální ochranu, je třeba klást 
práci na plný a částečný úvazek na 
stejnou úroveň;

Or. en
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Pozměňovací návrh 139
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že „flexikurita“ 
(flexicurity) by měla být definována jako 
kombinace termínů „flexibilita“ 
(flexibility) a „jistota“ (security) na trhu 
práce, tak aby pomohla zvýšit jak 
produktivitu, tak i kvalitu pracovních míst 
zaručením jistoty, přičemž podnikům
poskytne pružnost nutnou k vytváření 
pracovních míst v závislosti na měnících 
se potřebách trhu; domnívá se, že 
požadavky na flexibilitu a jistotu se 
vzájemně nevylučují, nýbrž se doplňují;

14. domnívá se, že „flexikurita“
(flexicurity) by měla být definována jako 
kombinace termínů „flexibilita“ 
(flexibility) a „jistota“ (security) na trhu 
práce, tak aby pomohla zvýšit jak 
produktivitu, tak i kvalitu pracovních míst 
zaručením jistoty, přičemž poskytne 
pružnost; domnívá se, že požadavky na 
flexibilitu a jistotu se vzájemně nevylučují, 
nýbrž se doplňují;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že „flexikurita“ 
(flexicurity) by měla být definována jako 
kombinace termínů „flexibilita“ 
(flexibility) a „jistota“ (security) na trhu 
práce, tak aby pomohla zvýšit jak 
produktivitu, tak i kvalitu pracovních míst 
zaručením jistoty, přičemž podnikům 
poskytne pružnost nutnou k vytváření 
pracovních míst v závislosti na měnících se 
potřebách trhu; domnívá se, že požadavky 
na flexibilitu a jistotu se vzájemně 
nevylučují, nýbrž se doplňují;

14. domnívá se, že s ohledem na 
probíhající krizi je nezbytné aktualizovat 
vnímání „flexikurity“ na evropské úrovni, 
tak aby pomohla zvýšit jak produktivitu, 
tak i kvalitu pracovních míst zaručením 
jistoty a ochranou pracovních míst a práv 
zaměstnanců, přičemž podnikům poskytne 
organizační pružnost nutnou k vytváření 
pracovních míst v závislosti na měnících se 
potřebách trhu; domnívá se, že požadavky 
na flexibilitu a jistotu se vzájemně 
nevylučují, nýbrž se mohou doplňovat, 
pokud jsou definovány na základě
řádného jednání všech sociálních 
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partnerů, vlád a evropských orgánů;

Or. it

Pozměňovací návrh 141
Ole Christensen

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že „flexikurita“ 
(flexicurity) by měla být definována jako 
kombinace termínů „flexibilita“ 
(flexibility) a „jistota“ (security) na trhu 
práce, tak aby pomohla zvýšit jak 
produktivitu, tak i kvalitu pracovních míst 
zaručením jistoty, přičemž podnikům 
poskytne pružnost nutnou k vytváření 
pracovních míst v závislosti na měnících se 
potřebách trhu; domnívá se, že požadavky 
na flexibilitu a jistotu se vzájemně 
nevylučují, nýbrž se doplňují;

14. domnívá se, že „flexikurita“ 
(flexicurity) by měla být definována jako 
kombinace termínů „flexibilita“ 
(flexibility) a „jistota“ (security) a aktivní 
politiky trhu práce na trhu práce, tak aby 
pomohla zvýšit jak produktivitu, tak i 
kvalitu pracovních míst zaručením jistoty, 
přičemž podnikům poskytne pružnost 
nutnou k vytváření pracovních míst 
v závislosti na měnících se potřebách trhu;
domnívá se rovněž, že flexikurita může 
přispět k tomu, aby trhy práce posílily pro 
strukturní změny; domnívá se, že 
požadavky na flexibilitu a jistotu a aktivní 
politiku trhu práce se vzájemně 
nevylučují, nýbrž se doplňují;

Or. da

Pozměňovací návrh 142
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že „flexikurita“ 
(flexicurity) by měla být definována jako 
kombinace termínů „flexibilita“ 
(flexibility) a „jistota“ (security) na trhu 
práce, tak aby pomohla zvýšit jak 
produktivitu, tak i kvalitu pracovních míst 
zaručením jistoty, přičemž podnikům 
poskytne pružnost nutnou k vytváření 
pracovních míst v závislosti na měnících se 

14. domnívá se, že „flexikurita“ 
(flexicurity) by měla být definována jako 
kombinace termínů „flexibilita“ 
(flexibility) a „jistota“ (security) na trhu 
práce, tak aby pomohla zvýšit jak 
produktivitu, tak i kvalitu pracovních míst 
zaručením jistoty, přičemž podnikům 
poskytne pružnost nutnou k vytváření 
pracovních míst v závislosti na měnících se 
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potřebách trhu; domnívá se, že požadavky 
na flexibilitu a jistotu se vzájemně 
nevylučují, nýbrž se doplňují;

potřebách trhu; domnívá se, že požadavky 
na flexibilitu a jistotu se vzájemně 
nevylučují, nýbrž se doplňují; domnívá se 
dále, že tyto požadavky nebyly ve 
výsledcích evropského růstu 
zaměstnanosti v posledních letech v 
dostatečné míře zohledňovány;

Or. de

Pozměňovací návrh 143
Pervenche Berès

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že „flexikurita“ 
(flexicurity) by měla být definována jako 
kombinace termínů „flexibilita“ 
(flexibility) a „jistota“ (security) na trhu 
práce, tak aby pomohla zvýšit jak 
produktivitu, tak i kvalitu pracovních míst 
zaručením jistoty, přičemž podnikům 
poskytne pružnost nutnou k vytváření 
pracovních míst v závislosti na měnících se 
potřebách trhu; domnívá se, že požadavky 
na flexibilitu a jistotu se vzájemně 
nevylučují, nýbrž se doplňují;

14. domnívá se, že „flexikurita“ 
(flexicurity) by měla být definována jako 
kombinace termínů „jistota“ (security)
a „flexibilita“ (flexibility) na trhu práce, 
tak aby pomohla zvýšit jak produktivitu, 
tak i kvalitu pracovních míst zaručením 
jistoty, přičemž podnikům poskytne 
pružnost nutnou k vytváření pracovních 
míst v závislosti na měnících se potřebách 
trhu; domnívá se, že požadavky na 
flexibilitu a jistotu se vzájemně nevylučují, 
nýbrž se doplňují;

Or. fr

Pozměňovací návrh 144
Milan Cabrnoch

Návrh usnesení
Bod 14 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že „flexikurita“ 
(flexicurity) by měla být definována jako 
kombinace termínů „flexibilita“ 
(flexibility) a „jistota“ (security) na trhu 
práce, tak aby pomohla zvýšit jak 
produktivitu, tak i kvalitu pracovních míst 
zaručením jistoty, přičemž podnikům 
poskytne pružnost nutnou k vytváření 
pracovních míst v závislosti na měnících se 
potřebách trhu; domnívá se, že požadavky 
na flexibilitu a jistotu se vzájemně 
nevylučují, nýbrž se doplňují;

14. domnívá se, že „flexikurita“ 
(flexicurity) by měla být definována jako 
kombinace termínů „flexibilita“ 
(flexibility) a „jistota“ (security) na trhu 
práce, tak aby pomohla zvýšit jak 
produktivitu, tak i kvalitu pracovních míst 
zaručením jistoty, přičemž podnikům 
poskytne pružnost nutnou k vytváření nebo 
snižování počtu pracovních míst v 
závislosti na měnících se potřebách trhu; 
domnívá se, že požadavky na flexibilitu a 
jistotu se vzájemně nevylučují, nýbrž se 
doplňují;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Ole Christensen

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. zdůrazňuje, že se vyskytuje stále 
rostoucí problém s „nepravými“ osobami 
samostatně výdělečně činnými, jež jsou 
zaměstnavateli často nuceny pracovat za 
obtížných podmínek; doporučuje Komisi, 
aby jasně definovala, kdo jsou „nepravé“ 
osoby samostatně výdělečně činné, aby 
tato skupina pracovníků mohla být 
identifikována a aby se na ně vztahovaly 
stávající právní předpisy EU týkající se 
zaměstnanců; zaměstnavatelům, jež 
využívají práci „nepravých“ osob 
samostatně výdělečně činných, mají být 
dále ukládány sankce; 

Or. da
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Pozměňovací návrh 146
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. zdůrazňuje, že flexikurita je na trhu 
práce politický nástroj, který může dobře 
posloužit především vzdělaným 
pracovníkům, schopným poměrně 
rychlého přizpůsobení novým situacím 
a pokračujícím ve svém dlouhodobém 
vzdělávání, a upozorňuje, že lidé, kteří 
jsou z důvodu svého nedostatečného 
vzdělání nebo jiných omezení na trhu 
práce znevýhodněni, potřebují zvláštní 
podporu, aby pro ně flexikurita jako 
politický nástroj na trhu práce mohla mít 
nějaký užitek;

Or. de

Pozměňovací návrh 147
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. domnívá se, že flexikurita nemůže 
dobře fungovat bez silné sociální ochrany 
a podpory pracovníků znovuvstupujících 
na trh práce, neboť se jedná o prvky, 
které mají zásadní úlohu v době 
přecházení z procesu vzdělávání do 
zaměstnání, z jednoho pracovního místa 
na druhé a ze zaměstnání do pense;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyzývá Komisi, aby pokračovala ve 
snaze o vyvážené provádění politik 
„flexikurity“ a aby i nadále analyzovala, 
jaké kroky byly dosud v jednotlivých 
členských státech přijaty ke kontrole toho, 
zda opatření v zájmu pružnosti byla 
dostatečně doplněna opatřeními v zájmu 
bezpečnosti zaměstnanců, a aby 
podporovala členské státy a sociální 
partnery při uplatňování zásad flexikurity, 
aby byly tyto zásady koncipovány 
s ohledem na acquis communitaire v 
sociální oblasti na evropské úrovni a 
podle charakteristik jednotlivých trhů 
práce, různých tradic v oblasti pracovní 
politiky a kolektivních smluv a struktury 
systémů sociálního zabezpečení, a 
poznamenává, že vzájemné učení a 
výměna osvědčených postupů a dále 
otevřená metoda koordinace jsou 
základními nástroji pro koordinování 
různých strategických přístupů členských 
států;

Or. it

Pozměňovací návrh 149
Ole Christensen

Návrh usnesení
Bod 14 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14b. domnívá se, že přístup založený na 
flexikuritě neřeší problémy s přijímáním 
pracovníků na atypickou formu 
pracovního poměru;

Or. da
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Pozměňovací návrh 150
Pervenche Berès

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. věří, že zejména v souvislosti se 
současnou ekonomickou situací je 
uplatňování flexikurity o to nutnější, 
připomíná, že uplatňování zásad flexikurity 
vyžaduje ambiciózní strukturální reformy 
provedené na základě pevného konsenzu;

15. připomíná, že uplatňování zásad 
flexikurity vyžaduje ambiciózní 
strukturální reformy provedené na základě 
pevného konsenzu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 151
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. věří, že zejména v souvislosti se 
současnou ekonomickou situací je 
uplatňování flexikurity o to nutnější, 
připomíná, že uplatňování zásad flexikurity 
vyžaduje ambiciózní strukturální reformy 
provedené na základě pevného konsenzu;

15. věří, že zejména v souvislosti se 
současnou ekonomickou situací mohou 
sociální partneři reformy pracovního 
práva a trhu práce jedině podpořit, je-li i 
jejich cílem účinné zmenšování rozdílů v 
přístupech mezi různými typy smluv, 
připomíná, že uplatňování zásad flexikurity 
vyžaduje ambiciózní strukturální reformy 
provedené na základě pevného konsenzu a 
musí je doprovázet mechanismy, které 
zajistí zvýšenou ochranu před příliš 
tvrdými dopady;

Or. en
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Pozměňovací návrh 152
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. věří, že zejména v souvislosti se 
současnou ekonomickou situací je 
uplatňování flexikurity o to nutnější, 
připomíná, že uplatňování zásad 
flexikurity vyžaduje ambiciózní 
strukturální reformy provedené na 
základě pevného konsenzu;

15. věří, že zejména v souvislosti se 
současnou ekonomickou situací je 
uplatňování flexikurity o to nutnější, 
připomíná, že uplatňování ochrany
vyžaduje odpovídající sociální zabezpečení 
a pevné zákony v oblasti pracovního práva 
pro všechny druhy zaměstnání;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. věří, že zejména v souvislosti se 
současnou ekonomickou situací je 
uplatňování flexikurity o to nutnější, 
připomíná, že uplatňování zásad flexikurity 
vyžaduje ambiciózní strukturální reformy 
provedené na základě pevného konsenzu;

15. věří, že zejména v souvislosti se 
současnou ekonomickou situací je 
aktualizace vnímání flexikurity na 
evropské úrovni a zhodnocení 
uplatňování flexikurity v jednotlivých 
členských státech o to nutnější, připomíná, 
že uplatňování zásad flexikurity vyžaduje 
ambiciózní strukturální reformy provedené 
na základě pevného konsenzu;

Or. it

Pozměňovací návrh 154
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 15 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. věří, že zejména v souvislosti se 
současnou ekonomickou situací je 
uplatňování flexikurity o to nutnější, 
připomíná, že uplatňování zásad flexikurity 
vyžaduje ambiciózní strukturální reformy 
provedené na základě pevného konsenzu;

15. věří, že zejména v souvislosti se 
současnou ekonomickou situací je 
uplatňování flexikurity v jasném a 
transparentním institucionálním rámci o 
to nutnější, připomíná, že uplatňování 
zásad flexikurity vyžaduje ambiciózní 
strukturální reformy provedené na základě 
pevného konsenzu;

Or. el

Pozměňovací návrh 155
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. věří, že zejména v souvislosti se 
současnou ekonomickou situací je 
uplatňování flexikurity o to nutnější, 
připomíná, že uplatňování zásad flexikurity 
vyžaduje ambiciózní strukturální reformy 
provedené na základě pevného konsenzu;

15. věří, že zejména v souvislosti se 
současnou ekonomickou situací je 
uplatňování flexikurity o to nutnější, 
připomíná, že uplatňování zásad flexikurity 
vyžaduje ambiciózní strukturální reformy 
provedené na základě pevného konsenzu 
a většího sociálního zabezpečení;

Or. de

Pozměňovací návrh 156
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje, že poptávka po vysoké 
flexibilitě v pracovním životě naráží na 
své meze všude tam, kde jsou hrubě 
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omezené životní příležitosti a možnosti 
vlastního rozvoje a kde je výrazně 
obtížnější založit a zaopatřit rodinu, 
pečovat a starat se o příbuzné a účastnit 
se společenského života;

Or. de

Pozměňovací návrh 157
Birgit Sippel

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje, že ochrana je 
významným aspektem flexikurity, která 
musí umožňovat poskytování podpory při 
hledání zaměstnání pracovníkům 
v situacích přechodu a zajištění 
důstojných životních podmínek; součástí 
podpory musí být odpovídající opatření 
pro jejich odbornou přípravu, aby se 
mohli přizpůsobit daným podmínkám na 
trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Milan Cabrnoch

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. domnívá se, že společnosti trhu práce 
nedůvěřují a považují jej vzhledem k 
současné hospodářské krizi za 
nespolehlivý a že postrádají dlouhodobou 
vizi;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 159
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. domnívá se, že společnosti trhu práce 
nedůvěřují a považují jej vzhledem k 
současné hospodářské krizi za 
nespolehlivý a že postrádají dlouhodobou 
vizi;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. domnívá se, že společnosti trhu práce 
nedůvěřují a považují jej vzhledem k 
současné hospodářské krizi za 
nespolehlivý a že postrádají dlouhodobou 
vizi;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 161
Georges Bach

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. domnívá se, že společnosti trhu práce 
nedůvěřují a považují jej vzhledem 
k současné hospodářské krizi za 
nespolehlivý a že postrádají dlouhodobou 
vizi;

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 162
Ole Christensen

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. domnívá se, že společnosti trhu práce 
nedůvěřují a považují jej vzhledem 
k současné hospodářské krizi za 
nespolehlivý a že postrádají dlouhodobou 
vizi;

vypouští se

Or. da

Pozměňovací návrh 163
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. domnívá se, že společnosti trhu práce 
nedůvěřují a považují jej vzhledem k 
současné hospodářské krizi za 
nespolehlivý a že postrádají dlouhodobou 
vizi;

16. domnívá se, že společnosti postrádají 
dlouhodobou vizi;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. domnívá se, že společnosti trhu práce 16. domnívá se, že společnosti 
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nedůvěřují a považují jej vzhledem k 
současné hospodářské krizi za nespolehlivý 
a že postrádají dlouhodobou vizi;

odpovídajícím způsobem neinvestují do 
trhu práce, vzhledem k současné 
hospodářské krizi zdůrazňuje význam 
rozvoje a uplatňování dlouhodobé vize ze 
strany evropského výrobního systému;

Or. it

Pozměňovací návrh 165
Birgit Sippel

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. domnívá se, že společnosti trhu práce 
nedůvěřují a považují jej vzhledem k 
současné hospodářské krizi za nespolehlivý 
a že postrádají dlouhodobou vizi;

16. domnívá se, že společnosti trhu práce 
vzhledem k současné hospodářské krizi 
nedůvěřují, protože se obávají 
přetrvávajícího nepoměru mezi svými 
potřebami a schopnostmi, které nabízejí 
uchazeči o zaměstnání, a postrádají 
dlouhodobou vizi;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Pervenche Berès

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. domnívá se, že společnosti trhu práce
nedůvěřují a považují jej vzhledem 
k současné hospodářské krizi za 
nespolehlivý a že postrádají dlouhodobou 
vizi;

16. domnívá se, že společnosti nedůvěřují 
budoucnosti a považují ji vzhledem 
k současné hospodářské krizi za 
nespolehlivou a že postrádají dlouhodobou 
vizi a přístup k úvěrům, který by jim 
umožnil přijímat zaměstnance 
a investovat;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 167
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. domnívá se, že je nutno vytvořit 
správnou směs politických opatření, která 
zohlední rozměr pružnosti i ochrany a 
budou zahrnovat zejména pracovní právo 
a smluvní ujednání, účinné a kvalitní 
aktivní politiky trhu práce, politiky na 
podporu celoživotního vzdělávání, účinné 
a udržitelné systémy sociálního 
zabezpečení a sociální dialog; domnívá se 
navíc, že flexikuritu musí doprovázet 
rovněž zdravé makroekonomické politiky, 
příznivé prostředí v podnikové sféře, 
odpovídající finanční prostředky a 
zajištění dobrých pracovních podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. připomíná klíčové doporučení 
evropských sociálních partnerů, podle 
kterého by členské státy měly společně se 
sociálními partnery přezkoumat a v 
nezbytných případech upravit podobu 
pracovního práva a systémů ochrany 
pracovních míst se zřetelem k zajištění 
optimální rovnováhy mezi pružností a 
ochranou v oblasti všech 
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pracovněprávních vztahů; tvorbě 
doplňujících opatření na ochranu 
zaměstnanosti, která budou podporovat 
přechod k produktivním a hodnotným 
pracovním místům; zvyšování právní 
jistoty a transparentnosti ve prospěch 
zaměstnavatelů i zaměstnanců s ohledem 
na působnost, rozsah a vymáhání 
pracovního práva; provádění a 
dodržování zásad a pravidel evropské 
sociální směrnice na vnitrostátní úrovni 
jakož i základních zásad rovného 
zacházení a nediskriminace; podpoře 
stálých pracovněprávních vztahů 
a udržitelné praxe na trhu práce; 
vytvoření rámce umožňujícího zavádět na 
pracovišti praxi, která povede k dosažení 
větší rovnováhy mezi životem a prací;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 16 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16c. zdůrazňuje důležitost předcházení, 
odhalování a trestání nezákonného 
zaměstnávání; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala soubor konkrétních iniciativ, 
jejichž součástí budou pravidla specificky 
zaměřená na řešení problému tzv. 
schránkových společností, společné a dílčí 
odpovědnosti v subdodavatelských 
řetězcích a vytvoření agentury EU pro 
předcházení a odhalování nezákonného 
zaměstnávání;

Or. en
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Pozměňovací návrh 170
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) domnívá se, že kvůli hospodářské a 
finanční krizi podniky nejsou schopny 
najít na trhu práce takové formy smluv, 
které by lépe zachovaly jejich pružnost, 
aby mohly reagovat na nepředvídatelnou 
fluktuaci poptávky trhu, omezení nákladů 
a kontroly bezpečnosti zaměstnanců;

Or. it

Pozměňovací návrh 171
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. v souvislosti s moderní organizací
práce vyzývá k vytvoření pružných a 
bezpečných smluvních ujednání; domnívá 
se nicméně, že pracovní smlouvy na dobu 
neurčitou by měly i nadále být hlavní 
formou zaměstnání, maje přitom na 
vědomí, že některé osoby upřednostňují 
atypické smlouvy, zejména studenti nebo 
mladí lidé, kteří potřebují načerpat 
rozličné zkušenosti;

17. domnívá se, že pracovní smlouvy na 
dobu neurčitou by měly i nadále být hlavní 
formou zaměstnání, domnívá se, že v 
souvislosti s moderní organizací práce je 
vhodné předpokládat smlouvy pružné s 
ohledem na charakter výkonu práce a 
smlouvy bezpečné z hlediska ochrany a 
práv;

Or. it

Pozměňovací návrh 172
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 17 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. v souvislosti s moderní organizací 
práce vyzývá k vytvoření pružných a 
bezpečných smluvních ujednání; domnívá 
se nicméně, že pracovní smlouvy na dobu 
neurčitou by měly i nadále být hlavní 
formou zaměstnání, maje přitom na 
vědomí, že některé osoby upřednostňují 
atypické smlouvy, zejména studenti nebo 
mladí lidé, kteří potřebují načerpat 
rozličné zkušenosti;

17. v souvislosti s moderní organizací 
práce vyzývá k vytvoření bezpečných a 
pružných smluvních ujednání; domnívá se 
nicméně, že pracovní smlouvy na dobu 
neurčitou by měly i nadále být hlavní 
formou zaměstnání ;

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. v souvislosti s moderní organizací 
práce vyzývá k vytvoření pružných a 
bezpečných smluvních ujednání; domnívá 
se nicméně, že pracovní smlouvy na dobu 
neurčitou by měly i nadále být hlavní
formou zaměstnání, maje přitom na 
vědomí, že některé osoby upřednostňují 
atypické smlouvy, zejména studenti nebo 
mladí lidé, kteří potřebují načerpat rozličné 
zkušenosti;

17. v souvislosti s moderní organizací 
práce vyzývá k vytvoření pružných a 
bezpečných smluvních ujednání; je
nicméně pevně přesvědčen, že pracovní 
smlouvy na dobu neurčitou musí být i 
nadále zdaleka nejdůležitější a nejčastější 
formou zaměstnání, maje přitom také na 
vědomí, že některé osoby upřednostňují 
nové typy smluv a vyzývá členské státy a 
Evropskou komisi, aby za tím účelem 
přijaly odpovídající opatření; je si přitom 
vědom toho, že úprava právního rámce 
pro uzavírání smluv na dobu neurčitou 
zohledňující pojem flexikurity v systému 
vnitrostátního pracovního práva má 
rozhodující význam pro její přijetí 
u podniků a zaměstnanců;

Or. de
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Pozměňovací návrh 174
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. v souvislosti s moderní organizací 
práce vyzývá k vytvoření pružných a 
bezpečných smluvních ujednání; domnívá 
se nicméně, že pracovní smlouvy na dobu 
neurčitou by měly i nadále být hlavní 
formou zaměstnání, maje přitom na 
vědomí, že některé osoby upřednostňují 
atypické smlouvy, zejména studenti nebo 
mladí lidé, kteří potřebují načerpat 
rozličné zkušenosti;

17. v souvislosti s moderní organizací 
práce vyzývá k vytvoření pružných a 
bezpečných smluvních ujednání, která 
zajistí rovné zacházení; domnívá se 
nicméně, že pracovní smlouvy na dobu 
neurčitou by měly i nadále být hlavní 
formou zaměstnání, maje přitom na 
vědomí, že některé osoby upřednostňují 
atypické smlouvy, pakliže tyto smlouvy 
zajišťují rovné zacházení;

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Pervenche Berès

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. v souvislosti s moderní organizací 
práce vyzývá k vytvoření pružných 
a bezpečných smluvních ujednání; 
domnívá se nicméně, že pracovní smlouvy 
na dobu neurčitou by měly i nadále být 
hlavní formou zaměstnání, maje přitom na 
vědomí, že některé osoby upřednostňují 
atypické smlouvy, zejména studenti nebo 
mladí lidé, kteří potřebují načerpat rozličné 
zkušenosti;

17. v souvislosti s moderní organizací 
práce vyzývá k vytvoření pružných 
a bezpečných smluvních ujednání; 
domnívá se nicméně, že pracovní smlouvy 
na dobu neurčitou musí i nadále být hlavní 
formou zaměstnání, maje přitom na 
vědomí, že některé osoby upřednostňují 
atypické smlouvy, zejména studenti nebo 
mladí lidé, kteří potřebují načerpat rozličné 
zkušenosti, aniž by však byli těmito 
smlouvami diskriminováni;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 176
Elizabeth Lynne

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. odsuzuje nepřiměřené nahrazování 
řádného zaměstnaneckého poměru 
atypickými smlouvami, na které doplácí 
široká veřejnost, zaměstnanci i 
konkurence; zdůrazňuje, že takové formy 
smluv porušují evropský sociální model;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Milan Cabrnoch

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. odsuzuje nepřiměřené nahrazování 
řádného zaměstnaneckého poměru 
atypickými smlouvami, na které doplácí 
široká veřejnost, zaměstnanci i 
konkurence; zdůrazňuje, že takové formy 
smluv porušují evropský sociální model;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. odsuzuje nepřiměřené nahrazování 
řádného zaměstnaneckého poměru 
atypickými smlouvami, na které doplácí 
široká veřejnost, zaměstnanci i 
konkurence; zdůrazňuje, že takové formy 

18. odsuzuje nahrazování řádného 
zaměstnaneckého poměru atypickými 
smlouvami, na které doplácí široká 
veřejnost, zaměstnanci i konkurence; 
zdůrazňuje, že takové formy smluv 
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smluv porušují evropský sociální model porušují evropský sociální model

Or. de

Pozměňovací návrh 179
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. odsuzuje nepřiměřené nahrazování 
řádného zaměstnaneckého poměru 
atypickými smlouvami, na které doplácí 
široká veřejnost, zaměstnanci i 
konkurence; zdůrazňuje, že takové formy 
smluv porušují evropský sociální model

18. ostře odsuzuje nepřiměřené 
nahrazování řádného zaměstnaneckého 
poměru atypickými smlouvami, na které 
doplácí široká veřejnost, zaměstnanci i 
konkurence; zdůrazňuje, že taková 
nepřiměřená praxe porušuje evropský 
sociální model a může vést k jeho 
destabilizaci, a vyzývá členské státy a 
Evropskou komisi, aby proti této 
nepřiměřené praxi důsledně postupovaly 
všemi dostupnými prostředky;

Or. de

Pozměňovací návrh 180
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. odsuzuje nepřiměřené nahrazování 
řádného zaměstnaneckého poměru 
atypickými smlouvami, na které doplácí 
široká veřejnost, zaměstnanci i 
konkurence; zdůrazňuje, že takové formy 
smluv porušují evropský sociální model;

18. odsuzuje nepřiměřené nahrazování 
řádného zaměstnaneckého poměru 
atypickými smlouvami, na které doplácí 
široká veřejnost, zaměstnanci i 
konkurence; zdůrazňuje, že takové formy 
zneužívání znemožňují vytvoření a 
fungování evropského sociálního modelu;

Or. it
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Pozměňovací návrh 181
Ole Christensen

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. odsuzuje nepřiměřené nahrazování 
řádného zaměstnaneckého poměru 
atypickými smlouvami, na které doplácí 
široká veřejnost, zaměstnanci i 
konkurence; zdůrazňuje, že takové formy 
smluv porušují evropský sociální model;

18. odsuzuje nepřiměřené nahrazování 
řádného zaměstnaneckého poměru 
atypickými smlouvami, což vede k horším 
a méně jistým pracovním podmínkám než 
u řádného zaměstnaneckého poměru a na 
které doplácí široká veřejnost, zaměstnanci 
i konkurence; zdůrazňuje, že takové formy 
smluv porušují evropský sociální model;

Or. da

Pozměňovací návrh 182
Pascale Gruny

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. odsuzuje nepřiměřené nahrazování 
řádného zaměstnaneckého poměru 
atypickými smlouvami, na které doplácí 
široká veřejnost, zaměstnanci 
i konkurence; zdůrazňuje, že takové formy 
smluv porušují evropský sociální model;

18. odsuzuje nepřiměřené nahrazování 
řádného zaměstnaneckého poměru 
atypickými smlouvami, na které doplácí 
široká veřejnost, zaměstnanci
i konkurence; zdůrazňuje, že takové formy 
smluv porušují evropský sociální model; 
vyzývá členské státy, aby zpřísnily sankce 
za zneužívání atypických smluv;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 183
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. při zohlednění různých tradic v 
členských státech je pevně přesvědčen, že 
jakákoli forma zaměstnaneckého poměru 
by měla být vázána souborem práv, mezi 
něž patří: právo na rovné zacházení v 
zaměstnání, ochranu zdraví a bezpečnosti 
pracovníků a opatření týkající se pracovní 
doby a přestávek, svoboda sdružování a 
zastoupení, právo na kolektivní 
vyjednávání a kolektivní akce a právo na 
odbornou přípravu;

19. při zohlednění různých tradic v 
členských státech je pevně přesvědčen, že 
jakákoli forma zaměstnaneckého poměru 
by měla být vázána souborem práv, mezi 
něž patří: právo na životní minimum, 
zrušení rozdílů mezi muži a ženami, 
zrušení národnostních rozdílů; právo na 
odpovídající sociální zabezpečení; 
nediskriminace a právo na rovné 
zacházení v zaměstnání a při hledání 
zaměstnání, právo na ochranu zdraví a 
bezpečnosti pracovníků a opatření týkající 
se pracovní doby a přestávek, svoboda 
sdružování a zastoupení, právo na 
kolektivní vyjednávání a kolektivní akce a 
právo na odbornou přípravu a na profesní 
postup;

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. při zohlednění různých tradic 
v členských státech je pevně přesvědčen, 
že jakákoli forma zaměstnaneckého 
poměru by měla být vázána souborem 
práv, mezi něž patří: právo na rovné 
zacházení v zaměstnání, ochranu zdraví a 
bezpečnosti pracovníků a opatření týkající 
se pracovní doby a přestávek, svoboda 
sdružování a zastoupení, právo na 
kolektivní vyjednávání a kolektivní akce a 
právo na odbornou přípravu;

19. při zohlednění různých tradic 
v členských státech je pevně přesvědčen, 
že jakákoli forma zaměstnaneckého 
poměru by měla být vázána souborem 
práv, mezi něž patří: právo na rovné 
zacházení v zaměstnání, odbornou 
přípravu a kariérní růst, ochranu zdraví a 
bezpečnosti pracovníků a opatření týkající 
se pracovní doby a přestávek, nárok na 
starobní důchod, svoboda sdružování a 
zastoupení, právo na kolektivní 
vyjednávání a kolektivní akce a právo na 



PE439.982v01-00 86/112 AM\810189CS.doc

CS

odbornou přípravu a ochranu v případě 
ztráty zaměstnání;

Or. it

Pozměňovací návrh 185
Georges Bach

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. při zohlednění různých tradic 
v členských státech je pevně přesvědčen, 
že jakákoli forma zaměstnaneckého 
poměru by měla být vázána souborem 
práv, mezi něž patří: právo na rovné 
zacházení v zaměstnání, ochranu zdraví 
a bezpečnosti pracovníků a opatření 
týkající se pracovní doby a přestávek, 
svoboda sdružování a zastoupení, právo na 
kolektivní vyjednávání a kolektivní akce 
a právo na odbornou přípravu;

19. při zohlednění různých tradic 
v členských státech je pevně přesvědčen, 
že jakákoli forma zaměstnaneckého 
poměru by měla být vázána souborem
práv, mezi něž patří: minimální standardy 
v oblasti mezd a sociálních práv, právo na 
rovné zacházení v zaměstnání, ochranu 
zdraví a bezpečnosti pracovníků a opatření 
týkající se pracovní doby a přestávek, 
svoboda sdružování a zastoupení, právo na 
kolektivní vyjednávání a kolektivní akce 
a právo na odbornou přípravu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 186
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá EU a členské státy, aby 
zintenzivnily své úsilí a více investovaly 
do dovedností a odborné přípravy na 
podporu udržitelné úrovně zaměstnanosti; 
vyzývá proto členské státy, aby investovaly 
do lidí prostřednictvím důkladného 
provádění a financování strategií na

20. vyzývá EU a členské státy, aby 
zintenzivnily své úsilí a více investovaly 
do dovedností a odborné přípravy na 
podporu udržitelné úrovně zaměstnanosti; 
vyzývá proto členské státy, aby investovaly 
do lidí prostřednictvím důkladného 
provádění a financování strategií 
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podporu celoživotního učení; souvisejících s požadavky trhu;

Or. it

Pozměňovací návrh 187
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá EU a členské státy, aby 
zintenzivnily své úsilí a více investovaly 
do dovedností a odborné přípravy na 
podporu udržitelné úrovně zaměstnanosti; 
vyzývá proto členské státy, aby investovaly 
do lidí prostřednictvím důkladného 
provádění a financování strategií na 
podporu celoživotního učení;

20. vyzývá EU a členské státy, aby 
zintenzivnily své úsilí a více investovaly 
do dovedností a odborné přípravy na 
podporu udržitelné úrovně zaměstnanosti; 
vyzývá proto členské státy, aby investovaly 
do lidí prostřednictvím důkladného 
provádění a financování strategií na 
podporu celoživotního učení a uznávání 
neformálních dovedností a schopností při 
zachování celoživotního přístupu; vyzývá 
rovněž členské státy, aby na vnitrostátní, 
regionální a místní úrovni zaváděly 
opatření, která budou zaručovat, že 
všichni mladí lidé vycházející ze škol 
budou mít možnost získat pracovní místo, 
vyšší vzdělání nebo nastoupit odbornou 
přípravu;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Pascale Gruny

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá EU a členské státy, aby 
zintenzivnily své úsilí a více investovaly 
do dovedností a odborné přípravy na 
podporu udržitelné úrovně zaměstnanosti; 
vyzývá proto členské státy, aby investovaly 

20. vyzývá EU a členské státy, aby 
zintenzivnily své úsilí a více investovaly 
do dovedností a odborné přípravy na 
podporu udržitelné úrovně zaměstnanosti; 
vyzývá proto členské státy, aby investovaly 
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do lidí prostřednictvím důkladného 
provádění a financování strategií na 
podporu celoživotního učení;

do lidí prostřednictvím důkladného 
provádění a financování strategií na 
podporu odborné přípravy a celoživotního 
učení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 189
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá EU a členské státy, aby 
zintenzivnily své úsilí a více investovaly 
do dovedností a odborné přípravy na 
podporu udržitelné úrovně zaměstnanosti; 
vyzývá proto členské státy, aby investovaly 
do lidí prostřednictvím důkladného 
provádění a financování strategií na 
podporu celoživotního učení;

20. vyzývá EU a členské státy, aby 
zintenzivnily své úsilí a více investovaly 
do dovedností a odborné přípravy na 
podporu stabilní a udržitelné úrovně 
zaměstnanosti; vyzývá proto členské státy, 
aby investovaly do lidí prostřednictvím 
důkladného provádění a financování 
strategií na podporu celoživotního učení;

Or. it

Pozměňovací návrh 190
Elizabeth Lynne

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. vyzývá EU a členské státy, aby 
poskytovaly zvláštní podporu osobám 
vykonávajícím nezávislá svobodná 
povolání na financování jejich vlastních 
strategií celoživotního učení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 191
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá členské státy k provádění 
takových politik, které umožňují lidem
lépe sladit pružnou práci a rodinný život, a 
k zajištění toho, aby otevírací hodiny 
zařízení pro péči o děti korespondovaly 
s pracovní dobou;

21. vyzývá členské státy k provádění 
takových udržitelných politik, které 
umožňují všem, včetně slabších a 
znevýhodněných kategorií, efektivní 
přístup k zaměstnání a možnost lépe sladit 
pružnou práci a osobní a rodinný život, a 
k zajištění rozsáhlé podpory rovných 
příležitostí a všech služeb k tomuto účelu 
nezbytných;

Or. it

Pozměňovací návrh 192
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá členské státy k provádění 
takových politik, které umožňují lidem 
lépe sladit pružnou práci a rodinný život, a 
k zajištění toho, aby otevírací hodiny
zařízení pro péči o děti korespondovaly s 
pracovní dobou;

21. vyzývá členské státy k provádění 
takových politik, které umožňují lidem 
lépe sladit pružnou práci a soukromý a
rodinný život, a k tomu, aby za tím účelem 
podporovaly opatření, jako jsou mateřské, 
otcovské a rodičovské dovolené, pružná 
pracovní doba a finančně dostupná a 
přístupná zařízení pro péči o děti;

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod 21 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá členské státy k provádění 
takových politik, které umožňují lidem 
lépe sladit pružnou práci a rodinný život, a 
k zajištění toho, aby otevírací hodiny
zařízení pro péči o děti korespondovaly s 
pracovní dobou;

21. vyzývá členské státy k provádění 
takových politik, které umožňují lidem 
lépe sladit pružnou práci, péči a rodinný 
život, tím, že zajistí, aby zařízení pro péči o 
děti byla finančně dostupná, použitelná a 
jejich otevírací hodiny korespondovaly 
s pracovní dobou;

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá členské státy k provádění 
takových politik, které umožňují lidem 
lépe sladit pružnou práci a rodinný život, a 
k zajištění toho, aby otevírací hodiny 
zařízení pro péči o děti korespondovaly 
s pracovní dobou;

21. vyzývá členské státy k provádění 
takových politik, které umožňují lidem 
lépe sladit pružnou práci a rodinný život, a 
k zajištění toho, aby například otevírací 
hodiny zařízení pro péči o děti 
korespondovaly s pracovní dobou a aby 
pracovní doba ve městech obecně 
odpovídala potřebám obyvatelstva, 
zejména zaměstnaného obyvatelstva, a 
zároveň aby byla stanovena tak, aby 
chránila práva zaměstnanců, kteří tyto 
služby zajišťují, často většinou žen;

Or. it

Pozměňovací návrh 195
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá členské státy k provádění 
takových politik, které umožňují lidem 
lépe sladit pružnou práci a rodinný život, a 
k zajištění toho, aby otevírací hodiny 

21. vyzývá členské státy k provádění 
takových politik, které umožňují lidem 
lépe sladit pružnou práci a rodinný život, a 
k zajištění toho, aby otevírací hodiny 
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zařízení pro péči o děti korespondovaly 
s pracovní dobou;

zařízení pro péči o děti korespondovaly 
s pracovní dobou a aby zaměstnankyně 
měly především s ohledem na organizaci 
každodenních rodinných záležitostí 
možnost pravidelné pracovní doby;

Or. de

Pozměňovací návrh 196
Milan Cabrnoch

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vyzývá členské státy, aby vytvořily 
politiky zaměřené na tvorbu nových 
pracovních příležitostí; je si vědom 
odpovědnosti a rizik, jež nesou ti, kdo 
taková pracovní místa vytvářejí, včetně 
pracovních míst obsazovaných na základě 
atypických smluv;

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Pascale Gruny

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vyzývá členské státy, aby přijaly 
opatření umožňující návrat do profesního 
života po rodičovské dovolené, v případě 
potřeby po absolvování odborné přípravy, 
jejímž cílem je opětovné získání potřebné 
úrovně kvalifikace;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 198
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. rozhodně doporučuje, aby součástí 
iniciativy EU v oblasti zaměstnanosti byl 
včasný zásah v době, kdy dochází k reálné 
ztrátě pracovních míst, v neposlední řadě 
proto, aby se snížilo riziko, že lidé budou 
vyloučeni z trhu práce;

22. rozhodně doporučuje, aby součástí
iniciativy EU v oblasti zaměstnanosti byl 
včasný zásah v zájmu podpory 
nezaměstnaných v době, kdy dochází k 
reálné ztrátě pracovních míst, v neposlední 
řadě proto, aby se snížilo riziko, že lidé 
budou vyloučeni z trhu práce a že dojde ke 
ztrátě lidského kapitálu, který představují;

Or. it

Pozměňovací návrh 199
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 23 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá členské státy, aby posílily 
aktivační plány, zejména pro osoby s 
nízkou kvalifikací, formou individuálního 
poradenství, intenzivní odborné přípravy a 
rekvalifikací pracovníků, dotovaných 
pracovních míst a dotací na zahájení 
samostatně výdělečné činnosti a podnikání;

23. vyzývá členské státy, aby posílily 
podpůrné plány, zejména pro osoby s 
nízkou kvalifikací, formou individuálně 
zaměřených přístupů, individuálního 
poradenství, intenzivní odborné přípravy 
a rekvalifikací pracovníků, dotovaných 
pracovních míst a dotací na zahájení 
samostatně výdělečné činnosti a podnikání;

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 23 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá členské státy, aby posílily 
aktivační plány, zejména pro osoby s 
nízkou kvalifikací, formou individuálního 
poradenství, intenzivní odborné přípravy a 
rekvalifikací pracovníků, dotovaných 
pracovních míst a dotací na zahájení 
samostatně výdělečné činnosti a podnikání;

23. vyzývá členské státy, aby posílily 
aktivační plány, zejména pro osoby s 
nízkou kvalifikací, formou individuálního 
poradenství, intenzivní odborné přípravy a 
rekvalifikací pracovníků, dotovaných 
pracovních míst a dotací na zahájení 
samostatně výdělečné činnosti a podnikání; 
zároveň však zdůrazňuje, že podmínky 
těchto dotací musí být stanoveny tak, aby 
bylo vyloučeno ohrožení pravidelných 
pracovních míst;

Or. de

Pozměňovací návrh 201
Milan Cabrnoch

Návrh usnesení
Bod 23 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá členské státy, aby posílily 
aktivační plány, zejména pro osoby s
nízkou kvalifikací, formou individuálního 
poradenství, intenzivní odborné přípravy a 
rekvalifikací pracovníků, dotovaných 
pracovních míst a dotací na zahájení 
samostatně výdělečné činnosti a podnikání;

23. vyzývá členské státy, aby posílily 
aktivační plány, zejména pro osoby s 
nízkou kvalifikací a zdravotně postižené, 
formou individuálního poradenství, 
intenzivní odborné přípravy a rekvalifikací 
pracovníků, dotovaných pracovních míst a 
dotací na zahájení samostatně výdělečné 
činnosti a podnikání;

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 24 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
odbouraly administrativní zátěž s cílem 
podpořit podnikatelské prostředí, zejména 

24. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
snížily na minimum administrativní zátěž 
s cílem podpořit podnikatelské prostředí, 



PE439.982v01-00 94/112 AM\810189CS.doc

CS

pro malé a střední podniky; zejména pro malé a střední podniky;

Or. it

Pozměňovací návrh 203
Birgit Sippel

Návrh usnesení
Bod 24 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
odbouraly administrativní zátěž s cílem 
podpořit podnikatelské prostředí, zejména 
pro malé a střední podniky;

24. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
snížily administrativní zátěž s cílem 
podpořit podnikatelské prostředí, zejména 
pro malé a střední podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Pervenche Berès

Návrh usnesení
Bod 24 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
odbouraly administrativní zátěž s cílem 
podpořit podnikatelské prostředí, zejména 
pro malé a střední podniky;

24. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zjednodušily některé administrativní 
postupy s cílem podpořit podnikatelské 
prostředí, zejména pro malé a střední 
podniky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 205
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 24 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
odbouraly administrativní zátěž s cílem 
podpořit podnikatelské prostředí, zejména 
pro malé a střední podniky;

24. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
odbouraly administrativní zátěž s cílem 
podpořit podnikatelské prostředí, zejména 
pro malé a střední podniky, které jsou 
vzhledem ke svému počtu na vnitřním 
trhu hlavním aktérem v boji proti 
nezaměstnanosti v EU; zdůrazňuje, že je 
důležité zvážit vytvoření politik 
zaměstnanosti, které by se týkaly jejich 
konkrétních požadavků a území, na 
kterém platí;

Or. it

Pozměňovací návrh 206
Olle Ludvigsson

Návrh usnesení
Bod 24 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
odbouraly administrativní zátěž s cílem 
podpořit podnikatelské prostředí, zejména 
pro malé a střední podniky;

24. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
odbouraly administrativní zátěž s cílem 
podpořit podnikatelské prostředí, zejména 
pro malé a střední podniky; zdůrazňuje 
však, že je důležité zajistit, aby právní 
předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci nebyly v žádné případě 
chápány jako administrativní zátěž pro 
podniky;

Or. sv

Pozměňovací návrh 207
Ole Christensen

Návrh usnesení
Bod 24 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
odbouraly administrativní zátěž s cílem 
podpořit podnikatelské prostředí, zejména 
pro malé a střední podniky;

24. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
odbouraly administrativní zátěž s cílem 
podpořit podnikatelské prostředí, zejména 
pro malé a střední podniky, aniž by to mělo 
dopad na bezpečnost nebo zdraví 
zaměstnanců;

Or. da

Pozměňovací návrh 208
Elizabeth Lynne

Návrh usnesení
Bod 24 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
odbouraly administrativní zátěž s cílem 
podpořit podnikatelské prostředí, zejména 
pro malé a střední podniky;

24. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
odbouraly administrativní zátěž s cílem 
podpořit podnikatelské prostředí, zejména 
pro malé a střední podniky; a pro nezávislé 
podniky / osoby vykonávající svobodné 
povolání;

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 24 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
odbouraly administrativní zátěž s cílem 
podpořit podnikatelské prostředí, zejména 
pro malé a střední podniky;

24. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
odbouraly administrativní zátěž, která 
neslouží ochraně zájmů zaměstnankyň, s 
cílem podpořit podnikatelské prostředí, 
zejména pro malé a střední podniky;

Or. de
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Pozměňovací návrh 210
Milan Cabrnoch

Návrh usnesení
Bod 25 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá členské státy k podávání zpráv 
o aktuálním stavu provádění konceptu 
flexikurity;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 25 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá členské státy k podávání zpráv 
o aktuálním stavu provádění konceptu 
flexikurity;

25. vyzývá členské státy k podávání zpráv 
o aktuálním stavu úvah a provádění 
konceptu flexikurity;

Or. it

Pozměňovací návrh 212
Pervenche Berès

Návrh usnesení
Bod 25 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá členské státy k podávání zpráv 
o aktuálním stavu provádění konceptu 
flexikurity;

25. vyzývá členské státy k podávání zpráv 
o aktuálním stavu provádění konceptu 
flexikurity a k vyčíslení počtu pracovních 
míst vytvořených flexibilizací smluv;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 213
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. vyjadřuje politování nad 
jednostranným přístupem Rady a Komise 
k otázce flexikurity; vyzývá Komisi a 
Radu, aby přijaly za vlastní agendu 
„řádné práce“ a učinily ji součástí příští 
generace integrovaných hlavních směrů a 
evropské strategie zaměstnanosti: podporu 
jistoty pracovních míst a zaměstnanosti 
pracovníků, na právech založený přístup k 
aktivním politikám trhu práce a 
celoživotnímu učení, komplexní ochranu 
zdraví a bezpečnosti v práci, všeobecná a 
rovná sociální a pracovní práva pro 
každého, rovnováhu mezi životem a prací 
a sladění pracovního a mimopracovního 
života, zlepšení kvality zaměstnání a dobré 
pracovní podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Pascale Gruny

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. vyzývá členské státy, aby umožnily 
propouštění z důvodů snižování počtu
pracovníků až po té, co zaměstnanec 
vynaložil veškeré úsilí o přizpůsobení a 
o odbornou přípravu;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 215
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 26 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. věří, že formální uznání úlohy 
sociálních partnerů v nové Smlouvě je 
pokrokem, neboť uznává jejich autonomii a 
znovu potvrzuje význam jejich podpory při 
prosazování sociálního dialogu;

26. věří, že formální uznání úlohy 
sociálních partnerů v nové Smlouvě je 
pokrokem, neboť uznává jejich autonomii a 
znovu potvrzuje význam jejich úlohy při 
prosazování sociálního dialogu;

Or. it

Pozměňovací návrh 216
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 26 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. věří, že formální uznání úlohy 
sociálních partnerů v nové Smlouvě je 
pokrokem, neboť uznává jejich autonomii a 
znovu potvrzuje význam jejich podpory při 
prosazování sociálního dialogu;

26. věří, že formální uznání úlohy 
sociálních partnerů v nové Smlouvě je 
pokrokem, neboť uznává jejich autonomii a 
znovu potvrzuje význam jejich podpory při 
prosazování sociálního dialogu, a 
vyzdvihuje v této souvislosti zvláštní 
význam odvětvového sociálního dialogu, v 
němž je v současnosti zastoupeno 40 
odvětví;

Or. de

Pozměňovací návrh 217
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. je nicméně znepokojen dopadem 
nedávného rozsudku Evropského 
soudního dvora ve věci Laval, Rüffert, 
Viking a Lucembursko na svobodu 
sdružování a svobodu prosazování lepších 
pracovních podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Pervenche Berès

Návrh usnesení
Bod 28 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. je přesvědčen, že přínos evropských 
a vnitrostátních sociálních partnerů 
k dosažení strategie EU 2020 je obzvláště 
důležitý při plnění cílů v oblasti 
zaměstnanosti a provádění plánu 
flexikurity;

28. je přesvědčen, že přínos evropských 
a vnitrostátních sociálních partnerů 
k dosažení strategie EU 2020 je obzvláště 
důležitý při plnění cílů v oblasti 
zaměstnanosti a provádění plánu v rámci 
vyváženého přístupu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 219
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 28 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. je přesvědčen, že přínos evropských a 
vnitrostátních sociálních partnerů k 
dosažení strategie EU 2020 je obzvláště 
důležitý při plnění cílů v oblasti 
zaměstnanosti a provádění plánu 
flexikurity;

28. je přesvědčen, že přínos evropských a 
vnitrostátních sociálních partnerů k 
dosažení strategie EU 2020 je obzvláště 
důležitý při plnění cílů v oblasti 
zaměstnanosti a aktualizace a provádění 
plánu flexikurity;
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Or. it

Pozměňovací návrh 220
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 28 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. je přesvědčen, že přínos evropských a 
vnitrostátních sociálních partnerů k 
dosažení strategie EU 2020 je obzvláště 
důležitý při plnění cílů v oblasti 
zaměstnanosti a provádění plánu 
flexikurity;

28. je přesvědčen, že přínos evropských a 
vnitrostátních sociálních partnerů a 
organizací občanské společnosti k 
dosažení strategie EU 2020 je obzvláště 
důležitý při plnění cílů v oblasti 
zaměstnanosti a provádění plánu 
flexikurity;

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 29 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá vnitrostátní sociální partnery, 
aby překonali stávající omezení kladená 
„nestandardním zaměstnancům“ 
(zaměstnanci s atypickou nebo velmi 
atypickou smlouvou) a aby přiměřeně 
vyvážili jejich práva a požadavky na 
sociální ochranu se „standardními 
zaměstnanci“;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 222
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 29 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá vnitrostátní sociální partnery, 
aby překonali stávající omezení kladená 
„nestandardním zaměstnancům“ 
(zaměstnanci s atypickou nebo velmi 
atypickou smlouvou) a aby přiměřeně 
vyvážili jejich práva a požadavky na 
sociální ochranu se „standardními 
zaměstnanci“;

29. vyzývá k přijetí směrnice, která zajistí 
atypickým pracovníkům stejná práva jako
jejich protějškům zaměstnaným na plný 
úvazek, mezi nimi zejména právo na vstup 
do odborové organizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 29 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá vnitrostátní sociální partnery, 
aby překonali stávající omezení kladená 
„nestandardním zaměstnancům“
(zaměstnanci s atypickou nebo velmi 
atypickou smlouvou) a aby přiměřeně 
vyvážili jejich práva a požadavky na 
sociální ochranu se „standardními 
zaměstnanci“;

29. vyzývá vnitrostátní sociální partnery, 
aby překonali stávající omezení kladená 
zaměstnancům v nových formách smluv
a aby na jejich práva a požadavky na 
sociální ochranu brali bez rozdílu stejný 
ohled;

Or. de

Pozměňovací návrh 224
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 29 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá vnitrostátní sociální partnery, 
aby překonali stávající omezení kladená
„nestandardním zaměstnancům“ 
(zaměstnanci s atypickou nebo velmi 
atypickou smlouvou) a aby přiměřeně 
vyvážili jejich práva a požadavky na 

29. vyzývá vnitrostátní sociální partnery, 
aby přijali odpovědnost za situaci
„nestandardních zaměstnanců“
(zaměstnanci s atypickou nebo velmi 
atypickou smlouvou) a aby přiměřeně 
vyvážili jejich práva a požadavky na 
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sociální ochranu se „standardními 
zaměstnanci“;

sociální ochranu se „standardními 
zaměstnanci“;

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Ole Christensen

Návrh usnesení
Bod 29 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá vnitrostátní sociální partnery, 
aby překonali stávající omezení kladená
„nestandardním zaměstnancům“ 
(zaměstnanci s atypickou nebo velmi 
atypickou smlouvou) a aby přiměřeně 
vyvážili jejich práva a požadavky na 
sociální ochranu se „standardními 
zaměstnanci“;

29. vyzývá vnitrostátní sociální partnery, 
aby zajistili „nestandardním 
zaměstnancům“ (zaměstnanci s atypickou 
nebo velmi atypickou smlouvou) práva a 
požadavky na sociální ochranu na stejné 
úrovni se „standardními zaměstnanci“;

Or. da

Pozměňovací návrh 226
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 29 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá vnitrostátní sociální partnery, 
aby překonali stávající omezení kladená 
„nestandardním zaměstnancům“ 
(zaměstnanci s atypickou nebo velmi 
atypickou smlouvou) a aby přiměřeně 
vyvážili jejich práva a požadavky na 
sociální ochranu se „standardními 
zaměstnanci“;

29. vyzývá Komisi, vlády členských států 
a vnitrostátní sociální partnery, aby 
překonali stávající omezení kladená 
„nestandardním zaměstnancům“ 
(zaměstnanci s atypickou nebo velmi 
atypickou smlouvou) a aby přiměřeně 
vyvážili jejich práva a požadavky na 
sociální ochranu se „standardními 
zaměstnanci“;

Or. de
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Pozměňovací návrh 227
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. vyzývá dále Evropskou komisi, aby 
vytvořila právní rámec pro nadnárodní 
kolektivní vyjednávání na podnikové nebo 
odvětvové úrovni a pomohla tak 
společnostem a odvětvím zvládat výzvy 
týkající se otázek, jako jsou organizace 
práce, zaměstnanost, pracovní podmínky, 
školení umožňující sociálním partnerům 
zvyšovat svou schopnost jednání na 
nadnárodní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 30 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá sociální partnery na evropské i 
vnitrostátní úrovni k podpoře investic do 
strategií na podporu celoživotního učení;

30. vyzývá sociální partnery na evropské i 
vnitrostátní úrovni k podpoře investic do 
strategií na podporu celoživotního učení a 
oceňuje Framework of actions for the 
lifelong learning development of 
competencies and qualifications, který se 
těmto sociálním partnerům již podařilo 
dojednat;

Or. de

Pozměňovací návrh 229
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 30 



AM\810189CS.doc 105/112 PE439.982v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá sociální partnery na evropské i 
vnitrostátní úrovni k podpoře investic do 
strategií na podporu celoživotního učení;

30. vyzývá sociální partnery na evropské i 
vnitrostátní úrovni k podpoře investic do 
strategií souvisejících s požadavky trhu;

Or. it

Pozměňovací návrh 230
Elizabeth Lynne

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
odbouraly administrativní zátěž s cílem 
podpořit podnikatelské prostředí, zejména 
pro malé a střední podniky; a pro 
nezávislé podniky / osoby vykonávající 
svobodné povolání;

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. domnívá se, že lidé, jichž se týkají 
opatření na jejich zapojení do pracovního 
trhu nebo opatření, která je mají připravit 
na jejich (opětovné) vstoupení na trh 
práce, a stejně tak i organizace občanské 
společnosti, které jim tyto služby poskytují 
nebo je zastupující, by měli být součástí 
vytváření, provádění a uskutečňování 
politik, které se jich bezprostředně 
dotýkají;

Or. en
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Pozměňovací návrh 232
Milan Cabrnoch

Návrh usnesení
Bod 31 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. konstatuje, že míra účasti sociálních 
partnerů na rozhodovacím procesu a 
provádění se v jednotlivých členských 
státech výrazně liší, ale obecný trend 
směřuje k využívání širší škály nástrojů za 
účelem plnění cílů politik; věří, že kvalita 
sociální a institucionální podpory, které se 
dostává sociálním partnerům, je 
pravděpodobně rozhodujícím činitelem 
ovlivňujícím kvalitu jejich přínosu;

31. konstatuje, že míra účasti sociálních 
partnerů na rozhodovacím procesu a 
provádění se v jednotlivých členských 
státech výrazně liší;

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Ole Christensen

Návrh usnesení
Bod 31 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. konstatuje, že míra účasti sociálních 
partnerů na rozhodovacím procesu a 
provádění se v jednotlivých členských 
státech výrazně liší, ale obecný trend 
směřuje k využívání širší škály nástrojů za 
účelem plnění cílů politik; věří, že kvalita 
sociální a institucionální podpory, které se 
dostává sociálním partnerům, je 
pravděpodobně rozhodujícím činitelem 
ovlivňujícím kvalitu jejich přínosu;

31. konstatuje, že míra účasti sociálních 
partnerů na rozhodovacím procesu a 
provádění se v jednotlivých členských 
státech výrazně liší, ale obecný trend 
směřuje k využívání širší škály nástrojů za
účelem plnění cílů politik; věří, že kvalita 
sociálního a institucionálního uznání, 
které se dostává sociálním partnerům, je 
důležitým činitelem ovlivňujícím kvalitu 
jejich přínosu;

Or. da
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Pozměňovací návrh 234
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 31 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. konstatuje, že míra účasti sociálních 
partnerů na rozhodovacím procesu a 
provádění se v jednotlivých členských 
státech výrazně liší, ale obecný trend 
směřuje k využívání širší škály nástrojů za 
účelem plnění cílů politik; věří, že kvalita 
sociální a institucionální podpory, které se 
dostává sociálním partnerům, je 
pravděpodobně rozhodujícím činitelem 
ovlivňujícím kvalitu jejich přínosu;

31. konstatuje, že míra účasti sociálních 
partnerů na rozhodovacím procesu a 
provádění se v jednotlivých členských 
státech výrazně liší, ale obecný trend 
směřuje k využívání širší škály nástrojů za 
účelem plnění cílů politik; věří, že kvalita 
sociální a institucionální podpory, které se 
dostává sociálním partnerům, by měla být 
dále posílena na vnitrostátní úrovni a 
nabýt zásadnějšího významu, přičemž je 
pravděpodobně rozhodujícím činitelem 
ovlivňujícím kvalitu jejich přínosu;

Or. el

Pozměňovací návrh 235
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 31 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. konstatuje, že míra účasti sociálních 
partnerů na rozhodovacím procesu a 
provádění se v jednotlivých členských 
státech výrazně liší, ale obecný trend 
směřuje k využívání širší škály nástrojů za 
účelem plnění cílů politik; věří, že kvalita 
sociální a institucionální podpory, které se 
dostává sociálním partnerům, je 
pravděpodobně rozhodujícím činitelem 
ovlivňujícím kvalitu jejich přínosu;

31. konstatuje, že míra účasti sociálních 
partnerů na rozhodovacím procesu a 
provádění se v jednotlivých členských 
státech výrazně liší, ale obecný trend 
směřuje k využívání širší škály nástrojů za 
účelem plnění cílů politik; věří, že kvalita 
sociální a institucionální podpory, které se 
dostává sociálním partnerům, je 
pravděpodobně rozhodujícím činitelem 
ovlivňujícím kvalitu jejich přínosu; 
zdůrazňuje však, že kvalita sociálního 
dialogu je v jednotlivých zemích a 
odvětvích velmi různá, a naléhavě vyzývá 
sociální partnery, aby rozvíjeli skutečné 
„sociální partnerství“ na všech úrovních;
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Or. de

Pozměňovací návrh 236
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 31 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. konstatuje, že míra účasti sociálních 
partnerů na rozhodovacím procesu a 
provádění se v jednotlivých členských 
státech výrazně liší, ale obecný trend 
směřuje k využívání širší škály nástrojů za 
účelem plnění cílů politik; věří, že kvalita 
sociální a institucionální podpory, které se 
dostává sociálním partnerům, je 
pravděpodobně rozhodujícím činitelem 
ovlivňujícím kvalitu jejich přínosu;

31. konstatuje, že míra účasti sociálních 
partnerů a organizací občanské 
společnosti na rozhodovacím procesu a 
provádění se v jednotlivých členských 
státech výrazně liší, ale obecný trend 
směřuje k využívání širší škály nástrojů za 
účelem plnění cílů politik; věří, že kvalita 
sociální a institucionální podpory, které se 
dostává sociálním partnerům, je 
pravděpodobně rozhodujícím činitelem 
ovlivňujícím kvalitu jejich přínosu;

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod 31 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31a. konstatuje, že kolektivní vyjednávání 
představuje v Evropě nejobvyklejší způsob 
stanovování mezd – kolektivní dohody 
o mzdách uzavírané na úrovni společnosti 
nebo vyšší úrovni se vztahují na dva ze tří 
pracovníků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 238
Milan Cabrnoch

Návrh usnesení
Bod 32 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. je přesvědčen, že kolektivní 
vyjednávání se ukázalo být účinným 
nástrojem k udržení zaměstnanosti a 
umožnilo společnostem nalézt pružná 
řešení za stavu ekonomické recese;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 32 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. je přesvědčen, že kolektivní 
vyjednávání se ukázalo být účinným 
nástrojem k udržení zaměstnanosti a 
umožnilo společnostem nalézt pružná
řešení za stavu ekonomické recese;

32. je přesvědčen, že kolektivní 
vyjednávání se ukázalo být účinným 
nástrojem k udržení zaměstnanosti a 
umožnilo zaměstnavatelům a 
zaměstnancům nalézt účinná řešení za 
stavu ekonomické recese; konstatuje v této 
souvislosti, že silný konsenzus sociálních 
partnerů je velmi důležitý ve 
vnitrostátních systémech, ve kterých se 
ochrana pracovního práva nachází na 
velmi nízké úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Pervenche Berès

Návrh usnesení
Bod 32 



PE439.982v01-00 110/112 AM\810189CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. je přesvědčen, že kolektivní 
vyjednávání se ukázalo být účinným 
nástrojem k udržení zaměstnanosti 
a umožnilo společnostem nalézt pružná
řešení za stavu ekonomické recese;

32. je přesvědčen, že kolektivní 
vyjednávání se ukázalo být účinným 
nástrojem k udržení zaměstnanosti 
a umožnilo společnostem nalézt řešení za 
stavu ekonomické recese;

Or. fr

Pozměňovací návrh 241
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 32 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. je přesvědčen, že kolektivní 
vyjednávání se ukázalo být účinným 
nástrojem k udržení zaměstnanosti a 
umožnilo společnostem nalézt pružná 
řešení za stavu ekonomické recese;

32. je přesvědčen, že kolektivní 
vyjednávání se ukázalo být účinným 
nástrojem k udržení zaměstnanosti a 
umožnilo společnostem nalézt pružná 
řešení za stavu ekonomické recese; v tomto 
konkrétním okamžiku krize vyzývá ke 
zvážení možných výhod 
decentralizovaného uzavírání smluv, aby 
politiky zaměstnanosti odpovídaly 
pracovním místům a reagovaly na 
každodenní problémy podniků a 
jednotlivých území;

Or. it

Pozměňovací návrh 242
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 32 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. je přesvědčen, že kolektivní 
vyjednávání se ukázalo být účinným 
nástrojem k udržení zaměstnanosti a 
umožnilo společnostem nalézt pružná 

32. je přesvědčen, že kolektivní 
vyjednávání se ukázalo být účinným 
nástrojem k udržení zaměstnanosti a 
umožnilo společnostem nalézt pružná 
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řešení za stavu ekonomické recese; řešení za stavu ekonomické recese, z 
tohoto důvodu by měla být instituce 
kolektivního vyjednávání posílena, a to 
jak na vnitrostátní, tak odvětvové úrovni, 
a mělo by rovněž dojít k zavedení sankcí 
pro zaměstnavatele, kteří obcházejí zákon,

Or. el

Pozměňovací návrh 243
Elizabeth Lynne

Návrh usnesení
Bod 32 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. je přesvědčen, že kolektivní 
vyjednávání se ukázalo být účinným 
nástrojem k udržení zaměstnanosti a 
umožnilo společnostem nalézt pružná 
řešení za stavu ekonomické recese;

32. je přesvědčen, že kolektivní 
vyjednávání se ukázalo být účinným 
nástrojem k udržení zaměstnanosti a v 
některých členských státech umožnilo 
společnostem nalézt pružná řešení za stavu 
ekonomické recese, zároveň však uznává, 
že v jiných členských státech existují jiné 
modely;

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 32 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. je přesvědčen, že kolektivní 
vyjednávání se ukázalo být účinným 
nástrojem k udržení zaměstnanosti a 
umožnilo společnostem nalézt pružná 
řešení za stavu ekonomické recese;

32. je přesvědčen, že jednání o základním 
platu a stejně tak i krácení pracovní doby 
za současného vyrovnávání mezd mj. 
z prostředků systémů sociálního 
zabezpečení se ukázalo být účinným 
nástrojem k udržení zaměstnanosti a 
umožnilo společnostem nalézt pružná 
řešení za stavu ekonomické recese;

Or. de
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Pozměňovací návrh 245
Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod 32 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. je přesvědčen, že úspěšný sociální 
dialog na pracovišti je do značné míry 
určován tím, jaké možnosti mají zástupci 
zaměstnanců, pokud jde o poskytování 
kvalitních informací, pravidelná školení a 
dostatek času;

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 33 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. je přesvědčen, že vlády hrají 
rozhodující úlohu při vytváření podmínek 
pro komplexní a účinné kolektivní 
vyjednávání a při využití třístranných 
struktur za účelem zapojení sociálních 
partnerů do formování veřejné politiky, v 
souladu s vnitrostátními postupy a 
tradicemi;

33. je přesvědčen, že vlády hrají 
rozhodující úlohu při vytváření podmínek 
pro komplexní a účinné kolektivní 
vyjednávání a při využití třístranných 
struktur za účelem zákonem ukotveného, 
podstatného a rovnoprávného zapojení 
sociálních partnerů do formování veřejné 
politiky, v souladu s vnitrostátními postupy 
a tradicemi;

Or. el


