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11.12.2020 A9-0233/4

Pozměňovací návrh 4
Yana Toom
za skupinu Renew

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. je přesvědčen, že správní rámec pro 
sociální a udržitelnou Evropu by měl 
vycházet z těchto reforem: provádění 
evropského pilíře sociálních práv a přijetí 
paktu o udržitelném rozvoji a sociálním 
pokroku se sociálními a udržitelnými cíli 
za účelem dosažení cílů OSN v oblasti 
udržitelného rozvoje; domnívá se navíc, že 
členské státy musí zajistit lepší provádění 
doporučení pro jednotlivé země v rámci 
procesu evropského semestru v souladu 
s cíli paktu a věnovat větší pozornost 
oblastem sociální politiky, 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;
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11.12.2020 A9-0233/5

Pozměňovací návrh 5
Yana Toom
za skupinu Renew

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

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá Komisi, aby s cílem zavést 
preferenční zacházení se společnostmi, 
které dodržují smlouvy o kolektivním 
vyjednávání, přezkoumala evropskou 
směrnici o zadávání veřejných zakázek; 
vyzývá Komisi dále k tomu, aby zpřísnila 
sociální doložku a vyloučila nabídky od 
společností, které se dopouštějí trestné 
činnosti či útoků na odbory nebo které se 
odmítají zapojit do kolektivního 
vyjednávání, aby bylo zajištěno, aby byly 
veřejné finanční prostředky použity na 
investice do subjektů zapojených 
do spravedlivé transformace, s cílem 
podpořit kolektivní smlouvy a zvýšit 
hustotu odborových svazů; dále se 
domnívá, že veškerá finanční 
podpora podniků ze strany EU by měla být 
podmíněna dodržováním platných 
pracovních a zaměstnaneckých podmínek 
nebo povinností zaměstnavatelů 
vyplývajících z příslušných kolektivních 
smluv; naléhá na Komisi a na členské 
státy, aby usilovaly o zajištění toho, aby 
zařízení obecného zájmu, ať už spravovaná 
soukromě, nebo veřejně, zajišťovala svým 
zaměstnancům důstojné pracovní 
podmínky a dodržovala přitom zejména 
svobodu vyjednávání a uzavírání 
kolektivních smluv v daném odvětví nebo 
podnikových smluv a právo na přiměřené 
mzdy;

20. vyzývá Komisi, aby důrazně 
prosazovala sociální doložku stávající 
směrnice EU o zadávání veřejných 
zakázek a zvážila, zda je nezbytné 
revidovat tuto směrnici s cílem zpřísnit 
sociální doložku a zajistit, aby byly 
veřejné finanční prostředky použity mimo 
jiné na investice do spravedlivé 
transformace a do podniků, které 
podporují kolektivní smlouvy a zvyšují 
hustotu odborových svazů; dále se 
domnívá, že veškerá finanční 
podpora podniků ze strany EU by měla 
napomáhat  dodržování platných 
pracovních a zaměstnaneckých podmínek 
nebo povinností zaměstnavatelů 
vyplývajících z příslušných kolektivních 
smluv; naléhá na Komisi a na členské 
státy, aby usilovaly o zajištění toho, aby 
zařízení obecného zájmu, ať už spravovaná 
soukromě, nebo veřejně, zajišťovala svým 
zaměstnancům důstojné pracovní 
podmínky a dodržovala přitom zejména 
svobodu vyjednávání a uzavírání 
kolektivních smluv v daném odvětví nebo 
podnikových smluv a právo na přiměřené 
mzdy;
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11.12.2020 A9-0233/6

Pozměňovací návrh 6
Yana Toom
za skupinu Renew

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

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. je znepokojen zvýšeným počtem 
pracovníků v nejistých a nestandardních 
formách zaměstnání, falešných OSVČ 
a pracovníků se smlouvou na nulový počet 
hodin, a to i ve státní správě jednotlivých 
členských států; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby usilovaly o dosažení cíle, kterým 
je snížení výskytu nedobrovolného 
dočasného zaměstnání a zaměstnání 
na zkrácený pracovní úvazek do roku 2030, 
a o splnění cíle vytvořit 80 % pracovních 
míst se středním nebo vysokým platem, 
která by se soustřeďovala v udržitelných 
odvětvích; naléhavě vyzývá Komisi 
a členské státy, aby odstranily praxi, kdy 
se využívají smlouvy na nulový počet 
hodin a falešná samostatně výdělečná 
činnost;

24. je znepokojen zvýšeným počtem 
pracovníků v nejistých formách 
zaměstnání, falešných OSVČ a pracovníků 
se smlouvou na nulový počet hodin, a to 
i ve státní správě jednotlivých členských 
států; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
usilovaly o dosažení cíle, kterým je snížení 
výskytu nedobrovolného dočasného 
zaměstnání a zaměstnání na zkrácený 
pracovní úvazek do roku 2030, a o to, aby 
většina vytvořených pracovních míst byla 
místy se středním nebo vysokým platem, 
která by se soustřeďovala v udržitelných 
odvětvích;
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11.12.2020 A9-0233/7

Pozměňovací návrh 7
Yana Toom
za skupinu Renew

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

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. uznává, že spravedlivá a sociálně 
udržitelná práce a skutečné zapojení 
zaměstnanců do vytváření pracovních 
podmínek jsou v rámci digitálních 
platforem a ve všech dalších odvětvích 
důležitější než kdy jindy a že pracovníci 
musejí mít demokratický vliv na správu 
pracovních záležitostí; zdůrazňuje, že je 
nutné zajistit široké a spravedlivé rozdělení 
výhod digitalizace a že pracovníci 
v digitálním odvětví musejí mít stejná 
práva a pracovní podmínky jako v jiných 
odvětvích; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala návrh směrnice o důstojných 
pracovních podmínkách a právech 
v digitální ekonomice, která by se 
vztahovala na všechny pracovníky, včetně 
pracovníků s nestandardními atypickými 
smlouvami, pracovníků společností 
působících v oblasti platforem a OSVČ; 
vyzývá Komisi, aby v rámci této směrnice 
zajistila, aby podniky založené 
na platformách dodržovaly stávající 
vnitrostátní a evropské právní předpisy, 
vyjasnila zaměstnanecký status pracovníků 
platforem prostřednictvím vyvratitelné 
domněnky pracovního poměru, 
zabezpečila jim pracovní 
podmínky, sociální ochranu a BOZP 
a zajistila právo organizovat se, právo 
na zastoupení prostřednictvím odborů 
a právo vyjednávat kolektivní smlouvy, mj. 

27. uznává, že spravedlivá a sociálně 
udržitelná práce a skutečné zapojení 
zaměstnanců do vytváření pracovních 
podmínek jsou v rámci digitálních 
platforem a ve všech dalších odvětvích 
důležitější než kdy jindy a že pracovníci 
musejí mít demokratický vliv na správu 
pracovních záležitostí; zdůrazňuje, že je 
nutné zajistit široké a spravedlivé rozdělení 
výhod digitalizace a že pracovníci 
v digitálním odvětví musejí mít stejná 
práva a pracovní podmínky jako v jiných 
odvětvích; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala návrh směrnice o důstojných 
pracovních podmínkách a právech 
v digitální ekonomice, která by se 
vztahovala na všechny pracovníky; vyzývá 
Komisi, aby v rámci této směrnice zajistila, 
aby podniky založené na platformách 
dodržovaly stávající vnitrostátní a evropské 
právní předpisy, vyjasnila zaměstnanecký 
status pracovníků platforem, zabezpečila 
jim pracovní podmínky, sociální ochranu 
a BOZP a zajistila právo organizovat se 
a právo vyjednávat kolektivní smlouvy, mj. 
i v případě OSVČ; vítá nedávné veřejné 
konzultace Komise o osobách samostatně 
výdělečně činných a o platformách, 
jejichž cílem bylo posoudit, zda je 
nezbytné přijmout cílenou revizi právních 
předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže, 
aby se tak jednotlivé samostatně výdělečně 



AM\1220557CS.docx PE661.552v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

i v případě OSVČ; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby předložila cílenou revizi 
právních předpisů EU v oblasti 
hospodářské soutěže s cílem umožnit 
kolektivní stanovování cen OSVČ 
s nejistými pracovními podmínkami, aby 
byla zajištěna lepší rovnováha vyjednávací 
síly a spravedlivější vnitřní trh;

činné osoby mohly spojit a uzavírat 
kolektivní smlouvy, a vítá její záměr 
navrhnout v případě potřeby změny 
předpisů; očekává zveřejnění posouzení 
dopadů, které bude obsahovat první 
možná budoucí opatření;

Or. en


