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Pozměňovací návrh 1
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Nadpis 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

obsahující doporučení Komisi
o informovanosti a konzultování
pracovníků, předvídání a zvládání
restrukturalizace

obsahující doporučení Komisi o kodexu 
zásad informovanosti pracovníků
v případě restrukturalizace,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Jelko Kacin, Marian Harkin

Návrh usnesení
Nadpis 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

obsahující doporučení Komisi
o informovanosti a konzultování 
pracovníků, předvídání a zvládání
restrukturalizace

obsahující doporučení Komisi o kodexu 
zásad informovanosti a konzultování 
pracovníků v případě restrukturalizace,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 2 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Rady 2000/78/ES 
ze dne 27. listopadu 2000, ve které byl 
stanoven obecný rámec pro rovné 
zacházení v zaměstnání a povolání1,
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_____________
1 Úř. věst. L 303, 2.12.2000, s.16.

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Marije Cornelissen, Karima Delli
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 13 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 15. prosince 2011
o přezkumu evropské strategie pro 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
období 2007–2012 v polovině období1,
_____________
1 P7_TA(2011)0589

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Návrh usnesení
Právní východisko 20 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na stanovisko Evropského 
hospodářského a sociálního výboru
z vlastní iniciativy o družstvech
a restrukturalizaci1,
_____________
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 6
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 21 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 
20. září 2011 nazvané „Plán pro Evropu 
účinněji využívající zdroje“ 
(COM(2011)0571),

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 21 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 
8. března 2011 o Plánu přechodu na 
konkurenceschopné nízkouhlíkové 
hospodářství do roku 2050 
(COM(2011)0112),

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Právní východisko 26 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na výsledky výzkumu
a průzkumů Evropské nadace pro zlepšení 
životních a pracovních podmínek 
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(Eurofound),

Or. it

Pozměňovací návrh 9
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že restrukturalizace 
není novým jevem, avšak že se
v posledních letech projevuje v nových 
formách, stala se rozšířenější a v Evropě 
se týká širšího zeměpisného prostoru
a většího počtu odvětví;

A. vzhledem k tomu, že restrukturalizace 
není v Evropě novým jevem, ale metodou, 
která se v posledních letech stala 
rozšířenější a projevuje se v mnoha 
podobách, v některých odvětvích se 
stupňuje, do dalších proniká, a pro 
hospodářskou a společenskou strukturu 
členských států bude mít nepředvídatelné 
důsledky;

Or. it

Pozměňovací návrh 10
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že restrukturalizace 
není novým jevem, avšak že se
v posledních letech projevuje v nových 
formách, stala se rozšířenější a v Evropě 
se týká širšího zeměpisného prostoru
a většího počtu odvětví;

A. vzhledem k tomu, že restrukturalizace 
není novým jevem a vzhledem
k hospodářským výzvám k ní dochází stále 
častěji;

Or. en
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Pozměňovací návrh 11
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že krize, která 
započala v roce 2008, přispěla k prudkému 
urychlení změn; vzhledem k tomu, že se 
tím posílil strukturální tlak na
přizpůsobení se změnám vyvolaným 
bezprostředními omezeními globalizace,
které vystavují podniky, zaměstnance,
území a vlády kritické a nejisté situaci;

B. vzhledem k tomu, že krize, která 
započala v roce 2008, změny prudce 
urychlila, a tím se dramaticky zvýšil tlak 
na pracovníky, území a všechny úrovně 
správy, aby se přizpůsobili změnám, které 
vyplývají z vývoje spojeného s globalizací;

Or. it

Pozměňovací návrh 12
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že krize, která 
započala v roce 2008, přispěla k prudkému 
urychlení změn; vzhledem k tomu, že se 
tím posílil strukturální tlak na přizpůsobení 
se změnám vyvolaným bezprostředními 
omezeními globalizace, které vystavují 
podniky, zaměstnance, území a vlády 
kritické a nejisté situaci;

B. vzhledem k tomu, že globální 
ekonomická krize, která vypukla v roce 
2008 a výrazně se zhoršila v důsledku 
finančních spekulací ve finančním 
sektoru, přispěla k prudkému urychlení 
změn; vzhledem k tomu, že se tím posílil 
strukturální tlak na přizpůsobení se 
změnám vyvolaným bezprostředními 
omezeními globalizace, které vystavují 
podniky, zaměstnance, území a vlády 
kritické a nejisté situaci;

Or. de

Pozměňovací návrh 13
Jelko Kacin, Nadja Hirsch, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že krize, která 
započala v roce 2008, přispěla k prudkému 
urychlení změn; vzhledem k tomu, že se 
tím posílil strukturální tlak na přizpůsobení 
se změnám vyvolaným bezprostředními 
omezeními globalizace, které vystavují 
podniky, zaměstnance, území a vlády 
kritické a nejisté situaci;

B. vzhledem k tomu, že krize, která 
započala v roce 2008, přispěla k prudkému 
urychlení změn; vzhledem k tomu, že tato 
krize posílila strukturální tlak na 
přizpůsobení se změnám vyvolaným 
bezprostředními omezeními globalizace, 
které po společnostech a jejich 
zaměstnancích vyžadují, aby dělali změny 
nutné pro zachování 
konkurenceschopnosti a udržení 
pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že krize, která 
započala v roce 2008, přispěla k prudkému 
urychlení změn; vzhledem k tomu, že se 
tím posílil strukturální tlak na přizpůsobení 
se změnám vyvolaným bezprostředními 
omezeními globalizace, které vystavují 
podniky, zaměstnance, území a vlády 
kritické a nejisté situaci;

B. vzhledem k tomu, že krize, která 
započala v roce 2008, přispěla k prudkému 
urychlení změn; vzhledem k tomu, že se 
tím posílil strukturální tlak na přizpůsobení 
se změnám vyvolaným potřebou přeměnit 
neudržitelné součásti ekonomiky
a bezprostředními omezeními globalizace, 
které vystavují podniky, zaměstnance, 
území a vlády kritické a nejisté situaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Thomas Händel
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že výsledkem 
radikálních změn v hospodářských 
strategiích za posledních 30 let je zásadní 
posun bohatství z hospodářství 
zaměřeného na výrobku reálných 
produktů do finančního hospodářství;
vzhledem k tomu, že snížení vlivu státu 
vedlo ke kritickému podfinancování, 
zadlužování, tlaku na veřejné představitele
a k úbytku pracovních míst a služeb na 
všech úrovních; vzhledem k tomu, že 
restrukturalizace v soukromém sektoru se 
často používá jako záminka pro 
propouštění ve snaze zvýšit ceny akcií;
a vzhledem k tomu, že situaci těch, kteří 
vyrábějí všechno zboží a zajišťují všechny 
služby, ale nejvíce trpí ekonomickou krizí, 
je třeba zlepšit;

Or. de

Pozměňovací návrh 16
Marije Cornelissen, Karima Delli
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že zainteresované 
strany přistupují k restrukturalizaci až na 
poslední chvíli, nejčastěji až ve chvíli, kdy 
se začne uvažovat o propouštění;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Marije Cornelissen, Karima Delli
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za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že při 
restrukturalizaci je to její dopad na 
zaměstnanost, který je vidět nejdříve
a nejjasněji a který na sebe poutá největší 
pozornost, zatímco nepříznivý dopad na 
pracovní podmínky a zdraví pracovníků se 
neuznává a nemluví se o něm;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Marije Cornelissen, Karima Delli
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bc. vzhledem k tomu, že mnohé a různé 
zainteresované strany, které se účastní 
restrukturalizace, jsou izolované
a málokdy dlouhodobě spolupracují;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že „lepší předvídání
a řízení restrukturalizace by 
zaměstnancům a podnikům pomohlo 

vypouští se
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přizpůsobit se přeměnám vyvolaným 
přebytečnými kapacitami a modernizací
a strukturálními přizpůsobeními“, jak 
Komise vytrvale zdůrazňuje v aktuálních 
politických dokumentech, zejména ve 
strategii Evropa 2020 a ve sdělení
o průmyslové politice ze dne 27. října 
2010. (…) Hlavními aktéry, kteří mají 
dohodnout restrukturalizační strategie na 
úrovni podniku, jsou vedení podniků
a zástupci zaměstnanců. Politické zásahy 
doprovázejí strategická opatření, aby 
nedocházelo k sociálním problémům, 
podpořily se nové odborné dovednosti
a pracovní místa, čímž se díky ekonomické 
přeměně a orientaci na nový typ 
zaměstnání předejde hromadnému 
propouštění, úpadku celých regionů nebo 
přemístění celého průmyslového odvětví;

Or. it

Pozměňovací návrh 20
Alejandro Cercas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že „lepší předvídání
a řízení restrukturalizace by zaměstnancům
a podnikům pomohlo přizpůsobit se 
přeměnám vyvolaným přebytečnými 
kapacitami a modernizací a strukturálními 
přizpůsobeními“, jak Komise vytrvale 
zdůrazňuje v aktuálních politických 
dokumentech, zejména ve strategii Evropa 
2020 a ve sdělení o průmyslové politice ze 
dne 27. října 2010. (…) Hlavními aktéry, 
kteří mají dohodnout restrukturalizační 
strategie na úrovni podniku, jsou vedení 
podniků a zástupci zaměstnanců. Politické 
zásahy doprovázejí strategická opatření, 
aby nedocházelo k sociálním problémům, 
podpořily se nové odborné dovednosti

C. vzhledem k tomu, že „lepší předvídání
a řízení restrukturalizace by zaměstnancům
a podnikům pomohlo přizpůsobit se 
přeměnám vyvolaným přebytečnými 
kapacitami a modernizací a strukturálními 
přizpůsobeními“, jak Komise vytrvale 
zdůrazňuje v aktuálních politických 
dokumentech, zejména ve strategii Evropa 
2020 a ve sdělení o průmyslové politice ze 
dne 28. října 2010. (…) Hlavními aktéry, 
kteří mají dohodnout restrukturalizační 
strategie na úrovni podniku, jsou vedení 
podniků a zástupci zaměstnanců. Politické 
zásahy doprovázejí strategická opatření, 
aby nedocházelo k sociálním problémům, 
podpořily se nové odborné dovednosti
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a pracovní místa, čímž se díky ekonomické 
přeměně a orientaci na nový typ 
zaměstnání předejde hromadnému
propouštění, úpadku celých regionů nebo 
přemístění celého průmyslového odvětví;

a pracovní místa, čímž se díky ekonomické 
přeměně a orientaci na nový typ 
zaměstnání sníží na minimum hromadné
propouštění, úpadku celých regionů nebo 
přemístění celého průmyslového odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že „lepší předvídání
a řízení restrukturalizace by zaměstnancům
a podnikům pomohlo přizpůsobit se 
přeměnám vyvolaným přebytečnými 
kapacitami a modernizací a strukturálními 
přizpůsobeními“, jak Komise vytrvale 
zdůrazňuje v aktuálních politických 
dokumentech, zejména ve strategii Evropa 
2020 a ve sdělení o průmyslové politice ze 
dne 27. října 2010. (…) Hlavními aktéry, 
kteří mají dohodnout restrukturalizační 
strategie na úrovni podniku, jsou vedení 
podniků a zástupci zaměstnanců. Politické 
zásahy doprovázejí strategická opatření, 
aby nedocházelo k sociálním problémům, 
podpořily se nové odborné dovednosti
a pracovní místa, čímž se díky ekonomické 
přeměně a orientaci na nový typ 
zaměstnání předejde hromadnému
propouštění, úpadku celých regionů nebo 
přemístění celého průmyslového odvětví;

C. C. vzhledem k tomu, že „lepší 
předvídání a řízení restrukturalizace by 
zaměstnancům a podnikům pomohlo 
přizpůsobit se přeměnám vyvolaným 
přebytečnými kapacitami a modernizací
a strukturálními přizpůsobeními“, jak 
Komise vytrvale zdůrazňuje v aktuálních 
politických dokumentech, zejména ve 
strategii Evropa 2020 a ve sdělení
o průmyslové politice ze dne 28. října 
2010. (…) Hlavními aktéry, kteří mají 
dohodnout restrukturalizační strategie na 
úrovni podniku, jsou vedení podniků
a zástupci zaměstnanců. (...) Hlavními 
aktéry, kteří mají dohodnout 
restrukturalizační strategie na úrovni 
podniku, jsou vedení podniků a zástupci 
zaměstnanců. Politické zásahy doprovázejí 
strategická opatření, aby nedocházelo
k sociálním problémům, podpořily se nové 
odborné dovednosti a pracovní místa, čímž 
se díky ekonomické přeměně a orientaci na 
nový typ zaměstnání sníží na minimum 
hromadné propouštění, úpadku celých 
regionů nebo přemístění celého 
průmyslového odvětví;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 22
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že „lepší předvídání
a řízení restrukturalizace by zaměstnancům
a podnikům pomohlo přizpůsobit se 
přeměnám vyvolaným přebytečnými 
kapacitami a modernizací a strukturálními 
přizpůsobeními“, jak Komise vytrvale 
zdůrazňuje v aktuálních politických 
dokumentech, zejména ve strategii Evropa
2020 a ve sdělení o průmyslové politice ze 
dne 27. října 2010. (…) Hlavními aktéry, 
kteří mají dohodnout restrukturalizační 
strategie na úrovni podniku, jsou vedení 
podniků a zástupci zaměstnanců. Politické 
zásahy doprovázejí strategická opatření, 
aby nedocházelo k sociálním problémům, 
podpořily se nové odborné dovednosti
a pracovní místa, čímž se díky ekonomické 
přeměně a orientaci na nový typ 
zaměstnání předejde hromadnému
propouštění, úpadku celých regionů nebo 
přemístění celého průmyslového odvětví;

C. vzhledem k tomu, že „lepší předvídání
a řízení restrukturalizace by zaměstnancům
a podnikům pomohlo přizpůsobit se 
přeměnám vyvolaným přebytečnými 
kapacitami a modernizací a strukturálními 
přizpůsobeními“, jak Komise vytrvale 
zdůrazňuje v aktuálních politických 
dokumentech, zejména ve strategii Evropa 
2020 a ve sdělení o průmyslové politice ze 
dne 28. října 2010. Hlavními aktéry, kteří 
mají dohodnout restrukturalizační strategie 
na úrovni podniku, jsou vedení podniků
a zástupci zaměstnanců. Politické zásahy 
doprovázejí strategická opatření, aby 
nedocházelo k sociálním problémům, 
podpořily se nové odborné dovednosti
a pracovní místa, čímž se díky ekonomické 
přeměně a orientaci na nový typ 
zaměstnání sníží na minimum hromadné
propouštění, úpadku celých regionů nebo 
přemístění celého průmyslového odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že krize vedla
k zavedení nové správy ekonomických 
záležitostí Unie prostřednictvím ročních
a půlročních analýz růstu, což samo
o sobě může vést k restrukturalizaci



PE494.585v01-00 14/41 AM\910056CS.doc

CS

a vyžaduje to zapojení sociálních 
partnerů;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Marije Cornelissen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že je potřeba včas 
připravit pracovníky na změny, které 
povedou k efektivnímu využívání zdrojů
a hospodářství šetrnému k životnímu 
prostředí, v němž je velký potenciál 
pracovních míst, ale vyvolá 
restrukturalizaci v neudržitelných 
odvětvích a společnostech;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že ve třetím čtvrtletí 
roku 2011 převyšoval úbytek pracovních 
míst téměř dvojnásobně počet nově 
vytvořených pracovních míst, a tento 
trend bude s ohledem na to, že byly 
oznámeny zásadní restrukturalizace ve 
strategických oblastech, pravděpodobně 
narůstat;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 26
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že Eurofound 
potvrdil, že pokud jde o trendy
v jednotlivých odvětvích, snížení 
zaměstnanosti v roce 2011 se soustředilo 
především do odvětví stavebnictví
a výroby, v nichž mezi lety 2008 a 2011 
bylo zrušeno více než 6,4 milionu 
pracovních míst;

Or. it

Pozměňovací návrh 27
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že všechny členské 
státy, v nichž od začátku krize přišlo
o práci relativně málo lidí, vyvinuly velmi 
dobré systémy pracovních vztahů, v nichž 
je zaměstnancům a jejich zástupcům 
uděleno relativně mnoho práv v oblastech 
konzultace, informovanosti a účasti při 
rozhodování, opatření, opatření, která
k těmto společným úmluvám vedla, se 
uzavírají na úrovni podniků na základě 
zákonů a kolektivních dohod;

Or. de

Pozměňovací návrh 28
Thomas Händel



PE494.585v01-00 16/41 AM\910056CS.doc

CS

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že sdělení Roční 
analýza růstu: postup v rámci ucelené 
reakce Unie na krizi uvádí: pozitivní 
vývozní výkonnost některých členských 
států dokazuje, že úspěch na celosvětových 
trzích utváří řada dalších faktorů, které 
zvyšují skutečnou konkurenceschopnost 
(např. míra specializace, inovativní přístup
a zvyšování dovedností);

E. vzhledem k tomu, že sdělení Roční 
analýza růstu: postup v rámci ucelené 
reakce Unie na krizi uvádí: pozitivní 
vývozní výkonnost některých členských 
států dokazuje, že úspěch na celosvětových 
trzích utváří řada dalších faktorů, které 
zvyšují skutečnou konkurenceschopnost 
(např. míra specializace, inovativní přístup
a zvyšování dovedností); vzhledem k tomu, 
že navzdory specifické příčině vzniku krize 
udělaly podniky v některých členských 
státech vše pro to, aby si udržely své 
kvalitně vyškolené a velmi zkušené 
pracovníky;

Or. de

Pozměňovací návrh 29
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že podniky v EU 
nemohou doufat, že uspějí na světovém 
trhu jen tím, že nasadí nižší ceny než 
jejich konkurenti, ale že musí místo toho 
vyvinout dobré výrobky, postupy a služby, 
což zase závisí na kvalitním vzdělávacím 
systému, kvalitní odborné přípravě
a dalším vzdělávání pracovníků, dobrých 
pracovních podmínkách, systému sociální 
péče a dostatečných investicích do 
výzkumu a vývoje;

Or. de
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Pozměňovací návrh 30
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že pro dosažení cíle 
inteligentního a udržitelného hospodářství 
podporujícího začlenění v rámci strategie 
Evropa 2020 je restrukturalizace
v neudržitelných odvětvích nezbytná
a může při dobrém naplánování pomoci 
hospodářské obnově, pokud se 
zaměstnancům v neudržitelných odvětvích 
zajistí zabezpečení, ochrana a odborná 
příprava, která jim umožní přechod na 
práci v oboru šetrném k životnímu 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Eb. vzhledem k tomu, že úspěšné 
průmyslové podniky v EU, které si vedou 
dobře na vývozních trzích se v průběhu 
krize snažily udržet si své kvalitně 
vyškolené a velmi zkušené pracovníky, 
ukazuje se, že Komisí navrhovaný 
flexikuritní přístup, jehož podstatou jsou 
krátkodobé pracovní smlouvy, selhal
a neodpovídá požadavkům firem, které se 
úspěšně prosazují na světových trzích;
vzhledem k tomu, že přesně to samé lze 
říci i o opatřeních „balíčku 
zaměstnanosti“, který je založen na nižší 
ochraně před propuštěním a na dalším 
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omezování práv zaměstnanců se smlouvou 
na dobu neurčitou, i když úspěšné firmy 
dávají přednost dlouhodobému přístupu, 
chtějí si udržet své pracovníky a trpí 
nedostatkem schopných pracovníků
v některých oblastech;

Or. de

Pozměňovací návrh 32
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ec. vzhledem k tomu, že je zde riziko, že 
osvědčené postupy, které byly objeveny
v průběhu současné krize zvláště zásluhou 
ILO, nebudou v průběhu příštích krizí 
vzaty v úvahu a nepoužijí se; vzhledem
k tomu, že by orgány a instituce EU měly 
proto prošetřit a zdokumentovat tyto 
postupy, aby bylo možné je použít, až se 
bude provádět restrukturalizace; vzhledem
k tomu, že v některých členských státech 
se krize neřešila propouštěním a čas, který 
se nevěnoval práci, se využíval pro další 
odborné vzdělávání;

Or. de

Pozměňovací návrh 33
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že pokud se při 
restrukturalizaci nelze vyhnout 
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propouštění, jsou jím častěji než jiné 
věkové skupiny postiženi mladší a starší 
pracovníci, i když tento postup je podle 
příslušných právních předpisů Unie 
diskriminací na základě věku;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že Akt o jednotném 
trhu uvádí: „Lisabonská smlouva
a potvrzení koncepce vysoce 
konkurenceschopného sociálně tržního 
hospodářství jako jednoho z klíčových cílů 
Unii zavazují k přijetí ucelenějšího pohledu 
na jednotný trh. (…) Evropský rámec pro 
restrukturalizace by umožnil vytvořit 
prostředí založené na vzájemné důvěře.“;

G. vzhledem k tomu, že sdělení Komise Na 
cestě k Aktu o jednotném trhu uvádí:
„únavu, kterou někteří lidé pociťují vůči 
vnitřnímu trhu, lze vysvětlit také názorem, 
že se série liberalizačních opatření 
uskutečnila na úkor sociálních práv 
získaných různými hospodářskými 
subjekty.“; „Lisabonská smlouva
a potvrzení koncepce vysoce 
konkurenceschopného sociálně tržního 
hospodářství jako jednoho z klíčových cílů 
Unii zavazují k přijetí ucelenějšího pohledu 
na jednotný trh. Hospodářské svobody
a svobody kolektivní akce musí být
v harmonickém vztahu. Oživení dialogu 
sociálních partnerů má zásadní význam
a může podstatně přispět k dosažení 
právních předpisů „vypracovaných 
sociálními partnery pro sociální 
partnery“, jak to výslovně stanoví 
Lisabonská smlouva.“; „Na rozdíl od čistě 
reaktivních opatření řešících 
hospodářskou a finanční krizi umožnily 
strategie včasného informování podnikům 
předejít pracovním konfliktům tím, že 
restrukturalizace byly aktivně řízeny
v rámci vyjednávání. Jedná se současně
o podmínku hospodářského úspěchu i 
o sociální nutnost, jelikož se tak umožňuje 
přerozdělení zdrojů do rozvíjejících se 
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odvětví a pracovníkům se poskytují nové 
příležitosti v situaci, kdy je jejich 
zaměstnání ohroženo. Evropský rámec pro 
restrukturalizace by umožnil vytvořit 
prostředí založené na vzájemné důvěře.“

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že Akt o jednotném 
trhu uvádí: „Lisabonská smlouva
a potvrzení koncepce vysoce 
konkurenceschopného sociálně tržního 
hospodářství jako jednoho z klíčových cílů 
Unii zavazují k přijetí ucelenějšího pohledu 
na jednotný trh. (…) Evropský rámec pro 
restrukturalizace by umožnil vytvořit 
prostředí založené na vzájemné důvěře.“;

G. vzhledem k tomu, že Akt o jednotném 
trhu uvádí: „Lisabonská smlouva
a potvrzení koncepce vysoce 
konkurenceschopného sociálně tržního 
hospodářství jako jednoho z klíčových cílů 
Unii zavazují k přijetí ucelenějšího pohledu 
na jednotný trh“;  

Or. es

Pozměňovací návrh 36
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že Akt o jednotném 
trhu uvádí: „Lisabonská smlouva
a potvrzení koncepce vysoce 
konkurenceschopného sociálně tržního 
hospodářství jako jednoho z klíčových cílů 
Unii zavazují k přijetí ucelenějšího pohledu 
na jednotný trh. (…) Evropský rámec pro 
restrukturalizace by umožnil vytvořit 

G. vzhledem k tomu, že sdělení Komise Na 
cestě k Aktu o jednotném trhu uvádí: 
„Lisabonská smlouva a potvrzení koncepce 
vysoce konkurenceschopného sociálně 
tržního hospodářství jako jednoho
z klíčových cílů Unii zavazují k přijetí 
ucelenějšího pohledu na jednotný trh. (…);
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prostředí založené na vzájemné důvěře.“;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že prohloubení 
jednotného trhu má za následek 
defragmentaci trhů, která vede k dalšímu 
konkurenčnímu boji, který dále podporuje 
restrukturalizaci; vzhledem k tomu, že 
Unii by měla za tento proces odpovídat 
stanovením rámce, aby zmenšila sociální 
důsledky restrukturalizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že na „Směry řízení 
změn a jejich sociálních důsledků“, které
v říjnu roku 2003 vypracovali sociální 
partneři, však nenavázala žádná výrazná 
opatření, která by vedla k praktické 
realizaci a ke konkrétnímu uplatnění 
těchto pokynů;

vypouští se

Or. es
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Pozměňovací návrh 39
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že na „Směry řízení 
změn a jejich sociálních důsledků“, které
v říjnu roku 2003 vypracovali sociální 
partneři, však nenavázala žádná výrazná
opatření, která by vedla k praktické 
realizaci a ke konkrétnímu uplatnění těchto 
pokynů;

H. vzhledem k tomu, že na „Směry řízení 
změn a jejich sociálních důsledků“, které
v říjnu roku 2003 vypracovali sociální 
partneři, však nenavázala žádná legislativní
opatření, která by vedla k praktické 
realizaci a ke konkrétnímu uplatnění těchto 
pokynů, s výjimkou dvou cyklů 
vnitrostátních seminářů, které uspořádaly 
sociální partneři v rámci svých víceletých 
pracovních programů;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Olle Ludvigsson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že na „Směry řízení 
změn a jejich sociálních důsledků“, které
v říjnu roku 2003 vypracovali sociální 
partneři, však nenavázala žádná výrazná 
opatření, která by vedla k praktické 
realizaci a ke konkrétnímu uplatnění těchto 
pokynů;

H. vzhledem k tomu, že na „Směry řízení 
změn a jejich sociálních důsledků“, které
v říjnu roku 2003 vypracovali sociální 
partneři, však nenavázala žádná výrazná 
opatření, která by vedla k praktické 
realizaci a ke konkrétnímu uplatnění těchto 
pokynů; vzhledem k tomu, že tyto Směry 
nevstoupily dosud do širšího povědomí ani
u vnitrostátních a odvětvových sociálních 
partnerů, ani, a to je ještě horší, u firem a 
u zástupců jejich zaměstnanců; vzhledem
k tomu, že i přesto by bylo velice důležité, 
aby se principy zakotvené ve Směrech
a vyplývající rovněž z mnoha dalších 
studií a zpráv dodržovaly; jelikož firmy
v této oblasti často spíše reagují, než aby 
konaly, zasahují v příliš pozdní fázi 
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rozhodovacího procesu a nezahrnují 
vnější subjekty, které by mohly hrát 
dostatečnou nebo dostatečně včasnou roli 
při zmírňování sociálních dopadů;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že Komise usilovala
o konkrétní přínos k tomu, jak dále rozvíjet 
politiku v této oblasti, a to ve sdělení 
„Restrukturalizace a předjímání změn: 
poučení z nedávných zkušeností“ ze dne 
17. ledna 2012;

I. I. vzhledem k tomu, že Komise usilovala
o konkrétní přínos k tomu, jak dále rozvíjet 
politiku v této oblasti, a to ve sdělení 
„Restrukturalizace a předjímání změn:
poučení z nedávných zkušeností“ ze dne 
17. ledna 2012, v nichž uznala, že 
technologické změny a inovace mohou 
nutit podniky a pracovníky, aby vyvíjeli 
adaptační strategie, avšak existují
i náznaky, že by inovace, v kombinaci
s výzkumem a vzděláváním, mohly přinést 
účinný způsob, jak Evropu vyvést z krize ;

Or. es

Pozměňovací návrh 42
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že jak uvedl 
Evropský hospodářský a sociální výbor ve 
svém stanovisku z vlastní iniciativy 
Družstva a restrukturalizace, družstva řídí 
restrukturalizaci sociálně odpovědným 
způsobem, jejich větší flexibilitu
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a inovativnost při průběžném řízení 
restrukturalizace a při vytváření nových 
obchodů lze vysvětlit jejich specifickým 
družstevním modelem řízení, založeným 
na společném vlastnictví, demokratické 
účasti a kontrole ze strany členů
a schopností spoléhat na vlastní 
družstevní finanční zdroje a podpůrné sítě

Or. fr

Pozměňovací návrh 43
Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že Komise sice vydala 
výše uvedená důrazná prohlášení, avšak 
neuspokojivě reagovala na usnesení 
Parlamentu o informování, projednávání
a restrukturalizaci, která zdůraznila 
potřebu v této oblasti bezodkladně 
přijmout konkrétní opatření, i na 
požadavky dalších hospodářských
a sociálních subjektů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že Komise sice vydala 
výše uvedená důrazná prohlášení, avšak 
neuspokojivě reagovala na usnesení 

J. vzhledem k tomu, že Komise sice vydala 
výše uvedená důrazná prohlášení, avšak 
neuspokojivě reagovala na usnesení 
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Parlamentu o informování, projednávání
a restrukturalizaci, která zdůraznila potřebu
v této oblasti bezodkladně přijmout 
konkrétní opatření, i na požadavky dalších 
hospodářských a sociálních subjektů;

Parlamentu o informování, projednávání
a restrukturalizaci, která zdůraznila potřebu
v této oblasti bezodkladně přijmout 
konkrétní opatření, i na požadavky dalších 
příslušných hospodářských a sociálních 
subjektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že tímto usnesením 
nejsou dotčeny závazky ohledně 
informování a projednávání uložené 
jinými právními předpisy Unie
a jednotlivých členských států; v rámci 
právních předpisů Unie a jednotlivých 
členských států se pro uplatnění pravidel
stanovených v tomto usnesení v plné míře 
používají postupy informování
a projednávání;

K. vzhledem k tomu, že tímto usnesením 
nejsou dotčeny závazky ohledně 
informování uložené jinými právními 
předpisy Unie a jednotlivých členských 
států; v rámci právních předpisů Unie
a jednotlivých členských států se pro 
uplatnění doporučení stanovených v tomto 
usnesení v plné míře uskutečňují postupy 
informování;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že tímto usnesením 
nejsou dotčeny závazky ohledně 
informování a projednávání uložené jinými 
právními předpisy Unie a jednotlivých 
členských států; v rámci právních předpisů 
Unie a jednotlivých členských států se pro 

K. vzhledem k tomu, že tímto usnesením 
nejsou dotčeny závazky ohledně 
informování a projednávání uložené jinými 
právními předpisy Unie a jednotlivých 
členských států; v rámci právních předpisů 
Unie a jednotlivých členských států se pro 
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uplatnění pravidel stanovených v tomto 
usnesení v plné míře používají postupy 
informování a projednávání;

uplatnění doporučení stanovených v tomto 
usnesení v plné míře uskutečňují postupy 
informování a projednávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Alejandro Cercas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ka. vzhledem k tomu, že toto usnesení se 
netýká závazků o bezpečnosti práce
a povinností spjatých s ukončením 
pracovního poměru stanovených 
vnitrostátními právními předpisy;

Or. es

Pozměňovací návrh 48
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ka. vzhledem k tomu, že toto usnesení se 
netýká závazků stanovených 
vnitrostátními právními předpisy v oblasti 
bezpečnosti práce a ukončení pracovního 
poměru;

Or. fr

Pozměňovací návrh 49
Jelko Kacin



AM\910056CS.doc 27/41 PE494.585v01-00

CS

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že Komise
v předchozím desetiletí dvakrát 
uspořádala konzultaci s evropskými 
sociálními partnery, a přesto selhala
v přijetí praktických kroků, jimiž by 
zajistila, aby se v celé Unii rozšířily 
prozíravé a proaktivní přístupy a sociálně 
odpovědné postupy restrukturalizace, jak 
to připomíná v řadě politických 
dokumentů (viz výše);

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že Komise
v předchozím desetiletí dvakrát uspořádala 
konzultaci s evropskými sociálními 
partnery, a přesto selhala v přijetí 
praktických kroků, jimiž by zajistila, aby 
se v celé Unii rozšířily prozíravé
a proaktivní přístupy a sociálně 
odpovědné postupy restrukturalizace, jak 
to připomíná v řadě politických 
dokumentů (viz výše);

L. vzhledem k tomu, že se s evropskými 
sociálními partnery v předchozím 
desetiletí dvakrát konzultovalo;

Or. es

Pozměňovací návrh 51
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění L a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

La. vzhledem k tomu, že v oblasti 
povinností zaměstnavatelů vůči 
zaměstnancům při restrukturalizaci 
existují v současnosti značné rozdíly mezi 
právními předpisy jednotlivých států
vzhledem k tomu, že v některých státech 
se využívá Evropského fondu pro 
přizpůsobení se globalizaci pro opatření, 
která v jiných státech spadají do 
odpovědnosti zaměstnavatele;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že řádné informování
a projednávání v souvislosti
s restrukturalizací znamená inteligentnější, 
proaktivnější, odpovědnější a strategičtější 
postup, který přispěje ke zvýšení 
konkurenceschopnosti podniků a Unie
a evropské občany v době krize ubezpečí
o jistotě a transparentnosti;

M. vzhledem k tomu, že řádné a efektivní
informování a projednávání v souvislosti
s restrukturalizací znamená, že by 
příslušná opatření měla být přijímána
s několikaměsíčním předstihem před 
navrhovanou restrukturalizací, že by se 
měla týkat i subdodavatelů a mělo by
v nich být zahrnuto i rychlé poskytnutí 
rekvalifikačních kurzů, které napomůžou 
ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků
a Unie a evropské občany a investory
v době krize ubezpečí o jistotě
a transparentnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 53
Nadja Hirsch
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že řádné informování
a projednávání v souvislosti
s restrukturalizací znamená inteligentnější, 
proaktivnější, odpovědnější a strategičtější 
postup, který přispěje ke zvýšení 
konkurenceschopnosti podniků a Unie
a evropské občany v době krize ubezpečí
o jistotě a transparentnosti;

M. vzhledem k tomu, že řádné informování
v souvislosti s restrukturalizací může 
přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti 
podniků a Unie a evropské občany v době 
krize ubezpečí o jistotě a transparentnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Jelko Kacin, Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že řádné informování
a projednávání v souvislosti
s restrukturalizací znamená inteligentnější, 
proaktivnější, odpovědnější a strategičtější 
postup, který přispěje ke zvýšení 
konkurenceschopnosti podniků a Unie
a evropské občany v době krize ubezpečí
o jistotě a transparentnosti;

M. vzhledem k tomu, že řádné informování
a projednávání v souvislosti
s restrukturalizací může přispět ke zvýšení 
konkurenceschopnosti podniků a Unie
a evropské občany v době krize ubezpečí
o jistotě a transparentnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že řádné informování
a projednávání v souvislosti
s restrukturalizací znamená inteligentnější, 
proaktivnější, odpovědnější a strategičtější 
postup, který přispěje ke zvýšení 
konkurenceschopnosti podniků a Unie
a evropské občany v době krize ubezpečí
o jistotě a transparentnosti;

M. vzhledem k tomu, že řádné informování
a projednávání v souvislosti
s restrukturalizací znamená inteligentnější, 
proaktivnější, odpovědnější a strategičtější 
postup, který může přispět ke zvýšení 
konkurenceschopnosti podniků a Unie
a evropské občany v době krize ubezpečí
o jistotě a transparentnosti;

Or. es

Pozměňovací návrh 56
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ma. vzhledem k tomu, že nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006
o zřízení Evropského fondu pro 
přizpůsobení se globalizaci se v současné 
době reviduje;

Or. it

Pozměňovací návrh 57
Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ma. vzhledem k tomu, že společnosti, 
které se nedokázaly přizpůsobit měnícím 
se podmínkám, nebudou z dlouhodobého 
hlediska schopné udržet krok se svými 
konkurenty;
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Or. es

Pozměňovací návrh 58
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ma. vzhledem k tomu, že ve snaze pomoci 
pracovníkům a podnikům lépe předvídat 
změny, zahájila Komise vypracování studií
a podrobný výzkum, které se věnují jak 
přímo restrukturalizaci, tak monitorování 
hospodářských odvětví, včetně série studií
o změnách,kterými projde od nynějška do 
roku 2020 zaměstnanost; vzhledem
k tomu, že tato výhledová analýza se 
prováděla ve spolupráci s nezávislými 
výzkumnými pracovníky, sociálními 
partnery a dalšími evropskými orgány, 
jako je Evropský parlament, a agenturami 
či institucemi Unie, jako jsou Evropské 
středisko pro monitorování změn2 při 
Evropské nadaci pro zlepšení životních
a pracovních podmínek (Eurofound)
a Evropské středisko pro rozvoj 
odborného vzdělávání (Cedefop);
__________________
1 SEC(2008) 2154 PRACOVNÍ 
DOKUMANT ÚTVARŮ KOMISE, 
Příspěvek Evrospké unie
k restrukturalizaci a zaměstnanosti 
2 V roce 2001 se realizoval jeden z návrhů 
skupiny expertů Gyllenhammar Expert 
Group. Tím došlo k vytvoření Evropského 
střediska pro monitorování změn při 
Evropské nadaci pro zlepšení životních
a pracovních podmínek (Eurofound).
Evropského střediska pro monitorování 
změn především řídí Evropský monitor 
pro restrukturalizaci, který v určitém 
rozsahu shromažďuje informace
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o restrukturalizacích.

Or. fr

Pozměňovací návrh 59
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ma. vzhledem k tomu, že ve snaze pomoci 
pracovníkům a podnikům lépe předvídat 
změny, zahájila Komise1 analýzy
a podrobný výzkum, které se věnují jak 
přímo restrukturalizaci, tak monitorování 
hospodářských odvětví, včetně série studií
o změnách,kterými projde od nynějška do 
roku 2020 zaměstnanost; vzhledem
k tomu, že tato výhledová analýza se 
prováděla ve spolupráci s nezávislými 
výzkumnými pracovníky, sociálními 
partnery a dalšími evropskými orgány, 
jako je Evropský parlament, a agenturami 
či institucemi Unie, jako jsou Evropské 
středisko pro monitorování změn2 při 
Evropské nadaci pro zlepšení životních
a pracovních podmínek (Eurofound)
a Evropské středisko pro rozvoj 
odborného vzdělávání (Cedefop).
__________________
1 SEC(2008) 2154 PRACOVNÍ 
DOKUMANT ÚTVARŮ KOMISE, 
Příspěvek Evrospké unie
k restrukturalizaci a zaměstnanosti 
2 V roce 2001 se realizoval jeden z návrhů 
skupiny expertů Gyllenhammar Expert 
Group. Tím došlo k vytvoření Evropského 
střediska pro monitorování změn v rámci 
Evropské nadace pro zlepšení životních
a pracovních podmínek (Eurofound).
Evropského střediska pro monitorování 
změn především řídí Evropský monitor 
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pro restrukturalizaci, který v určitém 
rozsahu sbírá informace
o restrukturalizacích.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Emer Costello

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ma. vzhledem k tomu, že ve snaze pomoci 
pracovníkům a podnikům lépe předvídat 
změny, zahájila Komise1 analýzy
a podrobný výzkum, které se věnují jak 
přímo restrukturalizaci, tak monitorování 
hospodářských odvětví, včetně série studií
o změnách,kterými projde od nynějška do 
roku 2020 zaměstnanost; vzhledem
k tomu, že tato výhledová analýza se 
prováděla ve spolupráci s nezávislými 
výzkumnými pracovníky, sociálními 
partnery a dalšími evropskými orgány, 
jako je Evropský parlament, a agenturami 
či institucemi Unie, jako jsou Evropské 
středisko pro monitorování změn2 při 
Evropské nadaci pro zlepšení životních
a pracovních podmínek (Eurofound)
a Evropské středisko pro rozvoj 
odborného vzdělávání (Cedefop).
__________________
1 SEC(2008) 2154 PRACOVNÍ 
DOKUMANT ÚTVARŮ KOMISE, 
Příspěvek Evropské unie
k restrukturalizaci a zaměstnanosti 
2 V roce 2001 se realizoval jeden z návrhů 
skupiny expertů Gyllenhammar Expert 
Group. Tím došlo k vytvoření Evropského 
střediska pro monitorování změn v rámci 
Evropské nadace pro zlepšení životních
a pracovních podmínek (Eurofound).
Evropského střediska pro monitorování 
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změn především řídí Evropský monitor 
pro restrukturalizaci, který v určitém 
rozsahu sbírá informace
o restrukturalizacích.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Mb. vzhledem k tomu, že podniky
a odvětví dokáží samy nejlépe odhadnout, 
jak se mají restrukturalizovat;

Or. es

Pozměňovací návrh 62
Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Mc. vzhledem k tomu, že v každém 
členském státě se uplatňují jiné 
restrukturalizační procesy a že v každém 
státě je dopad jiný;

Or. es

Pozměňovací návrh 63
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. žádá Komisi, aby Parlamentu do tří 
měsíců ode dne přijetí tohoto usnesení na 
základě článku 225 Smlouvy předložila 
legislativní návrh směrnice dle 
doporučení uvedeného v příloze;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. žádá Komisi, aby Parlamentu do tří 
měsíců ode dne přijetí tohoto usnesení na 
základě článku 225 Smlouvy předložila 
legislativní návrh směrnice dle 
doporučení uvedeného v příloze;

1. žádá Komisi, aby Parlamentu do tří 
měsíců ode dne přijetí tohoto usnesení 
předložila závěry konzultací o zelené 
knize;

Or. es

Pozměňovací návrh 65
Jelko Kacin, Marian Harkin, Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. žádá Komisi, aby Parlamentu do tří 
měsíců ode dne přijetí tohoto usnesení na 
základě článku 225 Smlouvy předložila 
legislativní návrh směrnice dle 
doporučení uvedeného v příloze;

1. žádá Komisi, aby Parlamentu do tří 
měsíců ode dne přijetí tohoto usnesení na 
základě článku 225 Smlouvy předložila 
Kodex osvědčených postupů při 
restrukturalizaci;

Or. en
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Pozměňovací návrh 66
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 1 – pododstavec 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vyzývá Komisi a další orgány zapojené do 
řádného legislativního postupu, aby 
pomohly zajistit, že pokud dojde ke změně 
nařízení (ES) č. 1927/2006, rozšíří se jeho 
rozsah tak, aby pokryl všechny nové 
problémy vyplývající z mnohotvárného 
vývoje nových forem restrukturalizace, 
které ovlivňují evropský trh včetně 
problému nekontrolovaného přesídlování 
podniků v rámci EU i mimo ni, které má 
ničivý dopad na zaměstnance;

Or. it

Pozměňovací návrh 67
Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. žádá Komisi, aby při plném 
respektování zásady subsidiarity co 
nejdříve předložila doporučení
k restrukturalizaci, pokud to podle závěrů 
konzultací o zelené knize bude nutné;

Or. es

Pozměňovací návrh 68
Veronica Lope Fontagné

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

1b. potvrzuje, že aby se vytvořily podmínky 
příznivé pro změny, díky nimž bude možné 
předvídat negativní dopad ztráty 
pracovních míst a předcházet mu, je velice 
důležité koordinovaně postupovat na 
nejvhodnější úrovni (regionální, 
vnitrostátní nebo evropské)
v následujících oblastech: posílení 
evropského vnitřního trhu, se zvláštním 
zřetelem ke zlepšení přístupu
k financování; stabilita a předvídatelnost 
regulačního rámce; efektivita pracovního 
trhu; lepší zaměstnatelnost pracovníků
v důsledku vhodněji zaměřeného
a kvalitnějšího vzdělání a odborné 
přípravy; a výrazná podpora inovacím
a aktivní a efektivní průmyslové politice, 
která dokáže vytvářet nové příležitosti jak 
pro podniky, tak pro pracovníky;

Or. es

Pozměňovací návrh 69
Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 1 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1c. zdůrazňuje, že pokud by měly vyvíjet
stejné restrukturalizační postupy, nejsou 
malé a střední podniky tak dobře 
vybaveny jako velké firmy. Proto by měly 
být podporovány, aby se podílely na 
restrukturalizačních procesech podniků, 
na nichž závisejí;

Or. es



PE494.585v01-00 38/41 AM\910056CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 70
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. potvrzuje, že doporučení dodržují zásadu 
subsidiarity a proporcionality a základní 
práva občanů;

2. požaduje, aby Komise zajistila, že 
doporučení dodržují zásadu subsidiarity
a proporcionality, základní práva občanů, 
svobodu podnikání a vlastnická práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. potvrzuje, že doporučení dodržují zásadu 
subsidiarity a proporcionality a základní 
práva občanů;

2. potvrzuje, že výše uvedená doporučení 
dodržují zásadu subsidiarity
a proporcionality a základní práva občanů;

Or. es

Pozměňovací návrh 72
Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. potvrzuje význam silného sociálního 
dialogu založeného na vzájemné důvěře
a sdílené odpovědnosti, který je nejlepším 
nástrojem na hledání konsensuálních 
řešení a společných pohledů, mají-li se 
předvídat restrukturalizační procesy, má-
li se jim předcházet a mají-li se řídit.
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Z tohoto pohledu je důležité prohloubit 
výměnu osvědčených postupů a zkušeností 
na evropské úrovni;

Or. es

Pozměňovací návrh 73
Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. vyzývá Komisi, aby stanovila, zda je 
nutné přijmout na evropské úrovni 
dohledová opatření nad činnostmi 
podniků, aby se zvláště předešlo 
zneužívání pracovníků, které by mělo 
nepříznivé důsledky;

Or. es

Pozměňovací návrh 74
Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 2 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2c. vyzývá, aby se k propouštění 
přistupovalo až po zvážení všech možných 
alternativ, aniž by to však snížilo 
konkurenceschopnost podniků.

Or. es

Pozměňovací návrh 75
Veronica Lope Fontagné
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Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. má za to, že vyžádaný návrh nebude mít 
žádné finanční dopady;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 76
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. má za to, že vyžádaný návrh nebude mít 
žádné finanční dopady;

3. požaduje, aby Komise zaručila, že
doporučení nebudou mít žádný finanční
dopad na podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. pověřuje svého předsedu, aby předal toto 
legislativní usnesení a připojená podrobná 
doporučení Komisi a Radě.

4. pověřuje svého předsedu, aby předal toto 
usnesení a připojená podrobná doporučení 
Komisi a Radě.

Or. es

Pozměňovací návrh 78
Jelko Kacin, Nadja Hirsch
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. pověřuje svého předsedu, aby předal toto 
legislativní usnesení a připojená podrobná 
doporučení Komisi a Radě.

4. pověřuje svého předsedu, aby předal toto 
usnesení a připojená podrobná doporučení 
Komisi a Radě.

Or. en


