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9. 1. 2013 A7-0390/1 

Pozměňovací návrh  1 

Thomas Händel, Patrick Le Hyaric 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0390/2012 

Alejandro Cercas 
Informovanost a konzultování pracovníků, předvídání a zvládání restrukturalizace 

2012/2061(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

C. vzhledem k tomu, že výsledkem 

radikálních změn v hospodářských 

strategiích za posledních 30 let je zásadní 

přesun bohatství z reálné ekonomiky do 

finančního hospodářství; a vzhledem 

k tomu, že situaci těch, kteří vyrábějí 

všechno zboží a zajišťují všechny služby, 

ale nejvíce trpí ekonomickou krizí, je třeba 

zlepšit; 

C. vzhledem k tomu, že výsledkem 

radikálních změn v hospodářských 

strategiích za posledních 30 let je zásadní 

přesun bohatství z reálné ekonomiky do 

finančního hospodářství; vzhledem k tomu, 

že snížení vlivu státu vedlo ke kritickému 

podfinancování, zadlužování, tlaku na 

veřejné představitele za účelem privatizace 

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. en 
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9. 1. 2013 A7-0390/2 

Pozměňovací návrh  2 

Thomas Händel, Patrick Le Hyaric 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0390/2012 

Alejandro Cercas 

Informovanost a konzultování pracovníků, předvídání a zvládání restrukturalizace 

2012/2061(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění N 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

N. vzhledem k tomu, že pro podniky v EU 

může být obtížné uspět na světových trzích 

jen tím, že nasadí nižší ceny než jejich 

konkurenti, mohou však uspět díky vývoji 

dobrých výrobků, postupů a služeb; 

N. vzhledem k tomu, že podniky v Unii 

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 zásadně 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. en 
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9. 1. 2013 A7-0390/3 

Pozměňovací návrh  3 

Thomas Händel, Patrick Le Hyaric 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0390/2012 

Alejandro Cercas 

Informovanost a konzultování pracovníků, předvídání a zvládání restrukturalizace 

2012/2061(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění V 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

V. vzhledem k tomu, že Komise usilovala 

o konkrétní přínos k tomu, jak dále rozvíjet 

politiku v této oblasti, v zelené knize 

nazvané „Restrukturalizace a předjímání 

změn: poučení z nedávných zkušeností“, 

v níž 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; 

V. vzhledem k tomu, že Komise usilovala 

o konkrétní přínos k tomu, jak dále rozvíjet 

politiku v této oblasti, v zelené knize 

nazvané „Restrukturalizace a předjímání 

změn: poučení z nedávných zkušeností“, 

v níž 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; 

vzhledem k tomu, že skutečnost že se 

úspěšné průmyslové podniky v EU, které 

si vedou dobře na vývozních trzích, 

v průběhu krize snažily udržet si své 

kvalitně vyškolené a velmi zkušené 

pracovníky, poukazuje na selhání Komisí 

navrhovaného principu flexikurity; 

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 

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. en 
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9. 1. 2013 A7-0390/4 

Pozměňovací návrh  4 

Thomas Händel, Patrick Le Hyaric 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0390/2012 

Alejandro Cercas 

Informovanost a konzultování pracovníků, předvídání a zvládání restrukturalizace 

2012/2061(INI) 

Návrh usnesení 

Příloha – doporučení 5 – bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. V konzultaci se zástupci pracovníků s 

náležitým ohledem na jejich vzájemná 

práva a povinnosti a případně v konzultaci 

s veřejnými orgány a dalšími relevantními 

zúčastněnými stranami vytvářejí 

společnosti strategie rozvoje lidských 

zdrojů přizpůsobené jejich individuální 

situaci a mechanismy pro plánování 

budoucích potřeb v oblasti zaměstnanosti a 

dovedností. 

1. Spolu se zástupci pracovníků s 

náležitým ohledem na jejich vzájemná 

práva a povinnosti a případně v konzultaci 

s veřejnými orgány a dalšími relevantními 

zúčastněnými stranami vytvářejí 

společnosti strategie rozvoje lidských 

zdrojů přizpůsobené jejich individuální 

situaci a mechanismy pro plánování 

budoucích potřeb v oblasti zaměstnanosti a 

dovedností. 

Or. en 
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9. 1. 2013 A7-0390/5 

Pozměňovací návrh  5 

Thomas Händel, Patrick Le Hyaric 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0390/2012 

Alejandro Cercas 

Informovanost a konzultování pracovníků, předvídání a zvládání restrukturalizace 

2012/2061(INI) 

Návrh usnesení 

Příloha – doporučení 7 – bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. Součástí opatření podle odstavce 1 je 

zdůvodnění výběru plánovaných opatření k 

dosažení cílů, a to po vyhodnocení dalších 

možností s ohledem zájmy všech 

zúčastněných stran.  

2. Součástí dialogu podle odstavce 1 je 

odůvodnění výběru plánovaných opatření, 

popis jednotlivých opatření, dopadů 

plánovaných opatření na zaměstnance, 

právní i skutečné situace společností, 

produktů a postupů v obsahovém i 

časovém rozsahu, k dosažení cílů, a to po 

vyhodnocení dalších možností s ohledem 

zájmy všech zúčastněných stran Tento 

dialog zahrnuje rovněž opatření, jako je 

outsourcing, rozdělení společnosti či 

zakládání nových dceřiných společností 

v tuzemsku a zahraničí.  

Or. en 
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9. 1. 2013 A7-0390/6 

Pozměňovací návrh  6 

Thomas Händel, Patrick Le Hyaric 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0390/2012 

Alejandro Cercas 

Informovanost a konzultování pracovníků, předvídání a zvládání restrukturalizace 

2012/2061(INI) 

Návrh usnesení 

Příloha – doporučení 7 – bod 2 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2a. Informování zástupců zaměstnanců a 

projednávání s nimi musí proběhnout v 

takovém předstihu, aby vedení společnosti 

či skupiny společností mohlo přijmout 

návrhy zástupců zaměstnanců a změnit 

své plány a rozhodnutí. Zástupcům 

zaměstnanců nesmějí být pouze oznámeny 

již nezměnitelné skutečnosti. 

Or. en 

 

 


