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Pozměňovací návrh 1
Elizabeth Lynne

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zastává názor, že vnitřní trh musí být 
upraven s cílem poskytovat služby 
obecného hospodářského zájmu v rámci 
všeobecného přístupu, vysoké kvality 
a dostupnosti; zastává názor, že návrh 
Komise není dostatečný, a vyslovuje 
politování nad tím, že neodkazuje na 
žádný legislativní návrh, a to s výjimkou 
koncesí a veřejných zakázek;

1. zastává názor, že vnitřní trh musí 
poskytovat služby obecného 
hospodářského zájmu v rámci všeobecného 
přístupu, vysoké kvality a dostupnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zastává názor, že vnitřní trh musí být 
upraven s cílem poskytovat služby 
obecného hospodářského zájmu v rámci 
všeobecného přístupu, vysoké kvality 
a dostupnosti; zastává názor, že návrh 
Komise není dostatečný, a vyslovuje 
politování nad tím, že neodkazuje na 
žádný legislativní návrh, a to s výjimkou 
koncesí a veřejných zakázek;

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že služby obecného 
hospodářského zájmu mohou snadno 
fungovat na odpovídající úrovni, dodržují 
jasná finanční pravidla, mají nejvyšší 
možnou kvalitu a jsou dostupné pro 
všechny; zdůrazňuje význam rozvoje 
infrastruktur pro rozsáhlou síť 
průmyslových odvětví, včetně energetiky, 
dopravních služeb a elektronických 
komunikací;

Or. en



PE456.899v01-00 4/42 AM\854931CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 3
Pervenche Berès

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zastává názor, že vnitřní trh musí být 
upraven s cílem poskytovat služby 
obecného hospodářského zájmu v rámci 
všeobecného přístupu, vysoké kvality 
a dostupnosti; zastává názor, že návrh 
Komise není dostatečný, a vyslovuje 
politování nad tím, že neodkazuje na
žádný legislativní návrh, a to s výjimkou 
koncesí a veřejných zakázek;

1. zastává názor, že vnitřní trh musí být 
upraven s cílem poskytovat služby 
obecného hospodářského zájmu v rámci 
všeobecného přístupu, vysoké kvality 
a dostupnosti; zastává názor, že návrh 
Komise č. 25 není dostatečný, protože 
občané a účastnící služeb obecného 
hospodářského zájmu neočekávají další 
sdělení, nýbrž konkrétní činnost;
vyslovuje politování nad tím, že neexistuje
žádný legislativní návrh, a to s výjimkou 
koncesí a veřejných zakázek; domnívá se, 
že dobře fungující trh vyžaduje veřejné 
služby v rámci celé EU, např. pokud jde o 
železniční sítě nebo širokopásmový 
internet;

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zastává názor, že vnitřní trh musí být 
upraven s cílem poskytovat služby 
obecného hospodářského zájmu v rámci 
všeobecného přístupu, vysoké kvality 
a dostupnosti; zastává názor, že návrh 
Komise není dostatečný, a vyslovuje 
politování nad tím, že neodkazuje na žádný 
legislativní návrh, a to s výjimkou koncesí 
a veřejných zakázek;

1. zastává názor, že vnitřní trh musí být 
upraven s cílem poskytovat služby 
obecného hospodářského zájmu v rámci 
všeobecného přístupu, vysoké kvality 
a dostupnosti; zastává názor, že návrh 
Komise není dostatečný, a vyslovuje 
politování nad tím, že neodkazuje na žádný 
legislativní návrh, a to s výjimkou koncesí 
a veřejných zakázek; vyzývá Komisi, aby 
zajistila, že občané v celé EU mohou 
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využívat vysoce kvalitní služby obecného 
zájmu; konstatuje, že iniciativa „akt o 
jednotném trhu“ obsahuje závazek, že v 
roce 2011 bude navržen soubor opatření 
týkající se služeb obecného zájmu;
očekává, že tyto návrhy budou odrážet 
ustanovení článku 14 Smlouvy o 
fungování Evropské unie a protokolu 
č. 26;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Liisa Jaakonsaari, Proinsias De Rossa

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zastává názor, že vnitřní trh musí být 
upraven s cílem poskytovat služby
obecného hospodářského zájmu v rámci 
všeobecného přístupu, vysoké kvality 
a dostupnosti; zastává názor, že návrh 
Komise není dostatečný, a vyslovuje 
politování nad tím, že neodkazuje na žádný 
legislativní návrh, a to s výjimkou koncesí 
a veřejných zakázek;

1. zastává názor, že vnitřní trh musí být 
upraven s cílem zajistit služby obecného 
hospodářského zájmu v rámci všeobecného 
přístupu, vysoké kvality a dostupnosti;
zastává názor, že návrh Komise není 
dostatečný, a vyslovuje politování nad tím, 
že neodkazuje na žádný legislativní návrh, 
a to s výjimkou koncesí a veřejných 
zakázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Milan Cabrnoch

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 a. zastává názor, že v Evropě dosud 
v mnoha oblastech nebyl plně využit 
potenciál jednotného trhu, včetně volného 
pohybu osob, zboží a služeb, a že jsou 
potřebné nové pobídky, zejména pro 
zajištění účinné geografické mobility 
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pracovních sil v celé Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Milan Cabrnoch

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 b. zdůrazňuje, že jednotný trh se v 
Evropě primárně týká pracovních míst a 
vytváření nových pracovních míst a že je 
zásadně důležité vytvořit prostředí, kde 
mohou podniky i občané plně využívat svá 
práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Licia Ronzulli

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 a. zdůrazňuje, že jednotný trh nabízí 
velký potenciál z hlediska zaměstnanosti, 
růstu a konkurenceschopnosti a je 
nezbytné přijmout jasné strukturální 
politiky, aby jej bylo možno plně využít;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Licia Ronzulli

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

1 b. zdůrazňuje zásadní význam 
odborného vzdělání a kvalifikace, 
základních prvků pro vytváření 
pracovních míst a sociální integraci a v 
důsledku toho pro úspěch jednotného 
trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Bod 1 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 a. zdůrazňuje, že „postavit občany do 
centra jednotného trhu“ zůstane pouze 
přáním, pokud to bude jen instrumentální 
strategie k přesvědčení lidí, že jednotný 
trh je pro ně výhodný; zastává názor, že 
má-li být zachován a posílen evropský 
model založený na solidaritě, musí být 
uskutečněny rozhodnější kroky;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Françoise Castex

Návrh stanoviska
Bod 1 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 a. zdůrazňuje význam služeb obecného 
hospodářského zájmu a sociálních služeb 
obecného zájmu pro smíření občanů a 
místních orgánů s jednotným trhem a 
vyjadřuje politování nad nedostatkem 
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jasnosti, pokud jde o opatření plánovaná 
pro služby obecného zájmu; dále 
zdůrazňuje, že místní orgány jsou 
znepokojeny právní nejistotou, v níž musí 
uskutečňovat zásahy ve prospěch služeb 
obecného hospodářského zájmu a 
sociálních služeb obecného zájmu, za něž 
nesou odpovědnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Françoise Castex

Návrh stanoviska
Bod 1 g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 b. připomíná, že článek 14 Smlouvy o 
fungování Evropské unie vyzývá Evropský 
parlament a Radu, aby pomocí nařízení 
vypracovaly zásady a podmínky pro služby 
obecného hospodářského zájmu pro 
splnění jejich úkolu veřejné služby; žádá 
proto Komisi, aby v tomto ohledu vyvinula 
iniciativu;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je zklamán tím, že chybí jakékoli 
návrhy na sociální služby; zastává názor, 
že tyto návrhy mají daleko k rámci kvality, 
který sliboval pan Barrosso;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 14

Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je zklamán tím, že chybí jakékoli návrhy 
na sociální služby; zastává názor, že tyto 
návrhy mají daleko k rámci kvality, který 
sliboval pan Barrosso;

2. je zklamán tím, že chybí jakékoli návrhy 
na sociální služby; zastává názor, že tyto 
návrhy mají daleko k rámci kvality, který 
sliboval pan Barrosso; vyzývá Komisi, aby 
urychleně předložila rámec kvality a 
související návrhy;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Liisa Jaakonsaari, Proinsias De Rossa

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je zklamán tím, že chybí jakékoli návrhy 
na sociální služby; zastává názor, že tyto 
návrhy mají daleko k rámci kvality, který 
sliboval pan Barrosso;

2. je zklamán tím, že chybí jakékoli návrhy 
na kvalitní sociální služby obecného 
zájmu; zastává názor, že tyto návrhy mají 
daleko k rámci kvality, který sliboval pan 
Barrosso;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Elizabeth Lynne

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. žádá Komisi, aby zavedla jasně 
zformulované právní předpisy, které by 
definovaly sociální služby obecného 

vypouští se
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zájmu na základě základních práv, 
a nikoli na základě hospodářských 
přínosů, posilovaly by zásady subsidiarity 
a místní samosprávy a stanovily vy, že na 
sociální služby obecného zájmu se 
nevztahují tržní pravidla;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. žádá Komisi, aby zavedla jasně 
zformulované právní předpisy, které by 
definovaly sociální služby obecného 
zájmu na základě základních práv, 
a nikoli na základě hospodářských 
přínosů, posilovaly by zásady subsidiarity 
a místní samosprávy a stanovily vy, že na 
sociální služby obecného zájmu se 
nevztahují tržní pravidla;

3. žádá Komisi, aby usnadnila 
uplatňování předpisů EU objasněním 
kritérií pro kompatibilitu státní pomoci 
pro sociální služby obecného zájmu a 
zadávání veřejných zakázek s pravidly 
vnitřního trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Liisa Jaakonsaari, Proinsias De Rossa

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. žádá Komisi, aby zavedla jasně 
zformulované právní předpisy, které by 
definovaly sociální služby obecného 
zájmu na základě základních práv, 
a nikoli na základě hospodářských 
přínosů, posilovaly by zásady subsidiarity
a místní samosprávy a stanovily vy, že na 
sociální služby obecného zájmu se 
nevztahují tržní pravidla;

3. vyzývá Komisi, aby zavedla jasně 
zformulované legislativní návrhy, které by 
byla založené na článku 14, protokolu 26 
a byly v souladu s Listinou základních 
práv, které by respektovaly zásady 
subsidiarity, jak jsou definované ve 
Smlouvách a předcházely by narušení 
tržních pravidel EU, která ohrožují výsady 
orgánů členských států, zejména místních 
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a regionálních orgánů, při poskytování 
služeb obecného zájmu, a konkrétně 
definují jejich úlohu při poskytování 
sociálních služeb obecného zájmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. žádá Komisi, aby zavedla jasně 
zformulované právní předpisy, které by 
definovaly sociální služby obecného zájmu 
na základě základních práv, a nikoli na 
základě hospodářských přínosů, posilovaly 
by zásady subsidiarity a místní samosprávy 
a stanovily vy, že na sociální služby 
obecného zájmu se nevztahují tržní 
pravidla;

3. žádá Komisi, aby naléhavě zavedla 
jasně zformulované právní předpisy, které 
by definovaly sociální služby obecného 
zájmu na základě základních práv, a nikoli 
na základě hospodářských přínosů, 
posilovaly by zásady subsidiarity a místní 
samosprávy a stanovily vy, že na sociální 
služby obecného zájmu se nevztahují tržní 
pravidla; poukazuje na dlouhý dialog 
zúčastněných stran o této věci a vyzývá 
Komisi, aby konečně přešla k činům;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Sylvana Rapti

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. žádá Komisi, aby zavedla jasně 
zformulované právní předpisy, které by 
definovaly sociální služby obecného zájmu 
na základě základních práv, a nikoli na 
základě hospodářských přínosů, posilovaly 
by zásady subsidiarity a místní samosprávy 
a stanovily vy, že na sociální služby 

3. žádá Komisi, aby zavedla jasně 
zformulované právní předpisy, které by 
definovaly sociální služby obecného zájmu 
na základě základních práv, a nikoli na 
základě hospodářských přínosů, a tím 
zajistila všeobecný přístup všem 
Evropanům a zaručila vysokou kvalitu 
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obecného zájmu se nevztahují tržní 
pravidla;

sociálních služeb obecného zájmu,
posilovaly by zásady subsidiarity a místní 
samosprávy a stanovily vy, že na sociální 
služby obecného zájmu se nevztahují tržní 
pravidla;

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3 a. vyzývá Komisi, aby podněcovala a 
podporovala poskytování sociálních 
služeb obecného zájmu podniky sociální 
ekonomiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3 a. vyzývá Komisi, aby zabezpečila 
dodržování zásady subsidiarity a aby 
vzhledem k podstatným kulturním 
rozdílům mezi členskými státy v této 
oblasti nenavrhovala směrnici o 
koncesích;

Or. en
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Pozměňovací návrh 23
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. požaduje, aby do všech příslušných 
právních předpisů pro jednotný trh byla 
zahrnuta závazná sociální doložka s cílem 
zajistit, aby předpisy pro hospodářskou 
soutěž respektovaly základní práva, 
a chránit a podporovat právo na 
kolektivní akci a právo na stávku 
v kontextu těchto čtyř svobod; požaduje 
zřízení zvláštní sociální komory 
Evropského soudního dvora, kde budou 
soudci specializovaní na oblast 
pracovního a sociálního práva;

4. požaduje, aby Komise podle návrhu 29 
zajistila, že ve všech právních předpisech 
pro jednotný trh budou zohledněna 
základní práva a jejich uplatňování;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. požaduje, aby do všech příslušných 
právních předpisů pro jednotný trh byla 
zahrnuta závazná sociální doložka s cílem 
zajistit, aby předpisy pro hospodářskou 
soutěž respektovaly základní práva, 
a chránit a podporovat právo na 
kolektivní akci a právo na stávku 
v kontextu těchto čtyř svobod; požaduje 
zřízení zvláštní sociální komory 
Evropského soudního dvora, kde budou 
soudci specializovaní na oblast 
pracovního a sociálního práva;

4. požaduje, aby byl ve všech legislativních 
návrzích dodržován článek 9 Smlouvy o 
fungování Evropské unie, zejména s 
ohledem na podporu vysoké úrovně 
zaměstnanosti, záruku odpovídající 
sociální ochrany a boj proti sociálnímu 
vyloučení a cíle Unie pro růst a pracovní 
místa;

Or. en
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Pozměňovací návrh 25

Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. požaduje, aby do všech příslušných 
právních předpisů pro jednotný trh byla 
zahrnuta závazná sociální doložka s cílem 
zajistit, aby předpisy pro hospodářskou 
soutěž respektovaly základní práva, 
a chránit a podporovat právo na kolektivní 
akci a právo na stávku v kontextu těchto 
čtyř svobod; požaduje zřízení zvláštní 
sociální komory Evropského soudního 
dvora, kde budou soudci specializovaní na 
oblast pracovního a sociálního práva;

4. požaduje, aby do všech příslušných 
právních předpisů pro jednotný trh byla 
zahrnuta závazná sociální doložka s cílem 
zajistit, aby předpisy pro hospodářskou 
soutěž neměly přednost před základními 
právy, a chránit a podporovat právo na 
kolektivní akci a právo na stávku 
v kontextu těchto čtyř svobod; vyzývá 
Evropský soudní dvůr, aby vyhodnotil
zřízení zvláštní sociální komory 
Evropského soudního dvora, kde budou 
soudci specializovaní na oblast pracovního 
a sociálního práva; vyzývá Evropský 
soudní dvůr, aby jeho postupy byly 
transparentnější, zejména pokud jde o 
jmenování soudců a rozdělování případů;
upozorňuje na skutečnost, že, aby bylo 
zajištěno respektování práv podle Listiny 
základních práv, je nezbytné analyzovat 
sociální dopad nejen všech navrhovaných 
právních předpisů, ale i dopad právních 
předpisů, které již byly přijaty;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Pervenche Berès

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. požaduje, aby do všech příslušných 
právních předpisů pro jednotný trh byla 

4. vyslovuje politování nad tím, že 
neexistují seriózní hodnocení sociálního 



AM\854931CS.doc 15/42 PE456.899v01-00

CS

zahrnuta závazná sociální doložka s cílem 
zajistit, aby předpisy pro hospodářskou 
soutěž respektovaly základní práva, 
a chránit a podporovat právo na kolektivní 
akci a právo na stávku v kontextu těchto 
čtyř svobod; požaduje zřízení zvláštní 
sociální komory Evropského soudního 
dvora, kde budou soudci specializovaní na 
oblast pracovního a sociálního práva;

dopadu na základě nové horizontální 
sociální doložky obsažené v článku 9 
Lisabonské smlouvy; požaduje, aby do 
všech příslušných právních předpisů pro 
jednotný trh byla zahrnuta závazná sociální 
doložka s cílem zajistit, aby politiky EU a 
zejména předpisy pro hospodářskou soutěž 
přispívaly k sociálnímu pokroku a
respektovaly základní práva, a chránit a 
podporovat právo na kolektivní akci 
a právo na stávku v kontextu těchto čtyř 
svobod; požaduje zřízení zvláštní sociální 
komory Evropského soudního dvora, kde 
budou soudci specializovaní na oblast 
pracovního a sociálního práva; domnívá se, 
že návrh 29 musí být v tomto ohledu 
doplněn;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Liisa Jaakonsaari

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. požaduje, aby do všech příslušných 
právních předpisů pro jednotný trh byla 
zahrnuta závazné sociální doložky s cílem 
zajistit, aby předpisy pro hospodářskou 
soutěž respektovaly základní práva, 
a chránit a podporovat právo na kolektivní 
akci a právo na stávku v kontextu těchto 
čtyř svobod; požaduje zřízení zvláštní 
sociální komory Evropského soudního 
dvora, kde budou soudci specializovaní na 
oblast pracovního a sociálního práva;

4. požaduje zahrnutí závazné sociální 
doložky ve formě nařízení, které výslovně 
požaduje, aby hospodářské svobody 
respektovaly základní sociální práva a v 
případě konfliktu upřednostňovaly 
základní sociální práva, a chrání a 
podporuje právo na kolektivní akci a právo 
na stávku; požaduje zřízení zvláštní 
sociální komory Evropského soudního 
dvora, kde budou soudci specializovaní na 
oblast pracovního a sociálního práva;

Or. en
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Pozměňovací návrh 28
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. požaduje, aby do všech příslušných 
právních předpisů pro jednotný trh byla 
zahrnuta závazná sociální doložka s cílem 
zajistit, aby předpisy pro hospodářskou 
soutěž respektovaly základní práva, 
a chránit a podporovat právo na kolektivní 
akci a právo na stávku v kontextu těchto 
čtyř svobod; požaduje zřízení zvláštní 
sociální komory Evropského soudního 
dvora, kde budou soudci specializovaní na 
oblast pracovního a sociálního práva;

4. požaduje, aby do Lisabonské smlouvy 
byla zahrnuta doložka o sociálním 
pokroku a do všech příslušných právních 
předpisů pro jednotný trh závazná sociální 
doložka s cílem zajistit, aby základní práva 
nebyla ohrožována předpisy pro 
hospodářskou soutěž a aby chránila a 
podporovala právo na kolektivní akci 
a právo na stávku v kontextu těchto čtyř 
svobod; požaduje zřízení zvláštní sociální 
komory Evropského soudního dvora, kde 
budou soudci specializovaní na oblast 
pracovního a sociálního práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. požaduje, aby do všech příslušných
právních předpisů pro jednotný trh byla 
zahrnuta závazná sociální doložka s cílem 
zajistit, aby předpisy pro hospodářskou 
soutěž respektovaly základní práva, 
a chránit a podporovat právo na kolektivní 
akci a právo na stávku v kontextu těchto 
čtyř svobod; požaduje zřízení zvláštní 
sociální komory Evropského soudního 
dvora, kde budou soudci specializovaní na 
oblast pracovního a sociálního práva;

4. požaduje, aby do veškeré legislativní 
činnosti týkající se jednotného trhu byla 
zahrnuta závazná sociální doložka s cílem 
zajistit, aby předpisy pro hospodářskou 
soutěž respektovaly základní práva, 
a zajistit a podporovat právo na kolektivní 
vyjednávací akce, právo na stávku a právo 
na svobodu sdružování v kontextu těchto 
čtyř svobod; požaduje zřízení zvláštní 
sociální komory Evropského soudního 
dvora, kde budou soudci specializovaní na 
oblast pracovního a sociálního práva;

Or. en
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Pozměňovací návrh 30
Pervenche Berès

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4 a. vítá angažovanost Komise ve věci 
transevropských dopravních sítí v návrhu 
26 a energetických infrastruktur v návrhu 
27, domnívá se však, že Komise, jejímž 
úkolem je definovat a bránit obecné 
evropské zájmy, musí být přednostně a v 
souladu s právem podnětu angažovaná v 
činnosti jménem Unie v těch oblastech, 
kde má sdílené pravomoci nebo 
pravomoci koordinovat činnost členských 
států, místo aby pouze stanovovala 
hranice činnosti tržních nebo státních 
hráčů;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Patrick Le Hyaric

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4 a. v souvislosti s novou strategií Komise 
pro účinné uplatňování Listiny 
základních práv (návrh 29) a s diskusí o 
budoucích změnách Smlouvy, jež si vynutí 
další kolo rozšíření, trvá na tom, aby bylo 
do primárního práva EU vloženo 
ustanovení o sociálním pokroku, v němž 
by se uvádělo, že základní práva obecně 
a právo na stávku a protestní akce 
zaměstnanců, kolektivní vyjednávání atd. 
mají vždy přednost před „základními 
právy“ vnitřního trhu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 32
Françoise Castex

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4 a. vítá návrh 29 a ochotu Komise 
uplatňovat Listinu základních práv a 
sociální doložku (článek 9 Smlouvy o 
fungování Evropské unie); trvá na tom, že 
tato opatření musí být účinná; požaduje, 
aby byl sociální dopad každého právního 
předpisu analyzován nejen Komisí, ale 
aby se vyžadovala také stanoviska 
Parlamentu, ostatních evropských orgánů 
a sociálních partnerů;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Návrh stanoviska
Bod 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4 a. vítá navrhované rozhodnutí o zřízení 
akčního programu pro evropské radiové 
spektrum, zejména uvolnění pásma 800 
MHz, tzv. digitální dividendy, do roku 
2013, které umožní širokopásmové pokrytí 
venkovských oblastí a rychlý internetový 
přístup pro všechny občany;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. žádá revizi směrnice o vysílání 
pracovníků (96/71/ES1) s cílem chránit 
pracovní normy a systémy průmyslových 
vztahů členských států, včetně 
kolektivního vyjednávání a různých forem 
kolektivních akcí, a podporovat zásadu 
stejné odměny za práci stejné hodnoty 
místo pouhého odkazu na minimální 
sazby;

5. vítá ohlášenou legislativní iniciativu k 
provádění směrnice o vysílání pracovníků 
(96/71/ES1) s cílem zajistit dodržování 
práv vyslaných pracovníků a vyjasnit 
povinnosti vnitrostátních orgánů a 
podniků; vyzývá členské státy, aby 
napravily nedostatky v provádění 
a prosazování této směrnice (96/71/ES);

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. žádá revizi směrnice o vysílání 
pracovníků (96/71/ES1) s cílem chránit 
pracovní normy a systémy průmyslových 
vztahů členských států, včetně kolektivního 
vyjednávání a různých forem kolektivních 
akcí, a podporovat zásadu stejné odměny 
za práci stejné hodnoty místo pouhého 
odkazu na minimální sazby;

5. žádá revizi provádění směrnice 
o vysílání pracovníků (96/71/ES2) podle 
návrhu 30 s cílem chránit pracovní normy 
a systémy průmyslových vztahů členských 
států, včetně kolektivního vyjednávání 
a různých forem kolektivních akcí, 
a podporovat zásadu stejné odměny za 
práci stejné hodnoty;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Elizabeth Lynne

Návrh stanoviska
Bod 5

                                               
1 Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 1.
2 Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 1.
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. žádá revizi směrnice o vysílání 
pracovníků (96/71/ES1) s cílem chránit 
pracovní normy a systémy průmyslových 
vztahů členských států, včetně kolektivního 
vyjednávání a různých forem kolektivních 
akcí, a podporovat zásadu stejné odměny 
za práci stejné hodnoty místo pouhého 
odkazu na minimální sazby;

5. žádá revizi směrnice o vysílání 
pracovníků (96/71/ES1) s cílem chránit 
pracovní normy a systémy průmyslových 
vztahů členských států, včetně kolektivního 
vyjednávání a různých forem kolektivních 
akcí;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Pervenche Berès

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. žádá revizi směrnice o vysílání 
pracovníků (96/71/ES1) s cílem chránit 
pracovní normy a systémy průmyslových 
vztahů členských států, včetně kolektivního 
vyjednávání a různých forem kolektivních 
akcí, a podporovat zásadu stejné odměny 
za práci stejné hodnoty místo pouhého 
odkazu na minimální sazby;

5. zastává názor, že návrh 30 není 
dostatečný a žádá revizi směrnice 
o vysílání pracovníků (96/71/ES1) s cílem 
chránit pracovní normy a systémy 
průmyslových vztahů členských států, 
včetně kolektivního vyjednávání a různých 
forem kolektivních akcí, a podporovat 
zásadu stejné odměny za práci stejné 
hodnoty místo pouhého odkazu na 
minimální sazby;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Liisa Jaakonsaari

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. žádá revizi směrnice o vysílání 
pracovníků (96/71/ES1) s cílem chránit 
pracovní normy a systémy průmyslových 

5. žádá revizi směrnice o vysílání 
pracovníků (96/71/ES1) s cílem chránit 
systémy průmyslových vztahů členských 
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vztahů členských států, včetně kolektivního 
vyjednávání a různých forem kolektivních 
akcí, a podporovat zásadu stejné odměny 
za práci stejné hodnoty místo pouhého 
odkazu na minimální sazby;

států a obnovit dodržování regulačního 
rámce pracovních norem a pracovních 
podmínek v zemi, kde je práce 
vykonávána, včetně kolektivního 
vyjednávání a různých forem kolektivních 
akcí, a podporovat zásadu stejné odměny 
za práci stejné hodnoty místo pouhého 
odkazu na minimální normy;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. žádá revizi směrnice o vysílání 
pracovníků (96/71/ES1) s cílem chránit 
pracovní normy a systémy průmyslových 
vztahů členských států, včetně kolektivního 
vyjednávání a různých forem kolektivních 
akcí, a podporovat zásadu stejné odměny 
za práci stejné hodnoty místo pouhého 
odkazu na minimální sazby;

5. žádá revizi směrnice o vysílání 
pracovníků (96/71/ES1) s cílem chránit 
pracovní normy a systémy průmyslových 
vztahů členských států, včetně kolektivního 
vyjednávání a různých forem kolektivních 
akcí, a podporovat zásadu stejné odměny 
za stejnou práci na stejném pracovišti, jak 
je stanoveno v článcích 18 a 157 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, místo 
pouhého odkazu na minimální sazby;

Or. en

Pozměňovací návrh 40

Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. žádá revizi směrnice o vysílání 
pracovníků (96/71/ES1) s cílem chránit 
pracovní normy a systémy průmyslových 
vztahů členských států, včetně kolektivního 

5. žádá cílenou revizi směrnice o vysílání 
pracovníků (96/71/ES1) s cílem chránit 
pracovní normy a systémy průmyslových 
vztahů členských států, včetně kolektivního 
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vyjednávání a různých forem kolektivních 
akcí, a podporovat zásadu stejné odměny 
za práci stejné hodnoty místo pouhého 
odkazu na minimální sazby;

vyjednávání a různých forem kolektivních 
akcí, a podporovat zásadu stejné odměny 
za práci stejné hodnoty na stejném 
pracovišti místo pouhého odkazu na 
minimální sazby; požaduje, aby všechny 
příslušné právní předpisy respektovaly 
skutečnost, že pracovní normy jsou 
definovány ve vztahu k pracovišti;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Patrick Le Hyaric

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. žádá revizi směrnice o vysílání 
pracovníků (96/71/ES1) s cílem chránit 
pracovní normy a systémy průmyslových 
vztahů členských států, včetně kolektivního 
vyjednávání a různých forem kolektivních 
akcí, a podporovat zásadu stejné odměny 
za práci stejné hodnoty místo pouhého 
odkazu na minimální sazby;

5. žádá cílenou revizi směrnice o vysílání 
pracovníků (96/71/ES1) s cílem chránit 
pracovní normy a systémy průmyslových 
vztahů členských států, včetně kolektivního 
vyjednávání a různých forem kolektivních 
akcí, a podporovat zásadu stejné odměny 
za práci stejné hodnoty na stejném 
pracovišti nebo místě místo pouhého 
odkazu na minimální sazby;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Sylvana Rapti

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. žádá revizi směrnice o vysílání 
pracovníků (96/71/ES1) s cílem chránit 
pracovní normy a systémy průmyslových 
vztahů členských států, včetně kolektivního 
vyjednávání a různých forem kolektivních 
akcí, a podporovat zásadu stejné odměny 
za práci stejné hodnoty místo pouhého 

5. žádá cílenou revizi směrnice o vysílání 
pracovníků (96/71/ES1) s cílem chránit 
pracovní normy a systémy průmyslových 
vztahů členských států, včetně kolektivního 
vyjednávání a různých forem kolektivních 
akcí, a podporovat zásadu stejné odměny 
za práci stejné hodnoty na stejném 
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odkazu na minimální sazby; pracovišti místo pouhého odkazu na 
minimální sazby s cílem podpořit 
přeshraniční mobilitu pracovníků a 
výměnu zkušeností a osvědčených 
postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 43

Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 b. vyzývá Komisi, aby zahájila rozsáhlé 
šetření tzv. sociálního dumpingu ve 
mzdách a pracovních podmínkách v rámci 
vnitřního trhu; zdůrazňuje, že sociální 
partneři a vnitrostátní orgány inspekce 
práce musí v tomto šetření hrát 
rozhodující úlohu; očekává, že Komise v 
případě potřeby navrhne nové právní 
kroky nebo dodatečná prováděcí opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Françoise Castex

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 a. vítá návrhy 32 a 35 týkající se 
uznávání kvalifikací a validace získané 
praxe; žádá, aby to bylo integrováno do 
evropského rámce kvalifikací a aby se to 
zohledňovalo v kolektivních smlouvách v 
jednotlivých odvětvích nebo podnicích 
podle postupů v členských státech;
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Or. en

Pozměňovací návrh 45
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. je přesvědčen, že jakákoli reforma
důchodových systémů druhého pilíře by
měla být zaměřena na posílení a doplnění 
prvního pilíře, čímž se zaručí odpovídající 
důchody; připomíná Komisi, že mnoho
členských států používá dobře fungující 
systém prvního pilíře; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby to vzala na vědomí a využila 
těchto příkladů jako hodnotících kritérií 
v celé EU;

6. je přesvědčen, že důchodové systémy by 
měly být i nadále obecně regulovány na 
vnitrostátní úrovni v souladu se zásadou 
subsidiarity; vyzývá však členské státy, 
aby účinněji koordinovaly své důchodové 
politiky a aby si na evropské úrovni 
vyměňovaly osvědčené postupy s cílem 
překonat společné finanční a 
demografické problémy; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby pokročily ve zlepšování 
přenositelnosti důchodů pro mobilní 
pracovníky v rámci EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. je přesvědčen, že jakákoli reforma 
důchodových systémů druhého pilíře by 
měla být zaměřena na posílení a doplnění 
prvního pilíře, čímž se zaručí odpovídající 
důchody; připomíná Komisi, že mnoho 
členských států používá dobře fungující 
systém prvního pilíře; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby to vzala na vědomí a využila 
těchto příkladů jako hodnotících kritérií 
v celé EU;

6. zdůrazňuje, že jakákoli reforma 
důchodových systémů druhého pilíře by 
měla být v pravomoci členských států a 
měla by být zaměřena na posílení 
a doplnění prvního pilíře, čímž se zaručí 
odpovídající důchody; připomíná Komisi, 
že mnoho členských států používá dobře 
fungující systém prvního pilíře; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby to vzala na vědomí 
a využila těchto příkladů jako hodnotících 
kritérií v celé EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 47

Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. je přesvědčen, že jakákoli reforma 
důchodových systémů druhého pilíře by 
měla být zaměřena na posílení a doplnění 
prvního pilíře, čímž se zaručí odpovídající 
důchody; připomíná Komisi, že mnoho 
členských států používá dobře fungující 
systém prvního pilíře; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby to vzala na vědomí a využila 
těchto příkladů jako hodnotících kritérií 
v celé EU;

6. je přesvědčen, že jakákoli reforma 
důchodových systémů druhého pilíře by 
měla být zaměřena na posílení a doplnění 
prvního pilíře, čímž se zaručí odpovídající 
důchody; připomíná Komisi, že mnoho 
členských států používá dobře fungující 
systém prvního pilíře; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby to vzala na vědomí a využila 
těchto příkladů jako hodnotících kritérií 
v celé EU; zdůrazňuje, že hospodářská 
krize, demografické změny a problémy, s 
nimiž se setkávají mobilní pracovníci, 
nesmí být použity jako záminka pro 
zpochybnění prvořadosti a významu 
důchodových práv prvního pilíře, zejména 
pokud jde o prevenci chudoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Liisa Jaakonsaari

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. je přesvědčen, že jakákoli reforma 
důchodových systémů druhého pilíře by 
měla být zaměřena na posílení a doplnění 
prvního pilíře, čímž se zaručí odpovídající 
důchody; připomíná Komisi, že mnoho 
členských států používá dobře fungující 
systém prvního pilíře; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby to vzala na vědomí a využila 

6. je přesvědčen, že jakákoli reforma 
důchodových systémů druhého pilíře by 
měla být zaměřena na posílení a doplnění 
prvního pilíře, čímž se zaručí odpovídající 
důchody; připomíná Komisi, že mnoho 
členských států používá dobře fungující 
systém prvního pilíře; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby to vzala na vědomí a využila 
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těchto příkladů jako hodnotících kritérií 
v celé EU;

těchto příkladů jako hodnotících kritérií 
v celé EU; požaduje, aby Komise 
vyhodnotila potřebu různých pravidel 
ovlivňujících penzijní fondy a potřebu 
zlepšit přenositelnost důchodů včetně 
přenositelnosti podnikových důchodů při 
změně zaměstnavatele; vyzývá Komisi, aby 
posílila právní předpisy týkající se 
transparentnosti důchodových systémů, 
jejich investičních strategií a solventnosti 
a aby do tohoto procesu od počátku 
zapojila sociální partnery;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. je přesvědčen, že jakákoli reforma 
důchodových systémů druhého pilíře by 
měla být zaměřena na posílení a doplnění 
prvního pilíře, čímž se zaručí odpovídající 
důchody; připomíná Komisi, že mnoho 
členských států používá dobře fungující 
systém prvního pilíře; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby to vzala na vědomí a využila 
těchto příkladů jako hodnotících kritérií 
v celé EU;

6. je přesvědčen, že jakákoli reforma 
důchodových systémů druhého pilíře by 
měla být zaměřena na posílení a doplnění 
prvního pilíře, čímž se zaručí odpovídající 
důchody; pokládá rovněž za důležité 
poskytnout daňové pobídky pro využití 
třetího pilíře, který by neměl být 
považován za alternativu k ostatním 
dvěma pilířům; připomíná Komisi, že 
mnoho členských států používá dobře 
fungující systém prvního pilíře; naléhavě
vyzývá Komisi, aby to vzala na vědomí 
a využila těchto příkladů jako hodnotících 
kritérií v celé EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Sylvana Rapti

Návrh stanoviska
Bod 6
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. je přesvědčen, že jakákoli reforma 
důchodových systémů druhého pilíře by 
měla být zaměřena na posílení a doplnění 
prvního pilíře, čímž se zaručí odpovídající 
důchody; připomíná Komisi, že mnoho 
členských států používá dobře fungující 
systém prvního pilíře; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby to vzala na vědomí a využila 
těchto příkladů jako hodnotících kritérií 
v celé EU;

6. je přesvědčen, že jakákoli reforma 
důchodových systémů druhého pilíře by 
měla být zaměřena na posílení a doplnění 
prvního pilíře, čímž se zaručí odpovídající 
důchody; připomíná Komisi, že mnoho 
členských států používá dobře fungující 
systém prvního pilíře a že jeho úloha by 
měla být zaručena a nikoli nepřímo 
ohrožena; naléhavě vyzývá Komisi, aby to 
vzala na vědomí a využila těchto příkladů 
jako hodnotících kritérií v celé EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Patrick Le Hyaric

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6 a. důrazně Komisi vytýká, že „posílením 
vnitřního trhu v oblasti důchodů“ usiluje 
o další rozmach soukromého připojištění, 
a to nejen v případě zaměstnaneckého 
penzijního pojištění, ale i široké škály 
soukromých penzijních fondů, životního 
pojištění atd., což se evidentně odrazí při 
navržené revizi směrnice o institucích 
zaměstnaneckého penzijního pojištění;
důrazně kritizuje skutečnost, že tato 
směrnice liberalizovala poskytování služeb 
v oblasti zaměstnaneckého penzijního 
pojištění a značně zmírnila požadavky na 
obezřetnostní pravidla;

Or. en
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Pozměňovací návrh 52
Patrick Le Hyaric

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6 b. přimlouvá se za to, aby byla do 
veřejných systémů postupně znovu 
začleňována zdravá aktiva systémů 
soukromého připojištění, jak tomu je 
např. v Argentině, s cílem zlepšit jejich 
přerozdělení, aby se podpořil dvojí cíl –
zabránit chudobě ve stáří a současně 
zachovat životní úroveň podle složky 
odvozené v penzijních systémech od výše 
výdělku;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6 a. vyzývá Komisi, aby zrevidovala 
směrnice o veřejných zakázkách s cílem  
umožnit členským státům přijmout a 
provádět vyšší sociální a hospodářské 
standardy na vnitrostátní a místní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, aby vytvořila skutečně 7. vyzývá Komisi, aby zahájila konzultace 
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restrukturalizační strategii, která aktivně 
zapojí všechny zúčastněné strany, včetně 
pracovníků a jejich zástupců; zastává 
názor, že postup informování a konzultací 
se týká všech oblastí činnosti v rámci 
společnosti, strategických rozhodnutí 
a možností, které si společnost zvolí, 
a předpokládaného dopadu na 
zaměstnanost;

se sociálními partnery s cílem vytvořit 
evropský mechanismus pro 
předpokládanou průmyslovou 
restrukturalizaci, která má umožnit 
účinnější přesměrování zdrojů do nově 
vznikajících odvětví a zaměstnancům 
nabídnout více a lepší nové příležitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, aby vytvořila skutečně 
restrukturalizační strategii, která aktivně 
zapojí všechny zúčastněné strany, včetně 
pracovníků a jejich zástupců; zastává 
názor, že postup informování a konzultací 
se týká všech oblastí činnosti v rámci 
společnosti, strategických rozhodnutí 
a možností, které si společnost zvolí, 
a předpokládaného dopadu na 
zaměstnanost;

7. vyzývá Komisi, aby přezkoumala
restrukturalizační strategii podle návrhu 
32 tak, aby byly do konzultací zapojeny 
všechny zúčastněné strany, včetně 
pracovníků a jejich zástupců; zastává 
názor, že ve restrukturalizační strategii se
postup informování a konzultací týká 
především předpokládaného dopadu 
případných rozhodnutí společnosti na 
zaměstnanost, a současně bude zajišťovat, 
aby utajované informace zůstaly před 
konkurencí utajeny;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Pervenche Berès

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, aby vytvořila skutečně 
restrukturalizační strategii, která aktivně 
zapojí všechny zúčastněné strany, včetně 
pracovníků a jejich zástupců; zastává 

7. požaduje skutečně restrukturalizační 
strategii; vítá proto návrh 32 a žádá, aby 
konzultace Komise  zahrnovaly návrhy na 
kodex chování, který zaručuje sociální 



PE456.899v01-00 30/42 AM\854931CS.doc

CS

názor, že postup informování a konzultací 
se týká všech oblastí činnosti v rámci 
společnosti, strategických rozhodnutí 
a možností, které si společnost zvolí, 
a předpokládaného dopadu na 
zaměstnanost;

dialog, předvídání a včasnou 
informovanost, zapojení mnoha 
zúčastněných stran, profesní přechody pro 
všechny, posouzení zdravotní dimenze 
změny a zaměstnanost; zastává názor, že 
postup informování a konzultací se týká 
všech oblastí činnosti v rámci společnosti, 
strategických rozhodnutí a možností, které 
si společnost zvolí, a předpokládaného 
dopadu na zaměstnanost;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, aby vytvořila skutečně 
restrukturalizační strategii, která aktivně 
zapojí všechny zúčastněné strany, včetně 
pracovníků a jejich zástupců; zastává 
názor, že postup informování a konzultací 
se týká všech oblastí činnosti v rámci 
společnosti, strategických rozhodnutí 
a možností, které si společnost zvolí, 
a předpokládaného dopadu na 
zaměstnanost;

7. vyzývá Komisi, aby vytvořila skutečně 
restrukturalizační strategii, která aktivně 
zapojí všechny zúčastněné strany, včetně 
pracovníků a jejich zástupců; zastává 
názor, že postup informování a konzultací 
se týká všech oblastí činnosti v rámci 
společnosti, strategických rozhodnutí 
a možností, které si společnost zvolí, 
a předpokládaného dopadu na 
zaměstnanost; domnívá se, že toto zapojení 
by mělo být rozšířeno na všechny politické 
a legislativní iniciativy Aktu o jednotném 
trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7 a. zastává názor, že strategie jednotného 



AM\854931CS.doc 31/42 PE456.899v01-00

CS

trhu by měla posílit sociální blaho a práva 
pracovníků a zajistit spravedlivé pracovní 
podmínky pro všechny Evropany;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Françoise Castex

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7 a. bere na vědomí ochotu Komise 
účinněji podporovat sociální dialog a 
zlepšit transparentnost rozhodnutí a 
demokracii; zdůrazňuje potřebu tuto 
ochotu podpořit konkrétními iniciativami;
požaduje vytvoření evropských rad 
zaměstnanců a podpoří vytvoření 
společných výborů v průmyslových 
odvětvích, které se budou zabývat 
záležitostmi souvisejícími s investicemi do 
hospodářské restrukturalizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Liisa Jaakonsaari

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vítá záměr Komise zrevidovat směrnici 
o uznávání odborných kvalifikací 
(2005/36/ES2) a zavést profesní průkaz, 
který by obsahoval alespoň informace 
o kvalifikaci, praxi a splnění daňových 
povinností a přitom by dodržoval předpisy 
pro ochranu osobních údajů; navrhuje, aby 
se posoudila možnost kombinovat pas 
osobních dovedností s profesním 
průkazem, aby tak a evropské úrovni 

8. vítá záměr Komise zrevidovat směrnici 
o uznávání odborných kvalifikací 
(2005/36/ES) a zavést profesní průkaz, 
který by obsahoval alespoň informace 
o kvalifikaci, praxi a splnění daňových 
povinností a přitom by dodržoval předpisy 
pro ochranu osobních údajů; navrhuje, aby 
se posoudila možnost kombinovat pas 
osobních dovedností s profesním 
průkazem, aby tak a evropské úrovni 
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existoval jednotný průkaz; existoval jednotný průkaz; zdůrazňuje 
potenciál profesního průkazu v boji proti 
šedé ekonomice a nehlášené práci v 
Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vítá záměr Komise zrevidovat směrnici 
o uznávání odborných kvalifikací 
(2005/36/ES2) a zavést profesní průkaz, 
který by obsahoval alespoň informace 
o kvalifikaci, praxi a splnění daňových 
povinností a přitom by dodržoval předpisy 
pro ochranu osobních údajů; navrhuje, aby 
se posoudila možnost kombinovat pas 
osobních dovedností s profesním 
průkazem, aby tak a evropské úrovni 
existoval jednotný průkaz;

8. vítá záměr Komise zrevidovat směrnici 
o uznávání odborných kvalifikací 
(2005/36/ES2) a posoudit zavedení 
profesního průkazu, který by mohl mimo 
jiné obsahovat informace o kvalifikaci, 
praxi a splnění daňových povinností 
a přitom by dodržoval předpisy pro 
ochranu osobních údajů; navrhuje, aby se 
posoudila možnost kombinovat pas 
osobních dovedností s profesním 
průkazem, aby tak a evropské úrovni 
existoval jednotný průkaz;

Or. en

Pozměňovací návrh 62

Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8 b. vítá průkaz „Mládež v pohybu“, který 
má zlepšit podmínky mládeže pro studium, 
odborné vzdělávání a zaměstnávání v 
zahraničí; poukazuje na skutečnost, že 
tato iniciativa není v žádném případě 
dostatečná pro boj proti alarmující úrovni 
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nezaměstnanosti mládeže v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Liisa Jaakonsaari

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. vítá návrhy, které podpoří inovativní 
potenciál sociální ekonomiky; upozorňuje 
na část sociální ekonomiky, která zahrnuje 
družstva, vzájemnostní společnosti, 
sdružení a nadace, která hraje zvláště 
cennou úlohu při vytváření udržitelné 
zaměstnanosti a růstu a při boji s chudobou 
a sociálním vyloučením;

9. vítá návrhy, které podpoří inovativní 
potenciál sociální ekonomiky; zdůrazňuje 
velkou odolnost mnoha podniků sociální 
ekonomiky vůči hospodářské a sociální 
krizi, jejich potenciál pro demokratizaci 
hospodářství, jejich flexibilitu při reakcích 
na měnící se požadavky a jejich schopnost 
inovací nejen z hospodářského a 
ekologického hlediska, ale i z hlediska 
sociálního; upozorňuje na část sociální 
ekonomiky, která zahrnuje družstva, 
vzájemnostní společnosti, sdružení 
a nadace, která hraje zvláště cennou úlohu 
při vytváření udržitelné zaměstnanosti 
a růstu a při boji s chudobou a sociálním 
vyloučením; připomíná Komisi, že pro 
účastníky sociálního ekonomiky musí být 
zajištěny stejné podmínky, zejména 
zlepšením právní jistoty v oblasti služeb 
obecného hospodářského zájmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Pervenche Berès

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. vítá návrhy, které podpoří inovativní 
potenciál sociální ekonomiky; upozorňuje 
na část sociální ekonomiky, která zahrnuje 

9. vítá návrhy, které podpoří inovativní 
potenciál sociální ekonomiky a trvá na 
tom, že vnitřní trh by neměl ohrožovat 
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družstva, vzájemnostní společnosti, 
sdružení a nadace, která hraje zvláště 
cennou úlohu při vytváření udržitelné 
zaměstnanosti a růstu a při boji s chudobou 
a sociálním vyloučením;

rozmanitost právnických osob; pokládá 
rozmanitost obchodních modelů např. 
družstev a vzájemnostních společností za 
obecný klad, který prokázal svou odolnost 
v krizi a měl by být ceněn; upozorňuje na 
část sociální ekonomiky, která zahrnuje 
družstva, vzájemnostní společnosti, 
sdružení a nadace, která hraje zvláště 
cennou úlohu při vytváření udržitelné 
zaměstnanosti a růstu a při boji s chudobou 
a sociálním vyloučením, a vyzývá k tomu, 
aby návrh 37 zahrnoval evropský statut 
pro vzájemnostní společnosti a sdružení;

Or. en

Pozměňovací návrh 65

Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. vítá návrhy, které podpoří inovativní 
potenciál sociální ekonomiky; upozorňuje 
na část sociální ekonomiky, která zahrnuje 
družstva, vzájemnostní společnosti, 
sdružení a nadace, která hraje zvláště 
cennou úlohu při vytváření udržitelné 
zaměstnanosti a růstu a při boji s chudobou 
a sociálním vyloučením;

9. vítá návrhy, které podpoří inovativní 
potenciál sociální ekonomiky; upozorňuje 
na část sociální ekonomiky, která zahrnuje 
družstva, vzájemnostní společnosti, 
sdružení a nadace, která hraje zvláště 
cennou úlohu při vytváření udržitelné 
zaměstnanosti a růstu a při boji s chudobou 
a sociálním vyloučením; žádá opatření, 
která stanoví samostatné evropské statuty 
pro nadace, vzájemnostní společnosti a 
sdružení, aby se předešlo právní nejistotě, 
usnadnily přeshraniční operace a zajistilo, 
že tyto sociálně orientované a inovativní 
podniky budou schopny co nejlépe 
využívat svůj ekonomický a sociální 
potenciál na jednotném trhu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 66
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. vítá návrhy, které podpoří inovativní 
potenciál sociální ekonomiky; upozorňuje 
na část sociální ekonomiky, která zahrnuje 
družstva, vzájemnostní společnosti, 
sdružení a nadace, která hraje zvláště 
cennou úlohu při vytváření udržitelné 
zaměstnanosti a růstu a při boji s chudobou 
a sociálním vyloučením;

9. vítá návrhy, které podpoří inovativní 
potenciál sociální ekonomiky; upozorňuje 
na část sociální a „zelené“ ekonomiky, 
která zahrnuje družstva, vzájemnostní 
společnosti, sdružení a nadace, která hraje 
zvláště cennou úlohu při vytváření 
udržitelné zaměstnanosti a růstu a při boji 
s chudobou a sociálním vyloučením;

Or. en

Pozměňovací návrh 67

Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. žádá, aby sociální ekonomika byla ve 
větší míře začleněna do vnitrostátních 
akčních plánů vytvořených pod dohledem 
WTO v oblasti sociálního začleňování, 
a aby byla sociální ekonomika více 
podporována strukturálními fondy 
a programy sociální inovace;

10. žádá, aby sociální ekonomika byla ve 
větší míře začleněna do vnitrostátních 
akčních plánů vytvořených pod dohledem 
WTO v oblasti sociálního začleňování, 
a aby byla sociální ekonomika více 
podporována strukturálními fondy 
a programy sociální inovace; vítá 
skutečnost, že podniky sociální ekonomiky 
jsou uznané za součást zdrojů pro sociální 
tržní ekonomiku a žádá opatření ke 
zlepšení jejich přeshraničního přístupu a 
maximalizaci jejich podnikatelského 
potenciálu a potenciálu pro zaměstnávání 
na jednotném trhu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 68
Sylvana Rapti

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. žádá, aby sociální ekonomika byla ve 
větší míře začleněna do vnitrostátních 
akčních plánů vytvořených pod dohledem 
WTO v oblasti sociálního začleňování, 
a aby byla sociální ekonomika více 
podporována strukturálními fondy 
a programy sociální inovace;

10. žádá, aby sociální ekonomika byla ve 
větší míře začleněna do vnitrostátních 
akčních plánů vytvořených pod dohledem 
WTO v oblasti sociálního začleňování, 
a aby byla sociální ekonomika více 
podporována strukturálními fondy 
a programy sociální inovace; navrhuje 
proto navázat úzkou spolupráci a společné 
posuzování v případě rozhodnutí Rady ve 
složení EPSCO (pro zaměstnanost, 
sociální politiku, zdraví a ochranu 
spotřebitele) a ECOFIN (pro hospodářské 
a finanční věci);

Or. en

Pozměňovací návrh 69

Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10 b. vítá návrh Komise na konzultace 
týkající se Statutu pro evropskou 
družstevní společnost s cílem učinit ji pro 
podnikatele přitažlivější;

Or. en

Pozměňovací návrh 70

Emilie Turunen
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Návrh stanoviska
Bod 10 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10 c. domnívá se, že iniciativa pro sociální 
podnikání bude nejefektivnější, bude-li 
založena na jasných a přesných definicích 
a bude zaměřená na podniky sociální 
ekonomiky, tj. podniky, které a) dávají 
přednost individuálním a sociálním cílům 
ve vztahu ke kapitálu, b) nabízejí 
dobrovolné a otevřené členství, c) 
uskutečňují a podporují demokratickou 
kontrolu ze strany členů, d) kombinují 
zájmy členů/uživatelů s obecnými zájmy, 
e) brání a uplatňují zásadu solidarity a 
odpovědnosti, f) jsou autonomně řízeny, 
g) využívají přebytky pro cíle udržitelného 
rozvoje nebo pro poskytování služeb v 
zájmu svých členů nebo služeb obecného 
zájmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 71

Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Bod 10 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10 d. připomíná, že ve svém usnesení o 
sociální ekonomice Evropský parlament 
požadoval lepší uznání pro podniky 
sociální ekonomiky, včetně obecné 
integrace tohoto konceptu do politik EU, 
intenzivnějšího dialogu se zástupci 
sociální ekonomiky, lepší podpory a 
uznání v sociálním dialogu; připomíná, že 
v témže usnesení Evropský parlament 
požadoval vnitrostátní rejstříky, které by 
zohledňovaly sociální ekonomiku, a 
požadoval specifické statistiky o činnosti 
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podniků sociální ekonomiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. vítá iniciativu Komise k posílení řízení 
podniků se specifickým cílem zvýšit 
zapojení zaměstnanců a zlepšit 
transparentnost informací, které podniky 
poskytují, včetně odměn vedoucích 
pracovníků podniků; žádá soudržný 
přístup, který zahrnuje vytvoření vysokých 
minimálních standardů a podporuje právo 
na informace a konzultace pro 
zaměstnance a jejich zástupce spolu 
s právy na zastoupení ve správní radě;

11. vítá iniciativu Komise k posílení řízení 
podniků a sociální odpovědnosti, zejména 
podporu systémů majetkové účasti 
zaměstnanců, posílení dlouhodobého 
zapojení akcionářů a zvýšené 
transparentnosti; odmítá však závazná 
pravidla pro společnosti v tomto ohledu;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. vítá iniciativu Komise k posílení řízení 
podniků se specifickým cílem zvýšit 
zapojení zaměstnanců a zlepšit 
transparentnost informací, které podniky 
poskytují, včetně odměn vedoucích 
pracovníků podniků; žádá soudržný 
přístup, který zahrnuje vytvoření vysokých 
minimálních standardů a podporuje právo 
na informace a konzultace pro 
zaměstnance a jejich zástupce spolu 
s právy na zastoupení ve správní radě;

11. vítá návrh Komise č. 38 o veřejných 
konzultacích k posílení řízení podniků se 
specifickým cílem zvýšit zapojení 
zaměstnanců a zlepšit transparentnost v 
sociálních a environmentálních věcech a 
dodržování lidských práv a zdůrazňuje, že 
zvýšená transparentnost, která přihlíží k 
obchodním tajemstvím a dobrým vztahům 
se zaměstnanci, a výrobní procesy, které 
jsou v souladu s udržitelným rozvojem, 
jsou rovněž v zájmu podniků, jejich 
vlastníků a těch, kdo do nich investuje;
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Or. en

Pozměňovací návrh 74
Pervenche Berès

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. vítá iniciativu Komise k posílení řízení 
podniků se specifickým cílem zvýšit 
zapojení zaměstnanců a zlepšit 
transparentnost informací, které podniky 
poskytují, včetně odměn vedoucích 
pracovníků podniků; žádá soudržný 
přístup, který zahrnuje vytvoření vysokých 
minimálních standardů a podporuje právo 
na informace a konzultace pro zaměstnance 
a jejich zástupce spolu s právy na 
zastoupení ve správní radě;

11. vítá angažovanost Komise k posílení 
řízení podniků v návrhu 38 se specifickým 
cílem zvýšit zapojení zaměstnanců a zlepšit 
transparentnost informací, které podniky 
poskytují, včetně odměn vedoucích 
pracovníků podniků; žádá soudržný 
přístup, který zahrnuje vytvoření vysokých 
minimálních standardů, jako jsou stupnice 
pro odměňování a stropy pro manažery, s 
cílem přispět k lepší rovnováze mezi 
akcionáři a zaměstnanci a poskytnout 
dobrou pobídku pro dlouhodobé investice,
a podporuje právo na informace a 
konzultace pro zaměstnance a jejich 
zástupce spolu s právy na zastoupení ve 
správní radě;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Liisa Jaakonsaari

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. vítá iniciativu Komise k posílení řízení 
podniků se specifickým cílem zvýšit 
zapojení zaměstnanců a zlepšit 
transparentnost informací, které podniky 
poskytují, včetně odměn vedoucích 
pracovníků podniků; žádá soudržný 
přístup, který zahrnuje vytvoření vysokých 
minimálních standardů a podporuje právo 
na informace a konzultace pro zaměstnance 

11. vítá iniciativu Komise k posílení řízení 
podniků se specifickým cílem zvýšit 
zapojení zaměstnanců a zlepšit 
transparentnost informací, které podniky 
poskytují, včetně odměn vedoucích 
pracovníků podniků; žádá soudržný 
přístup, který zahrnuje vytvoření vysokých 
minimálních standardů a podporuje právo 
na informace a konzultace pro zaměstnance 
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a jejich zástupce spolu s právy na 
zastoupení ve správní radě;

a jejich zástupce spolu s právy na 
zastoupení ve správní radě; zastává názor, 
že fungování správních rad a 
rozhodovacích orgánů lze zlepšit 
zařazením více žen a osob z odlišného
prostředí, s odlišnými zkušenostmi a 
úlohami, a že by tedy měla být přijata 
opatření k zajištění rozmanitosti ve složení 
těchto správních rad a rozhodovacích 
orgánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. vítá iniciativu Komise k posílení řízení 
podniků se specifickým cílem zvýšit 
zapojení zaměstnanců a zlepšit
transparentnost informací, které podniky 
poskytují, včetně odměn vedoucích 
pracovníků podniků; žádá soudržný 
přístup, který zahrnuje vytvoření vysokých 
minimálních standardů a podporuje právo 
na informace a konzultace pro zaměstnance 
a jejich zástupce spolu s právy na 
zastoupení ve správní radě;

11. vítá iniciativu Komise k posílení řízení 
podniků se specifickým cílem zvýšit 
zapojení zaměstnanců a zlepšit 
transparentnost informací, které podniky 
poskytují, včetně odměn vedoucích 
pracovníků podniků; žádá soudržný 
přístup, který zahrnuje nařízení, jenž 
zavádí vysoké minimální standardy
a podporuje právo na informace a 
konzultace pro zaměstnance a jejich 
zástupce spolu s právy na zastoupení ve 
správní radě;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Licia Ronzulli

Návrh stanoviska
Bod 11 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11 a. zdůrazňuje potřebu přijmout 
ambiciózní evropskou průmyslovou 
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politiku s cílem posílit reálnou ekonomiku 
a dosáhnout přechod k inteligentnější a 
udržitelnější ekonomice;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh stanoviska
Bod 11 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11 a. zastává názor, že řízení společností 
musí zahrnovat přijetí praxe sociální 
odpovědnosti podniků a podporu 
pozitivních akcí;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Pervenche Berès

Návrh stanoviska
Bod 11 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11 a. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
na energetický štítek pro domácnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Sylvana Rapti

Návrh stanoviska
Bod 11 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11 a. zdůrazňuje, že přístup zranitelných 
skupin k bankovním službám (jako jsou 
hypotéky, ale také služby, které se k nim 
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výlučně nevztahují) má mimořádný 
význam a že jakákoli legislativní iniciativa 
musí zohledňovat finanční začlenění a 
ochranu a odpovídající informace 
spotřebitelů;

Or. en


