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CS Jednotná v rozmanitosti CS

11.12.2020 A9-0233/1

Pozměňovací návrh 1
Guido Reil, Peter Kofod
za skupinu ID

Zpráva A9-0233/2020
Dennis Radtke, Agnes Jongerius
Silná sociální Evropa pro spravedlivou transformaci
(2020/2084(INI))

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. je přesvědčen, že správní rámec 
pro sociální a udržitelnou Evropu by měl 
vycházet z těchto reforem: začlenění 
evropského pilíře sociálních práv 
a protokolu o sociálním pokroku do 
Smluv, ochrana sociálních práv na stejné 
úrovni jako ekonomických svobod na 
jednotném trhu a přijetí paktu 
o udržitelném rozvoji a sociálním 
pokroku, který stanoví sociální 
a udržitelné cíle coby povinné za účelem 
dosažení cílů OSN v oblasti udržitelného 
rozvoje; domnívá se, že proces evropského 
semestru by se měl navíc řídit metodou 
Společenství a měl by být dohodnut mezi 
Radou a Evropským parlamentem, 
zatímco více oblastí sociální politiky by 
mělo spadat do rozhodovacího procesu 
schvalování kvalifikovanou většinou, 
zejména pokud jde o zákaz diskriminace, 
sociální ochranu pracovníků (mimo 
přeshraniční situace), ochranu 
pracovníků při ukončení pracovního 
poměru, zastupování a kolektivní obranu 
zájmů pracovníků a zaměstnavatelů 
a podmínky zaměstnávání státních 
příslušníků třetích zemí oprávněně 
pobývajících v EU;

6. zdůrazňuje, že evropský pilíř 
sociálních práv je politickým prohlášením, 
a odmítá jakékoli úsilí o využití tohoto 
nástroje ke sjednocení sociálních politik 
a systémů sociální ochrany členských 
států;
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11.12.2020 A9-0233/2

Pozměňovací návrh 2
Guido Reil, Peter Kofod
za skupinu ID

Zpráva A9-0233/2020
Dennis Radtke, Agnes Jongerius
Silná sociální Evropa pro spravedlivou transformaci
(2020/2084(INI))

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že režimy zkrácené 
pracovní doby jsou účinným nástrojem na 
ochranu pracovních míst během 
hospodářské krize; vítá vytvoření nástroje 
pro dočasnou podporu na zmírnění rizik 
nezaměstnanosti v mimořádné situaci 
(SURE) jako mimořádného opatření 
na podporu režimů zkrácené pracovní 
doby v členských státech v souvislosti 
s koronavirovou krizí; zdůrazňuje, že se 
jedná o klíčový nástroj na podporu 
vnitrostátních režimů zkrácené pracovní 
doby, jež umožní ochránit pracovní místa 
a dovednosti a zachovat větší část mezd 
a příjmů; vyzývá Komisi, aby důkladně 
vyhodnotila výsledky používání tohoto 
dočasného nástroje a posoudila v tomto 
ohledu možnost zavedení stálého 
zvláštního nástroje, který by byl na žádost 
členských států uveden do chodu 
v případě jakékoli neočekávané krize, 
která by vedla k neustálému růstu výdajů 
na režimy zkrácených úvazků a podobná 
opatření; vyzývá Komisi a členské státy 
k tomu, aby zajistily poskytování finanční 
pomoci pouze podnikům, které nejsou 
registrovány v zemích uvedených na 
společném unijním seznamu jurisdikcí 
třetích zemí v daňové oblasti nebo 
v příloze 1 závěrů Rady o revidovaném 
unijním seznamu jurisdikcí 
nespolupracujících v daňové oblasti; 

9. připomíná, že režimy zkrácené 
pracovní doby jsou účinným nástrojem na 
ochranu pracovních míst během 
hospodářské krize; zdůrazňuje, že nově 
vytvořený nástroj pro dočasnou podporu na 
zmírnění rizik nezaměstnanosti 
v mimořádné situaci (SURE) je dočasný; 
vyzývá Komisi, aby důkladně vyhodnotila 
výsledky používání tohoto dočasného 
dluhově financovaného nástroje; obecně 
vybízí členské státy, aby pomohly lidem, 
kteří nyní pracují na zkrácený úvazek, 
zvýšit své dovednosti, aby mohli přejít na 
zaměstnání v životaschopnějším odvětví;
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vyzývá Komisi a členské státy k zajištění 
toho, aby příjemci finančních prostředků 
dodržovali základní hodnoty zakotvené ve 
Smlouvách a aby podniky, které obdrží 
veřejnou finanční podporu, chránily své 
pracovníky, zaručily důstojné pracovní 
podmínky, dodržovaly dohody s odbory 
a příslušné kolektivní smlouvy, hradily 
svůj podíl na daních a zdržely se zpětného 
odkupu akcií, vyplácení bonusů 
manažerům i vyplácení dividend 
akcionářům; poukazuje na to, že je 
důležité kombinovat programy zkrácených 
pracovních úvazků se vzděláváním 
a odbornou přípravou příslušných 
pracovníků;

Or. en



AM\1220546CS.docx PE661.552v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

11.12.2020 A9-0233/3

Pozměňovací návrh 3
Guido Reil, Peter Kofod
za skupinu ID

Zpráva A9-0233/2020
Dennis Radtke, Agnes Jongerius
Silná sociální Evropa pro spravedlivou transformaci
(2020/2084(INI))

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vítá oznámení předsedkyně 
Evropské komise, že předloží unijní 
systém zajištění dávek v nezaměstnanosti, 
a naléhavě žádá Komisi, aby svůj návrh 
představila; vyzývá k tomu, aby tento 
nástroj chránil všechny typy pracovníků, 
snížil tlak způsobený vnějšími otřesy 
na veřejné finance a chránil vnitrostátní 
systémy dávek v nezaměstnanosti během 
krizí, které vedou k náhlému nárůstu 
výdajů; vyzývá k tomu, aby se návrh 
vztahoval na členské státy HMU 
s možností přistoupení pro další země;

10. odmítá návrh unijního systému 
zajištění dávek v nezaměstnanosti, neboť 
představuje další krok směrem 
k transferové unii; je toho názoru, že 
takový systém neřeší strukturální 
vnitrostátní nebo regionální problémy na 
trhu práce, které jsou trvalé povahy; 
vybízí členské státy, aby místo toho 
investovaly do vhodných politik trhu práce 
a ekonomických reforem s cílem zabránit 
dlouhodobé nezaměstnanosti;

Or. en


