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Pozměňovací návrh 4
Younous Omarjee, Marc Botenga, Leila Chaibi
za skupinu The Left

Zpráva A9-0145/2021
Damian Boeselager
Odhad příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2022
(2020/2264(BUI))

Návrh usnesení
Bod 51

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

konstatuje, že pandemie tvrdě dopadla na 
poskytovatele služeb; vítá snahu 
Parlamentu pomoci omezit tento dopad 
na subdodavatele a jejich zaměstnance, 
jako např. solidárním poskytováním jídel; 
zdůrazňuje skutečnost, že externalizace 
úklidových a stravovacích služeb staví 
pracovníky, což jsou většinou ženy, 
do extrémně zranitelné situace; je vysoce 
znepokojen tím, že v rámci společnosti 
COMPASS Group zajišťující stravovací 
služby došlo k masivnímu propouštění 
zaměstnanců; vyzývá příslušné orgány 
Parlamentu, aby ve spolupráci se 
subdodavateli prozkoumaly v rámci 
sociálního dialogu veškerá možná 
alternativní řešení, která by ochránila 
pracovní místa, a aby zadávaly zakázky na 
další služby, které lze odůvodnit využitím 
rozpočtu Parlamentu; vyzývá Parlament, 
aby přijal veškerá nezbytná opatření pro 
zajištění toho, že budou v případě 
úklidového personálu, který tvoří zejména 
ženy, a zaměstnanců zajišťujících 
stravovací služby dodržovány ze strany 
externích dodavatelů nejvyšší normy 
pracovního práva, především pokud jde o 
psychický nátlak a pracovní podmínky; 
vyzývá předsednictvo, aby přehodnotilo 
parlamentní politiku externalizace;

konstatuje, že pandemie tvrdě dopadla na 
poskytovatele služeb; vítá snahu 
Parlamentu pomoci omezit tento dopad 
na subdodavatele a jejich zaměstnance, 
jako např. solidárním poskytováním jídel; 
zdůrazňuje skutečnost, že externalizace 
úklidových a stravovacích služeb staví 
pracovníky, což jsou většinou ženy, 
do extrémně zranitelné situace; je vysoce 
znepokojen tím, že v rámci společnosti 
COMPASS Group zajišťující stravovací 
služby došlo k masivnímu propouštění 
zaměstnanců; vyzývá příslušné orgány 
Parlamentu, aby ve spolupráci se 
subdodavateli prozkoumaly v rámci 
sociálního dialogu veškerá možná 
alternativní řešení, která by ochránila 
pracovní místa, reintegrovaly propuštěné 
zaměstnance a aby zadávaly zakázky na 
další služby, které lze odůvodnit využitím 
rozpočtu Parlamentu; vyzývá Parlament, 
aby přijal veškerá nezbytná opatření pro 
zajištění toho, že budou v případě 
úklidového personálu, který tvoří zejména 
ženy, a zaměstnanců zajišťujících 
stravovací služby dodržovány ze strany 
externích dodavatelů nejvyšší normy 
pracovního práva, především pokud jde o 
psychický nátlak a pracovní podmínky; 
vyzývá předsednictvo, aby přehodnotilo 
parlamentní politiku externalizace;
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