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Pozměňovací návrh 1
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění -A (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-A. vzhledem k tomu, že zásada 
rovného zacházení je zakotvena v čl. 45 
odst. 2 SFEU a zakazuje jakoukoli 
diskriminaci mezi pracovníky členských 
států na základě státní příslušnosti, pokud 
jde o zaměstnávání, odměnu za práci a 
jiné pracovní podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění -A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-Aa. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
pracovníků je základní zásadou Evropské 
unie a má zásadní význam pro řádné 
fungování vnitřního trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že článek 3 
Smlouvy o Evropské unii stanoví, že Unie 
podporuje sociální spravedlnost a 

A. vzhledem k tomu, že článek 3 
Smlouvy o Evropské unii stanoví, že Unie 
vytvoří vnitřní trh, který bude fungovat 
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ochranu; pro vysoce konkurenceschopné sociálně 
tržní hospodářství směřující k plné 
zaměstnanosti a společenskému pokroku 
a zajistí vysokou úroveň ochrany a 
zvyšování kvality životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že článek 3 
Smlouvy o Evropské unii stanoví, že Unie 
podporuje sociální spravedlnost a 
ochranu;

A. vzhledem k tomu, že článek 3 
Smlouvy o Evropské unii (SEU) stanoví, 
že Unie a její vnitřní trh usilují mimo jiné 
o udržitelný rozvoj Evropy, sociálně tržní 
hospodářství, společenský pokrok a 
podporu sociální spravedlnosti a ochrany; 
vzhledem k tomu, že podle článku 9 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
(SFEU) přihlíží Unie při vymezování a 
provádění svých politik a činností k 
požadavkům spojeným s podporou vysoké 
úrovně zaměstnanosti, zárukou přiměřené 
sociální ochrany, bojem proti sociálnímu 
vyloučení a vysokou úrovní všeobecného a 
odborného vzdělávání a ochrany lidského 
zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že článek 3 
Smlouvy o Evropské unii stanoví, že Unie 
podporuje sociální spravedlnost a ochranu;

A. vzhledem k tomu, že Smlouvy jsou 
primárními právními předpisy Evropské 
unie a představují základ a základní 
pravidla pro veškerou činnost EU; 
vzhledem k tomu, že článek 3 Smlouvy o 
Evropské unii stanoví, že Unie podporuje 
sociální spravedlnost a ochranu; vzhledem 
k tomu, že článek 9 Smlouvy o fungování 
Evropské unie stanoví, že při vymezování 
a provádění svých politik a činností 
přihlíží Unie k požadavkům spojeným s 
podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, 
zárukou přiměřené sociální ochrany, 
bojem proti sociálnímu vyloučení a 
vysokou úrovní všeobecného a odborného 
vzdělávání a ochrany lidského zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že článek 3 
Smlouvy o Evropské unii stanoví, že Unie 
podporuje sociální spravedlnost a ochranu;

A. vzhledem k tomu, že článek 3 
Smlouvy o Evropské unii stanoví, že Unie 
podporuje sociální spravedlnost a ochranu, 
a vzhledem k tomu, že je důležité posílit 
hodnotové řetězce na vnitřním trhu Unie, 
které snižují závislost evropského 
hospodářství na dovozu a tvoří základ, 
který s náležitým technologickým vývojem 
a inovacemi z dlouhodobého hlediska 
zvýší vývozní kapacitu ekonomik Evropy i 
členských států spolu s evropskou a 
vnitrostátní bezpečností dodávek;

Or. hu
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Pozměňovací návrh 7
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, 
Stéphane Bijoux, Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že článek 3 
Smlouvy o Evropské unii stanoví, že Unie 
podporuje sociální spravedlnost a ochranu;

A. vzhledem k tomu, že článek 3 
Smlouvy o Evropské unii stanoví, že Unie 
podporuje sociální spravedlnost a ochranu; 
vzhledem k tomu, že zásada rovného 
zacházení je zakotvena v čl. 45 odst. 2 
Smlouvy o fungování Evropské unie a 
zakazuje jakoukoli diskriminaci mezi 
evropskými pracovníky na základě státní 
příslušnosti, pokud jde o zaměstnávání, 
odměnu za práci a jiné pracovní 
podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že článek 3 
Smlouvy o Evropské unii stanoví, že Unie 
podporuje sociální spravedlnost a 
ochranu;

A. vzhledem k tomu, že článek 3 
Smlouvy o Evropské unii stanoví, že Unie 
a její vnitřní trh usilují o udržitelný 
rozvoj, sociálně tržní hospodářství, 
společenský pokrok a podporu sociální 
spravedlnosti a ochrany;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Stefania Zambelli
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Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že článek 3 
Smlouvy o Evropské unii stanoví, že Unie 
podporuje sociální spravedlnost a ochranu;

A. vzhledem k tomu, že článek 3 
Smlouvy o Evropské unii stanoví, že Unie 
podporuje sociální spravedlnost, ochranu a 
plnou zaměstnanost;

Or. it

Pozměňovací návrh 10
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že vnitřní trh by 
měl v souladu s tradicí společenského 
pokroku, který je pevnou součástí 
evropské historie a jenž je zmíněn ve 
Smlouvách, sloužit ku prospěchu všech, 
nelze hospodářské svobody vykládat tak, 
že podniky mají právo uplatňovat je za 
účelem nebo s cílem oslabit vnitrostátní 
sociální a pracovněprávní předpisy a 
postupy nebo sociální dumping, nebo se 
jim vyhýbat či je obcházet;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že článek 9 
Smlouvy o fungování Evropské unie 



PE653.868v01-00 8/84 AM\1208094CS.docx

CS

stanoví, že při vymezování a provádění 
svých politik a činností přihlíží Unie k 
požadavkům spojeným s podporou vysoké 
úrovně zaměstnanosti, zárukou přiměřené 
sociální ochrany, bojem proti sociálnímu 
vyloučení a vysokou úrovní všeobecného a 
odborného vzdělávání a ochrany lidského 
zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že pro boj proti 
změně klimatu je nezbytný integrovanější 
a propojenější trh služeb; vzhledem k 
tomu, že je nutné postavit hospodářské, 
environmentální a sociální aspekty na 
stejnou úroveň, aby se připravily 
podmínky pro trh s udržitelnými službami 
bez environmentálního a sociálního 
dumpingu, a to v souladu se spravedlivým 
přechodem;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Daniela Rondinelli

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že evropské 
předpisy o volném pohybu osob, 
pracovníků, zboží a služeb se nevyvinuly 
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vyváženým a koordinovaným způsobem a 
že pro zlepšení volného pohybu 
pracovníků, zejména sezónních, 
přeshraničních a vyslaných, je třeba ještě 
mnoho udělat; 

Or. it

Pozměňovací návrh 14
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že 27 % přidané 
hodnoty zboží vyrobeného v EU vytvářejí 
služby a 14 milionů pracovních míst se 
přičítá odvětví služeb na podporu 
výroby1a;
__________________
1a Eva Rytter Synesen, Martin Hvidt 
Thelle, Copenhagen Economics, „Obchod 
EU se službami pro všechny“, listopad 
2018

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že svoboda 
usazování a volný pohyb služeb jsou 
zakotveny ve Smlouvě o fungování 
Evropské unie;

Or. es
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Pozměňovací návrh 16
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
služeb na jednotném trhu by neměl 
podrývat sociální spravedlnost a práva 
pracovníků; vzhledem k tomu, že 
environmentální a sociální hlediska musí 
jít ruku v ruce se zajištěním trhu s 
udržitelnými službami bez 
environmentálního dumpingu a nekalé 
hospodářské soutěže, jenž připraví 
podmínky pro spravedlivý přechod;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Dennis Radtke, Cindy Franssen

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
služeb má zásadní význam pro jednotný 
trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
služeb nesmí v žádném případě sloužit k 
oslabení pracovních práv, sociální 
ochrany a zásady subsidiarity; vzhledem k 
tomu, že digitální technologie mohou 
usnadnit kontrolu a uplatňování pravidel, 
která chrání mobilní pracovníky;

B. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
služeb by měl být vykonáván při 
současném zajištění pracovních práv, 
volného pohybu pracovníků a sociální 
ochrany; vzhledem k tomu, že digitální 
technologie mohou usnadnit kontrolu a 
uplatňování pravidel, která chrání mobilní 
pracovníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
služeb nesmí v žádném případě sloužit k 
oslabení pracovních práv, sociální 
ochrany a zásady subsidiarity; vzhledem k 
tomu, že digitální technologie mohou 
usnadnit kontrolu a uplatňování pravidel, 
která chrání mobilní pracovníky;

B. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
služeb musí respektovat pracovní práva, 
sociální ochranu a zásadu subsidiarity; 
vzhledem k tomu, že digitální technologie 
mohou usnadnit kontrolu a uplatňování 
pravidel, která chrání mobilní pracovníky;

Or. es

Pozměňovací návrh 20
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
služeb nesmí v žádném případě sloužit k 
oslabení pracovních práv, sociální 
ochrany a zásady subsidiarity; vzhledem k 
tomu, že digitální technologie mohou 

B. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
služeb a pracovní práva, jakož i sociální 
ochrana založená na zásadě subsidiarity 
se vzájemně podporují; vzhledem k tomu, 
že digitální technologie mohou usnadnit 
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usnadnit kontrolu a uplatňování pravidel, 
která chrání mobilní pracovníky;

kontrolu a uplatňování pravidel, která 
chrání mobilní pracovníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
služeb nesmí v žádném případě sloužit k 
oslabení pracovních práv, sociální ochrany 
a zásady subsidiarity; vzhledem k tomu, že 
digitální technologie mohou usnadnit 
kontrolu a uplatňování pravidel, která 
chrání mobilní pracovníky;

B. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
služeb nesmí sloužit k oslabení pracovních 
práv, sociální ochrany a zásady 
subsidiarity; vzhledem k tomu, že digitální 
technologie mohou usnadnit kontrolu a 
uplatňování pravidel, která chrání mobilní 
pracovníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
služeb nesmí v žádném případě sloužit k 
oslabení pracovních práv, sociální ochrany 
a zásady subsidiarity; vzhledem k tomu, že 
digitální technologie mohou usnadnit 
kontrolu a uplatňování pravidel, která 
chrání mobilní pracovníky;

B. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
služeb nesmí v žádném případě sloužit k 
oslabení pracovních práv, sociální ochrany 
a zásady subsidiarity; vzhledem k tomu, že 
ochrana a podpora spravedlivých mezd a 
důstojných pracovních podmínek a 
podmínek zaměstnávání hrají klíčovou 
úlohu při vytváření dobře fungujícího, 
spravedlivého a udržitelného jednotného 
trhu kvalitních služeb; vzhledem k tomu, 
že volný pohyb služeb nesmí oslabit 
základní práva, včetně práv sociálních 
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pracovníků a odborů; vzhledem k tomu, že 
plně fungující trh služeb vyžaduje přístup 
k informacím a sledování a prosazování 
platných pravidel, včetně bezpečných 
způsobů oznamování zneužití; vzhledem k 
tomu, že digitální technologie mohou 
usnadnit kontrolu a uplatňování právních 
předpisů, které chrání mobilní pracovníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
služeb nesmí v žádném případě sloužit k 
oslabení pracovních práv, sociální ochrany 
a zásady subsidiarity; vzhledem k tomu, že 
digitální technologie mohou usnadnit 
kontrolu a uplatňování pravidel, která 
chrání mobilní pracovníky;

B. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
služeb vyžaduje volný pohyb pracovníků; 
vzhledem k tomu, že volný pohyb služeb 
nesmí v žádném případě sloužit k oslabení 
pracovních práv, sociální ochrany a zásady 
subsidiarity; vzhledem k tomu, že 
nezbytným předpokladem spravedlivé 
mobility je přístup k informacím o 
platných pravidlech a jejich účinné 
dodržování, sledování a prosazování, 
včetně bezpečných způsobů oznamování 
zneužití; vzhledem k tomu, že digitální 
technologie mohou usnadnit kontrolu a 
uplatňování pravidel, která chrání mobilní 
pracovníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
služeb nesmí v žádném případě sloužit k 
oslabení pracovních práv, sociální ochrany 
a zásady subsidiarity; vzhledem k tomu, že 
digitální technologie mohou usnadnit 
kontrolu a uplatňování pravidel, která 
chrání mobilní pracovníky;

B. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
služeb nesmí v žádném případě sloužit k 
oslabení pracovních práv, sociální ochrany, 
odborových práv, včetně práva na 
spravedlivé mzdy a na přiměřenou 
odměnu, práva na rovnováhu mezi 
pracovním a soukromým životem, práva 
rozhodovat o tom, kde a kdy pracovat, a 
práva na rovné zacházení a zásady 
subsidiarity; vzhledem k tomu, že plně 
fungující trh služeb vyžaduje přístup k 
informacím o platných pravidlech a jejich 
účinné dodržování, sledování a 
prosazování, včetně bezpečných způsobů 
oznamování zneužití; vzhledem k tomu, že 
digitální technologie mohou usnadnit 
kontrolu a uplatňování pravidel, která 
chrání mobilní pracovníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, 
Stéphane Bijoux, Jordi Cañas, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
služeb nesmí v žádném případě sloužit k 
oslabení pracovních práv, sociální ochrany 
a zásady subsidiarity; vzhledem k tomu, že 
digitální technologie mohou usnadnit 
kontrolu a uplatňování pravidel, která 
chrání mobilní pracovníky;

B. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
služeb nesmí v žádném případě sloužit k 
oslabení pracovních práv, sociální ochrany 
a zásady subsidiarity; vzhledem k tomu, že 
digitální technologie mohou usnadnit 
kontrolu a uplatňování pravidel, která 
chrání mobilní pracovníky, a proto je třeba 
je prosazovat a používat ke zlepšení 
systémů výměny informací a kontrolních 
systémů a k boji proti jakémukoli 
zneužívání a k informování pracovníků o 
pravidlech, která se na ně vztahují;

Or. en
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Pozměňovací návrh 26
Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
služeb nesmí v žádném případě sloužit k 
oslabení pracovních práv, sociální ochrany 
a zásady subsidiarity; vzhledem k tomu, že 
digitální technologie mohou usnadnit 
kontrolu a uplatňování pravidel, která 
chrání mobilní pracovníky;

B. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
služeb nesmí v žádném případě sloužit k 
oslabení pracovních práv, sociální ochrany 
a zásady subsidiarity; vzhledem k tomu, že 
digitální technologie mohou za 
předpokladu, že jsou v souladu s pravidly 
pro ochranu osobních údajů a soukromí, 
usnadnit kontrolu a uplatňování pravidel, 
která chrání mobilní pracovníky;

Or. sk

Pozměňovací návrh 27
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že současná 
krize způsobená onemocněním Covid-19 
odhalila a prohloubila stávající 
nedostatky v ochraně mobilních a 
přeshraničních pracovníků působících na 
vnitřním trhu, zejména pokud jde o jejich 
pracovní podmínky, přístup ke zdraví a 
bezpečnosti, sociální ochranu, bezpečnou 
dopravu a důstojné ubytování, které 
splňuje hygienické požadavky a opatření 
týkající se omezení fyzického kontaktu, 
jakož i podporu při oznamování zneužití; 
vzhledem k tomu, že pokyny Komise 
týkající se obnovení volného pohybu v 
rámci COVID-19 byly spíše zaměřeny na 
poskytování bezpečných služeb občanům 
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než na zajištění bezpečných podmínek pro 
pracovníky poskytující služby; vzhledem k 
tomu, že pracovníci nesmí být opomíjeni v 
krizi v důsledku toho, že zaměstnavatelé 
využívali volného pohybu služeb podle 
práva EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
služeb by neměl být na úkor práv 
pracovníků na zastupování, včetně práva 
vyjednávat, uzavírat a prosazovat 
kolektivní smlouvy a práva na kolektivní 
akce, a nesmí narušovat nezávislost 
sociálních partnerů při výkonu těchto 
základních práv při prosazování 
sociálních zájmů a ochrany pracovníků; 
vzhledem k tomu, že jakákoli spravedlivá 
a udržitelná mobilita vyžaduje, aby jejím 
těžištěm byli pracovníci, jejich zástupci a 
odborové svazy, jakož i zájmy pracovníků 
a dlouhodobé odborné znalosti, aby se 
zajistilo, že bude zaměřena na základní 
potřeby společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že úkolem 
Evropského orgánu pro pracovní 
záležitosti je zejména zajistit účinné, 
jednotné a efektivní uplatňování 
evropských pravidel a sledovat dodržování 
práva Unie v oblasti pracovní mobility v 
rámci volného pohybu pracovníků a 
volného pohybu služeb na vnitřním trhu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 30
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že neexistuje 
žádný systematický celounijní systém 
sběru údajů nebo digitální systém 
sledování, který by poskytoval dostatečné 
údaje o celkovém počtu mobilních, 
příhraničních, přeshraničních a 
sezónních pracovníků nebo který by 
pracovníkům umožňoval snadno a rychle 
zjistit stav jejich sociálního zabezpečení a 
uplatnit nároky na různé vzniklé dávky;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že jednotný trh 
může být udržitelný a může zvýšit 
prosperitu pouze tehdy, je-li zajištěno, že 
výměna zboží a služeb je založena na 
spravedlivých pravidlech týkajících se 
sociálního zabezpečení, pracovních práv, 
pracovních podmínek a podmínek 
zaměstnávání, rovnosti žen a mužů, jakož 
i ochrany spotřebitelů a životního 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
služeb stimuluje hospodářský růst, neboť 
lidem umožňuje cestovat, studovat, 
prodávat a pracovat přes hranice a 
podnikům umožňuje vybírat si pracovníky 
ze širšího souboru talentů;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že trh služeb 
představuje pro všechny skupiny vstupní 
bránu na trh práce, zejména pro mladé 
lidi, migranty a dlouhodobě 
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nezaměstnané;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Stefania Zambelli

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
služeb musí být spravedlivý a nesmí vést k 
nekalé hospodářské soutěži;

Or. it

Pozměňovací návrh 35
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že současná 
krize způsobená onemocnením Covid-19 
odhalila a prohloubila sociální dumping a 
stávající nejistou situaci mnoha mobilních 
pracovníků, jakož i mezery v provádění a 
prosazování stávajících právních předpisů 
na jejich ochranu; vzhledem k tomu, že 
pracovníci vyslaní v rámci poskytování 
služeb byli vystaveni zneužití, zejména 
pokud jde o jejich pracovní podmínky, 
přístup ke zdraví a bezpečnosti, sociální 
ochranu, bezpečnou dopravu a důstojné 
ubytování;

Or. en
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Pozměňovací návrh 36
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že zbytečné 
porušování práv je stále skutečností a 
brání vytváření pracovních míst a 
prosperitě; vzhledem k tomu, že během 
koronavirové krize došlo k nárůstu 
nadměrného počtu případů porušování 
práv; vzhledem k tomu, že malé a střední 
podniky jsou vůči takovým porušením 
nejzranitelnější;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že v jiných 
členských státech je za účelem 
poskytování služeb vysíláno více než 2,3 
milionu osob;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B c (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Bc. vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 vážně ohrožuje veřejné zdraví 
a má vliv na zdraví a život všech osob 
pobývajících v EU a na zdravotnické 
systémy a systémy péče v členských 
státech; vzhledem k tomu, že současná 
krize spojená s onemocněním COVID-19 
odhalila stávající nedostatky v ochraně 
mobilních pracovníků, jako jsou 
přeshraniční pracovníci, sezónní 
pracovníci a vyslaní pracovníci, zejména 
pokud jde o jejich pracovní podmínky a 
podmínky zaměstnávání, přístup ke zdraví 
a bezpečnosti, sociální ochranu, 
bezpečnou dopravu a důstojné ubytování v 
souladu s hygienickými požadavky a 
požadavky na omezení fyzického 
kontaktu, jakož i podporu při oznamování 
zneužití; vzhledem k tomu, že obzvláště 
zranitelní jsou často ženy a mladí mobilní 
pracovníci;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Bc. vzhledem k tomu, že vypuknutí 
nákazy Covid-19 ve velkém měřítku na 
jatkách v Německu, které přímo souvisí se 
špatnými pracovními podmínkami a 
podmínkami bydlení a běžným využíváním 
subdodávek na základě volného pohybu 
služeb, ukazuje potenciální dopad volného 
pohybu služeb na veřejné zdraví;

Or. en
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Pozměňovací návrh 40
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Bd. vzhledem k tomu, že stávající 
pravidla vztahující se na mobilitu 
pracovníků v Evropské unii umožňují 
podvody a sociální dumping, což oslabuje 
pracovní práva a poškozuje spravedlivou 
hospodářskou soutěž mezi členskými 
státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Be. vzhledem k tomu, že liberalizace 
služeb vycházela z předpokladu, že 
hospodářská soutěž bude souznačná s 
dostupnými cenami a kvalitnějšími 
službami, přičemž ve skutečnosti často 
vede k dominanci velmi malého počtu 
velkých společností, stále nejistějším 
pracovním místům a zvýšení nákladů pro 
spotřebitele a zhoršení kvality 
poskytovaných služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B f (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Bf. vzhledem k tomu, že většinu 
pracovníků v Evropské unii zaměstnávají 
malé a střední podniky; vzhledem k tomu, 
že ochrana pracovních práv musí být 
prioritou pro všechny druhy společností a 
všechny formy zaměstnání; vzhledem k 
tomu, že iniciativy zaměřené na malé a 
střední podniky a začínající podniky 
nesmí podnikům poskytovat příležitosti k 
obcházení stávajících pravidel, snižování 
standardů ochrany pracovníků a 
spotřebitelů ani ke zvýšení rizika 
podnikových podvodů, trestné činnosti a 
krycích společností; připomíná, že nekalá 
hospodářská soutěž je hlavním zdrojem 
obtíží pro skutečné malé a střední 
podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že sociální 
důsledky, které může mít volný pohyb 
služeb, vyžadují konzistentní politiku 
soudržnosti a evropskou průmyslovou 
strategii, která je spravedlivá 
a geograficky vyvážená;

C. vzhledem k tomu, že Unie 
potřebuje konzistentní politiku soudržnosti 
a vnitřní trh, který je spravedlivý 
a geograficky vyvážený, aby bylo možné 
řešit sociální dopady volného pohybu 
služeb; vzhledem k tomu, že účinná 
regulace má zásadní význam pro zajištění 
důstojných podmínek zaměstnávání a 
pracovních podmínek, kvalitních služeb a 
spravedlivé hospodářské soutěže;

Or. en
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Pozměňovací návrh 44
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že sociální 
důsledky, které může mít volný pohyb 
služeb, vyžadují konzistentní politiku 
soudržnosti a evropskou průmyslovou 
strategii, která je spravedlivá 
a geograficky vyvážená;

C. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
služeb, konzistentní politika soudržnosti a 
progresivní průmyslová politika EU 
přispívají k vytváření pracovních míst a k 
rostoucí sociální konvergenci;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že sociální 
důsledky, které může mít volný pohyb 
služeb, vyžadují konzistentní politiku 
soudržnosti a evropskou průmyslovou 
strategii, která je spravedlivá a geograficky 
vyvážená;

C. vzhledem k tomu, že sociální 
důsledky, které může mít volný pohyb 
služeb, mohou mít dopad jak na regiony 
původu (demografický pokles, nedostatek 
pracovníků a dovedností, pokles daňových 
příjmů), tak na hostitelské regiony, v 
nichž se mobilní pracovníci nacházejí 
(sociální dumping a mzdová soutěž); 
vzhledem k tomu, že tyto důsledky proto 
vyžadují konzistentní politiku soudržnosti 
a evropskou průmyslovou strategii, která je 
spravedlivá a geograficky vyvážená a jež 
musí posílit sociální soudržnost, a tím 
přispívat k boji proti sociálnímu 
dumpingu;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Ádám Kósa
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Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že sociální 
důsledky, které může mít volný pohyb 
služeb, vyžadují konzistentní politiku 
soudržnosti a evropskou průmyslovou 
strategii, která je spravedlivá a geograficky 
vyvážená;

C. vzhledem k tomu, že sociální 
důsledky, které může mít volný pohyb 
služeb, vyžadují konzistentní politiku 
soudržnosti a evropskou průmyslovou 
strategii, která je spravedlivá a geograficky 
vyvážená, zatímco úspěch průmyslové 
obnovy a z dlouhodobého hlediska 
konkurenceschopnost evropského 
hospodářství vážně ohrožuje celkový 
demografický pokles v evropských zemích;

Or. hu

Pozměňovací návrh 47
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, 
Stéphane Bijoux, Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že sociální 
důsledky, které může mít volný pohyb 
služeb, vyžadují konzistentní politiku 
soudržnosti a evropskou průmyslovou 
strategii, která je spravedlivá a geograficky 
vyvážená;

C. vzhledem k tomu, že sociální 
důsledky, které může mít volný pohyb 
služeb, vyžadují konzistentní politiku 
soudržnosti a evropskou průmyslovou 
strategii, která je spravedlivá a geograficky 
vyvážená, a rovněž by volný pohyb služeb 
měl jít ruku v ruce s kvalitními 
pracovními příležitostmi a rostoucí 
sociální konvergencí v rámci Evropské 
unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Ádám Kósa
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Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že cílem 
evropské směrnice o přístupnosti je přispět 
k řádnému fungování vnitřního trhu 
sblížením právních a správních předpisů 
členských států týkajících se požadavků 
na přístupnost u určitých služeb, zejména 
odstraněním překážek volného pohybu 
některých přístupných výrobků a služeb 
vyplývajících z rozdílných požadavků na 
přístupnost v členských státech a jejich 
předcházením, a vzhledem k tomu, že 
poptávka po přístupných službách je 
vysoká a počet osob se zdravotním 
postižením se podle očekávání výrazně 
zvýší;

Or. hu

Pozměňovací návrh 49
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že nekalá 
hospodářská soutěž a soupeření ve 
změkčování podmínek mezi členskými 
státy, pokud jde o pravidla týkající se 
zaměstnanosti, sociálního zabezpečení a 
zdanění, a to i prostřednictvím uměle 
vytvořených opatření, jsou i nadále 
překážkou spravedlivé hospodářské 
soutěže založené na kvalitě a udržitelném 
rozvoji, a to i v případě malých a středních 
podniků; vzhledem k tomu, že iniciativy 
zaměřené na malé a střední podniky a 
začínající podniky nesmí podnikům 
poskytovat příležitosti k obcházení 
stávajících pravidel, snižování standardů 
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ochrany pracovníků a spotřebitelů ani ke 
zvýšení rizika podnikových podvodů, 
trestné činnosti a krycích společností; 
připomíná, že nekalá hospodářská soutěž 
je hlavním zdrojem obtíží pro skutečné 
malé a střední podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že evropský 
průkaz služeb navržený Evropskou komisí 
by znamenal přenesení primární 
odpovědnosti za postup pro zajištění 
souladu na domovský členský stát v 
rozporu se zavedenou zásadou hostitelské 
země; vzhledem k tomu, že rozdíly mezi 
regulačními modely samy o sobě 
neznamenají, že reforma je nezbytná; 
vzhledem k tomu, že řada nařízení vychází 
z tradic a zkušeností, a vzhledem k tomu, 
že zásada „rovnocennosti“ je založena na 
samotné existenci těchto různých 
systémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že sociální a 
environmentální dumping mezi členskými 
státy, mimo jiné prostřednictvím uměle 
vytvořených opatření, je především na 
úkor pracovníků, spotřebitelů a malých a 
středních podniků dodržujících právní 
předpisy a je i nadále překážkou 
spravedlivé hospodářské soutěže založené 
na kvalitních službách a udržitelném 
rozvoji;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k zranitelnému postavení 
pracovníků během pandemie COVID-19 
by volný pohyb služeb neměl vést ke 
zhoršení pracovních podmínek, zdraví a 
bezpečnosti pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Stefania Zambelli

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že plnému 
uplatňování volného pohybu odborníků a 
uznávání odborných kvalifikací velmi 
často brání byrokratické překážky;



AM\1208094CS.docx 29/84 PE653.868v01-00

CS

Or. it

Pozměňovací návrh 54
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že změna 
postupu oznamování, kterou navrhuje 
Komise, by bránila výkonu legislativních 
a regulačních pravomocí, a tak by 
vnitrostátní nebo místní předpis, který by 
mohl lépe dosáhnout cílů regulace 
poskytování služeb, mohl být zbaven 
vymahatelnosti; vzhledem k tomu, že 
provádění preventivních opatření 
zakazujících provádění oznámeného 
opatření by nepřiměřeně omezovalo 
intervenční možnosti členských států a 
místních orgánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že politiky 
zaměřené na malé a střední podniky a 
začínající podniky nesmí podnikům 
poskytovat příležitosti k obcházení 
stávajících pravidel, snížení ochrany 
pracovníků a spotřebitelů ani ke zvýšení 
rizika podnikových podvodů, trestné 
činnosti a krycích společností;
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Or. en

Pozměňovací návrh 56
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
služeb by se měl řídit zásadami 
evropského pilíře sociálních práv a neměl 
by mít vliv na další provádění pilíře;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že rozdíly ve 
vnitrostátních předpisech a standardech 
by neměly být primárně považovány za 
překážky volného pohybu;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C c (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Cc. vzhledem k tomu, že Evropský 
orgán pro pracovní záležitosti (ELA) byl 
zřízen v roce 2019 s cílem koordinovat a 
podporovat členské státy a Komisi při 
účinném uplatňování a prosazování práva 
Unie v oblasti mobility pracovní síly a 
koordinace sociálního zabezpečení; 
vzhledem k tomu, že se očekává, že orgán 
ELA dosáhne své plné provozní kapacity 
do roku 2024;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Cc. vzhledem k tomu, že je nezbytné 
zachovat a zlepšit zákonné právo orgánů 
veřejné moci a členských států na 
regulaci v odvětví služeb; vzhledem k 
tomu, že jednotný trh nesmí vyvíjet tlak na 
normy v oblasti sociálních práv 
pracovníků, spotřebitelů a ochrany 
životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C d (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Cd. vzhledem k tomu, že směrnice o 
službách zcela nebo částečně vyloučila 
sociální služby, zdravotnické služby a 
další veřejné služby, a to s ohledem na 
zvláštní regulační rámce, které jsou 
nezbytné k tomu, aby tyto služby 
fungovaly v obecném zájmu v souladu s 
protokolem č. 26 a článkem 14 SFEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1. vyjadřuje politování nad tím, že v 
roce 2018 bydlelo v jiné zemi EU než ve 
státě, jehož jsou státním příslušníkem, 
pouze 3,9 % občanů EU v produktivním 
věku; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zvýšily úsilí o snížení překážek mobility 
pracovníků a podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod -1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1a. vyzývá sociální partnery spolu s 
dalšími zúčastněnými stranami, aby také 
vyzvali vlády k oživení evropského odvětví 
služeb;
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Or. en

Pozměňovací návrh 63
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod -1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1b. vyzývá k účinnější koordinaci na 
úrovni EU a k většímu odhodlání řešit 
klíčové sociální výzvy v těchto oblastech, 
zejména přenositelnost sociálních nároků 
mobilních pracovníků při současném 
zachování rozmanitosti vnitrostátních 
systémů a respektování pravomocí 
členských států zakotvených ve 
Smlouvách, jakož i zásady proporcionality 
a subsidiarity;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že není vhodné 
zavádět zásadu země původu a že při 
volném pohybu služeb musí být 
dodržována pracovní a sociální práva;

1. domnívá se, že evropský průmysl 
hraje vedoucí úlohu ve výrobě produktů a 
služeb s vysokou přidanou hodnotou a 
prosazuje nejvyšší sociální, pracovní a 
environmentální normy; zdůrazňuje, že 
při volném pohybu služeb musí být 
dodržována pracovní a sociální práva, a 
zároveň upozorňuje na to, že musíme 
prosazovat evropské aspekty hospodářské 
ochrany a volný pohyb zboží a služeb na 
vnitřním trhu alespoň na stejné úrovni 
jako pilíř sociálních práv a že musíme 
rozhodně hájit zájmy členských států a 
Evropy vůči našim konkurentům;
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Or. hu

Pozměňovací návrh 65
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že není vhodné zavádět 
zásadu země původu a že při volném 
pohybu služeb musí být dodržována 
pracovní a sociální práva;

1. domnívá se, že není vhodné zavádět 
jakoukoli zásadu země původu a že při 
volném pohybu služeb musí být 
dodržována pracovní a sociální práva; 
připomíná, že zásady rovného zacházení a 
volného pohybu se nevztahují pouze na 
poskytovatele služeb, ale také na 
pracovníky; zdůrazňuje, že sociální práva 
lze zaručit pouze tehdy, budou-li stávající 
kolektivní smlouvy a právní předpisy 
použitelné, budou-li prosazovány a 
budou-li právně závazné pro poskytovatele 
služeb ve veřejných nabídkových řízeních;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že není vhodné 
zavádět zásadu země původu a že při 
volném pohybu služeb musí být 
dodržována pracovní a sociální práva;

1. konstatuje, že cílová země je 
zásadou, kterou se řídí směrnice o 
službách, a domnívá se, že toto ustanovení 
by se nemělo měnit; domnívá se, že volný 
pohyb služeb a mobilita pracovních sil 
budou přínosem, budou-li dodržována 
pravidla týkající se pracovních podmínek 
a zdraví a bezpečnosti mobilních 
pracovníků;
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Or. en

Pozměňovací návrh 67
Stefania Zambelli

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že není vhodné 
zavádět zásadu země původu a že při 
volném pohybu služeb musí být 
dodržována pracovní a sociální práva;

1. domnívá se, že při volném pohybu 
služeb musí být dodržována pracovní 
a sociální práva;

Or. it

Pozměňovací návrh 68
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že není vhodné 
zavádět zásadu země původu a že při 
volném pohybu služeb musí být 
dodržována pracovní a sociální práva;

1. domnívá se, že při volném pohybu 
služeb musí být dodržována pracovní 
a sociální práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že není vhodné 
zavádět zásadu země původu a že při 
volném pohybu služeb musí být 

1. domnívá se, že při volném pohybu 
služeb musí být dodržována pracovní 
a sociální práva;
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dodržována pracovní a sociální práva;

Or. es

Pozměňovací návrh 70
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že není vhodné zavádět 
zásadu země původu a že při volném 
pohybu služeb musí být dodržována 
pracovní a sociální práva;

1. domnívá se, že není vhodné zavádět 
zásadu země původu a že při volném 
pohybu služeb musí být dodržována 
pracovní a sociální práva; domnívá se, že 
mobilita pracovníků poskytujících tyto 
služby by měla být nejen svobodná, ale 
také spravedlivá, zejména pokud jde o 
rovná práva, pracovní podmínky a 
sociální ochranu; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby změnily stávající právní 
předpisy, které upřednostňují pracovní 
práva před volným pohybem služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Daniela Rondinelli

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že není vhodné zavádět 
zásadu země původu a že při volném 
pohybu služeb musí být dodržována 
pracovní a sociální práva;

1. domnívá se, že není vhodné zavádět 
zásadu země původu a že při volném 
pohybu služeb musí být dodržována 
pracovní a sociální práva a je nutné 
bojovat proti všem formám sociálního a 
pracovního dumpingu, zejména v oblasti 
mzdových podmínek a podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což 
je zvláště důležité vzhledem k pandemii 
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Covid-19;

Or. it

Pozměňovací návrh 72
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, 
Stéphane Bijoux, Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že není vhodné zavádět 
zásadu země původu a že při volném 
pohybu služeb musí být dodržována 
pracovní a sociální práva;

1. domnívá se, že není vhodné zavádět 
zásadu země původu a že při volném 
pohybu služeb musí být dodržována 
pracovní a sociální práva; zdůrazňuje, že 
provádění evropského pilíře sociálních 
práv by přispělo k posílení práv a ochrany 
evropských pracovníků, a tím i ke 
spravedlivé mobilitě v rámci Evropské 
unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Romana Tomc

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že není vhodné zavádět 
zásadu země původu a že při volném 
pohybu služeb musí být dodržována 
pracovní a sociální práva;

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
při plánování a provádění 
pracovněprávních předpisů důsledně 
dodržovaly evropské Smlouvy; domnívá 
se, že není vhodné zavádět zásadu země 
původu a že při volném pohybu služeb 
musí být dodržována pracovní a sociální 
práva;

Or. sl
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Pozměňovací návrh 74
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, 
Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že není vhodné zavádět 
zásadu země původu a že při volném 
pohybu služeb musí být dodržována 
pracovní a sociální práva;

1. domnívá se, že není vhodné zavádět 
zásadu země původu, a zdůrazňuje, že 
volného pohybu služeb musí být dosaženo, 
aniž by byla narušena práva pracovníků a 
sociální práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že právní předpisy 
Unie týkající se volného pohybu služeb 
nesmí nijak ovlivnit výkon základních 
práv uznávaných členskými státy a na 
úrovni Unie, včetně práva na stávku nebo 
na jiné kroky, na něž se vztahují zvláštní 
systémy pracovněprávních vztahů v 
členských státech, v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy a/nebo 
zvyklostmi, ani nesmí mít vliv na právo 
vyjednávat, uzavírat a vymáhat kolektivní 
smlouvy ani na právo na kolektivní akce v 
souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a/nebo zvyklostmi;
[Tento odstavec by se měl stát prvním 
odstavcem.]

Or. en
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Pozměňovací návrh 76
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že má-li být budoucí 
volný pohyb služeb volný, bezpečný a 
spravedlivý, je nutné zvýšit soudržnost na 
vnitřním trhu; zdůrazňuje v tomto ohledu 
význam veřejných investic, spravedlivého 
a progresivního zdanění, veřejných výdajů 
na veřejné služby a infrastruktury, jakož i 
sociálních, pracovních a odborových 
práv; naléhavě vyzývá Komisi, aby v tomto 
ohledu přezkoumala priority budoucího 
volného pohybu služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly iniciativy zaměřené především na 
boj proti stínové ekonomice a nehlášené 
práci, neboť tyto jevy mají nepříznivý 
dopad na ochranu zaměstnanců a 
narušují hospodářskou soutěž; zároveň 
vyzývá k podpoře zaměstnavatelů tím, že 
budou mít zajištěny předvídatelné a 
nediskriminační provozní podmínky, aby 
mohli i nadále vytvářet růst a pracovní 
místa; 

Or. pl
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Pozměňovací návrh 78
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
odstranily zatěžující administrativní 
postupy a překážky v přístupu k některým 
regulovaným povoláním a zrušily 
chráněná profesní označení, která existují 
pouze v jedné zemi EU, a také regulační 
omezení týkající se přeshraniční činnosti, 
jež vytvářejí neopodstatně překážky 
bránící občanům v přístupu k pracovním 
místům, sociálnímu zabezpečení, 
sociálním dávkám a podnikatelům k 
příležitostem;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje potřebu dobré 
spolupráce mezi členskými státy, pokud 
jde o shromažďování údajů o mobilních, 
příhraničních, přeshraničních a 
sezónních pracovnících s cílem 
překlenout mezery ve vnitrostátních 
postupech, získat lepší přístup k 
dostupným informacím a vytvořit 
předvídatelný a přístupný vnitřní trh 
práce;

Or. en
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Pozměňovací návrh 80
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. připomíná, že správní postupy a 
regulace služeb jsou nezbytné v zájmu 
ochrany pracovníků, spotřebitelů, 
životního prostředí, jakož i zajištění 
rovných podmínek, právní jistoty a 
předvídatelnosti pro podnikatele a 
podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. opakuje, že kvalitní zaměstnanost 
a kvalitní služby vyžadují regulaci na 
evropské úrovni, včetně prvků, jako je 
udržitelný rozvoj, ochrana pracovníků, 
spotřebitelů a životního prostředí, jakož i 
kvalita služeb; zdůrazňuje, že kvalitní 
právní předpisy jsou dlouhodobou 
investicí, jež by měla zohledňovat nejen 
zájmy podniků, ale také kvalitu služeb, 
včetně ochrany spotřebitelů, pracovníků, 
životního prostředí, udržitelného rozvoje a 
obecného veřejného zájmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
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Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. domnívá se, že další vnitrostátní 
předpisy týkající se přístupu k určitým 
povoláním a jejich výkonu nejsou s 
ohledem na veřejný zájem a ochranu 
pracovníků a/nebo spotřebitelů překážkou 
prohlubování jednotného trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. připomíná, že správní postupy a 
regulace služeb jsou opodstatněné v zájmu 
ochrany pracovníků, spotřebitelů, 
životního prostředí, jakož i zajištění 
rovných podmínek, právní jistoty a 
předvídatelnosti pro podnikatele a 
podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. konstatuje, že některé způsoby 
zadávání veřejných zakázek v členských 
státech vytvářejí překážky, které brání 
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poskytovatelům služeb z jiných členských 
států soutěžit za rovných podmínek, 
zejména v případě malých a středních 
podniků, což občany připravuje o 
pracovní místa;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. zdůrazňuje, že v celé Evropské unii 
soupeření ve změkčování podmínek a 
nekalá hospodářská soutěž mezi 
členskými státy, pokud jde o pravidla 
týkající se zaměstnanosti, bezpečnosti a 
zdanění, vytvářejí neopodstatněné 
překážky bránící kvalitnímu a 
udržitelnému rozvoji a připravují občany 
o pracovní místa, spotřebitele o možnost 
volby a podnikatele o příležitosti; uznává, 
že pokud jde o odvětví odborných služeb, 
nepředstavují různé přístupy k regulaci 
samy o sobě překážku prohlubování 
vnitřního trhu; zdůrazňuje, že regulace 
přístupu k povoláním a jejich výkonu 
může být nezbytná v zájmu ochrany 
veřejného zájmu a ochrany spotřebitele1a;
__________________
1a Jak je rovněž uvedeno v usnesení 
Evropského parlamentu ze dne 26. května 
2016 o strategii pro jednotný trh 
(2015/2354(INI)), 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-8-2016-0237_CS.html

Or. en
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Pozměňovací návrh 86
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. připomíná, že jedním z cílů 
pozměněné směrnice 96/71/ES o vysílání 
pracovníků v rámci poskytování služeb je 
zajistit ochranu vyslaných pracovníků 
během jejich vyslání v souvislosti s 
volným pohybem služeb stanovením 
závazných ustanovení týkajících se 
pracovních podmínek a ochrany zdraví a 
bezpečnosti pracovníků; vyzývá členské 
státy, aby zajistily, že splňují minimální 
požadavky pozměněné směrnice, a aby 
plně využívaly dodatečného rozsahu, který 
je nabízen s cílem zajistit lepší ochranu 
vyslaných pracovníků a spravedlivou 
hospodářskou soutěž mezi poskytovateli 
služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. připomíná, že zásada subsidiarity 
je základní zásadou vnitřního trhu; 
připomíná ústavní právo členských států 
jít nad rámec minimálních úrovní 
stanovených ve směrnicích Evropské unie 
v rámci jejich vnitřních demokratických 
legislativních procesů s cílem dosáhnout 
politických cílů, jako je zajištění 
kvalitních služeb a vysoká úroveň ochrany 
pracovníků, spotřebitelů a životního 
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prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1d. vyzývá členské státy, aby správně, 
včas a ambiciózně provedly revidovanou 
směrnici o vysílání pracovníků, a zajistily 
tak rovné zacházení v plném rozsahu a 
ochranu vyslaných pracovníků v rámci 
poskytování služeb; domnívá se, že 
směrnice musí být provedena tak, aby byla 
zajištěna povinnost zaměstnavatele 
uhradit vyslaným pracovníkům cestovní 
výdaje, výdaje na ubytování a stravu ve 
všech situacích, přičemž je třeba mít na 
paměti, že tyto výdaje skutečně vynaložené 
v důsledku vyslání budou hrazeny nad 
rámec odměny; zdůrazňuje, že pandemie 
COVID-19 odhalila nespravedlnost 
související s postupy vysílání pracovníků, 
například hrubá odměna vyslaných 
pracovníků je do značné míry tvořena 
jinými příspěvky na vyslání 
nepodléhajícími zdanění, než jsou 
náhrady za výdaje na cestování, ubytování 
a stravu, což má zase značný dopad na 
úroveň sociálních dávek, které 
nezaměstnaní vyslaní pracovníci mohou 
nárokovat; vyzývá Komisi, aby rozšířila 
právní základ tak, aby byla zajištěna 
ochrana pracovních práv alespoň na 
stejné úrovni nebo nad rámec volného 
pohybu služeb;

Or. en
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Pozměňovací návrh 89
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele Bischoff, 
Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Bod 1 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1d. vyzývá členské státy, aby správně, 
včas a ambiciózně provedly revidovanou 
směrnici o vysílání pracovníků do 
vnitrostátního práva a zajistily rovné 
zacházení a ochranu vyslaných 
pracovníků, zejména s ohledem na 
odměnu a povinnost zaměstnavatelů 
hradit výdaje vyslaných pracovníků 
vzniklé v důsledku vyslání, jako jsou 
cestovní výdaje, výdaje na ubytování a 
stravu v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a/nebo zvyklostmi vztahujícími se 
na pracovní poměr;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1e. připomíná, že návrh Komise na 
změnu postupu oznamování služeb 
oslabuje legislativní pravomoc členských 
států v oblasti služeb; připomíná, že návrh 
nemohl být přijat kvůli chybějící shodě v 
Radě; naléhavě vyzývá Komisi, aby návrh 
stáhla;

Or. en
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Pozměňovací návrh 91
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Bod 1 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1e. zdůrazňuje, že návrh Komise na 
změnu postupu oznamování služeb 
oslabuje legislativní pravomoc členských 
států v oblasti služeb; zdůrazňuje, že 
kontroverzní návrh je zablokován v Radě; 
vyzývá Komisi, aby svůj návrh stáhla;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1f. připomíná, že Parlament dne 21. 
října 2019 vyzval Komisi, aby svůj návrh 
na evropský elektronický průkaz služeb 
stáhla; připomíná, že Komise zanedbává a 
přehlíží dopad legislativního návrhu na 
evropský elektronický průkaz služeb na 
prosazování povinností podniků a 
pracovních práv; připomíná, že Komise by 
neměla předkládat žádný návrh, který 
oslabuje prosazování pracovních práv; 
vyjadřuje politování nad tím, že Komise se 
ve svém prosazování vyjadřovala o 
elektronickém průkazu služeb jako o 
řešení vstřícném ke spotřebitelům, 
přičemž ignorovala negativní dopad na 
rovné podmínky v Evropě, pokud jde o 
pracovní práva;

Or. en
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Pozměňovací návrh 93
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Bod 1 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1f. je hluboce znepokojen návrhem 
Komise na evropský elektronický průkaz 
služeb a jeho dopadem na prováděcí 
kapacity hostitelských členských států, 
pokud jde o povinnosti podniků, pracovní 
práva, ochranu spotřebitelů a kvalitu 
služeb; varuje, že návrh vytvoří nedostatky 
v právních předpisech a znemožní účinné 
kontroly a prosazování v důsledku 
faktického zavedení zásady země původu; 
opakuje proto svou výzvu Komisi, aby svůj 
návrh stáhla;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1 g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1g. zdůrazňuje, že ambice Zelené 
dohody EU a potřeba spravedlivé 
transformace musí být zohledněny i v 
přístupu k vnitřnímu trhu služeb a musí 
podporovat vysokou úroveň sociálních a 
environmentálních norem, které jsou 
předpokladem pro zvýšení produktivity; 
zdůrazňuje úlohu, kterou by při 
dosahování těchto cílů mělo hrát zadávání 
veřejných zakázek; naléhavě vyzývá 
členské státy, aby zlepšily povědomí a lépe 
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využívaly stávající režimy1a  na podporu 
ekologických služeb v oblasti zadávání 
veřejných zakázek2a s cílem dosáhnout 
oběhového hospodářství; zdůrazňuje 
význam služeb, které umožňují měřitelné 
snížení environmentální stopy („zelené 
služby“)3a; vyzývá Evropskou komisi, aby 
zahájila práci na společné definici 
zelených služeb;
__________________
1a Např.: 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/
190927_EU_GPP_criteria_for_food_and_
catering_services_SWD_(2019)_366_final
.pdf
2a Informační sdělení tematické sekce 
Evropského parlamentu „Evropský sektor 
služeb a ekologická transformace“ (2020), 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(20
20)648768_EN.pdf
3a Informační sdělení tematické sekce 
Evropského parlamentu „Evropský sektor 
služeb a ekologická transformace“ (2020), 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(20
20)648768_EN.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Bod 1 g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1g. zdůrazňuje, že cíle evropského 
pilíře sociálních práv, cíle udržitelného 
rozvoje, Zelená dohoda pro Evropu a 
strategie pro rovnost žen a mužů musí být 
rovněž zohledněny v přístupu k 



PE653.868v01-00 50/84 AM\1208094CS.docx

CS

jednotnému trhu služeb a podporovat 
přísné sociální a environmentální normy, 
které jsou předpokladem pro zvýšení 
produktivity; zdůrazňuje význam zadávání 
veřejných zakázek pro dosažení těchto 
cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. žádá Komisi, členské státy a místní 
orgány, aby společně se sociálními 
partnery zavedly strategie zaručující a 
usnadňující mobilitu, již si pracovníci 
zvolí a nebudou se jí pouze podřizovat, a 
to díky vstřícné veřejné politice a díky 
možnostem kvalitních pracovních 
příležitostí přizpůsobených dovednostem;

2. žádá Komisi, členské státy a místní 
orgány, aby úzce spolupracovaly se 
sociálními partnery a Evropským orgánem 
pro pracovní záležitosti na zlepšení 
přístupu pracovníků a zaměstnavatelů k 
informacím a prosazování pravidel 
týkajících se spravedlivé mobility pracovní 
síly;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. žádá Komisi, členské státy a místní 
orgány, aby společně se sociálními 
partnery zavedly strategie zaručující a 
usnadňující mobilitu, již si pracovníci zvolí 
a nebudou se jí pouze podřizovat, a to díky 
vstřícné veřejné politice a díky možnostem 
kvalitních pracovních příležitostí 

2. žádá Komisi, členské státy a místní 
orgány, aby společně se sociálními 
partnery zavedly strategie zaručující a 
usnadňující mobilitu pracovníků a 
podpořily tak možnosti kvalitních 
pracovních příležitostí přizpůsobených 
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přizpůsobených dovednostem; dovednostem;

Or. es

Pozměňovací návrh 98
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. žádá Komisi, členské státy a místní 
orgány, aby společně se sociálními 
partnery zavedly strategie zaručující a 
usnadňující mobilitu, již si pracovníci zvolí 
a nebudou se jí pouze podřizovat, a to díky 
vstřícné veřejné politice a díky možnostem 
kvalitních pracovních příležitostí 
přizpůsobených dovednostem;

2. žádá Komisi, členské státy a místní 
orgány, aby společně se sociálními 
partnery zavedly strategie zaručující, 
usnadňující a podporující mobilitu 
pracovníků, a to díky vstřícné veřejné 
politice a díky možnostem kvalitních 
pracovních příležitostí přizpůsobených 
dovednostem;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, 
Stéphane Bijoux, Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. žádá Komisi, členské státy a místní 
orgány, aby společně se sociálními 
partnery zavedly strategie zaručující a 
usnadňující mobilitu, již si pracovníci zvolí 
a nebudou se jí pouze podřizovat, a to díky 
vstřícné veřejné politice a díky možnostem 
kvalitních pracovních příležitostí 
přizpůsobených dovednostem;

2. žádá Komisi, členské státy a místní 
orgány, aby společně se sociálními 
partnery zavedly strategie zaručující a 
usnadňující mobilitu, již si pracovníci zvolí 
a nebudou se jí pouze podřizovat, a to díky 
vstřícné veřejné politice a podpoře 
rozšiřování dovedností a rekvalifikace 
pracovníků tak, aby získali aktuální 
dovednosti a mohli tak plně využívat 
kvalitních pracovních příležitostí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 100
Daniela Rondinelli

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. žádá Komisi, členské státy a místní 
orgány, aby společně se sociálními 
partnery zavedly strategie zaručující a 
usnadňující mobilitu, již si pracovníci zvolí 
a nebudou se jí pouze podřizovat, a to díky 
vstřícné veřejné politice a díky možnostem 
kvalitních pracovních příležitostí 
přizpůsobených dovednostem;

2. žádá Komisi, členské státy a místní 
orgány, aby společně se sociálními 
partnery zavedly strategie zaručující a 
usnadňující mobilitu, již si pracovníci zvolí 
na základě lepších pracovních a životních 
příležitostí a nebudou se jí pouze 
podřizovat, a to díky vstřícné veřejné 
politice a díky možnostem kvalitních 
pracovních a platových příležitostí 
přizpůsobených dovednostem;

Or. it

Pozměňovací návrh 101
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. žádá Komisi, členské státy a místní 
orgány, aby společně se sociálními 
partnery zavedly strategie zaručující a 
usnadňující mobilitu, již si pracovníci zvolí 
a nebudou se jí pouze podřizovat, a to díky 
vstřícné veřejné politice a díky možnostem 
kvalitních pracovních příležitostí 
přizpůsobených dovednostem;

2. žádá Komisi, členské státy a místní 
orgány, aby společně se sociálními 
partnery vypracovaly konkrétní odvětvové 
strategie a akční plány zaručující a 
usnadňující mobilitu, již si pracovníci zvolí 
a nebudou se jí pouze podřizovat, a to díky 
vstřícné veřejné politice a díky možnostem 
kvalitních pracovních příležitostí 
přizpůsobených dovednostem;

Or. hu

Pozměňovací návrh 102
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
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Cicurel, Jordi Cañas, Stéphane Bijoux

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. žádá Komisi, členské státy a místní 
orgány, aby společně se sociálními 
partnery zavedly strategie zaručující a 
usnadňující mobilitu, již si pracovníci zvolí 
a nebudou se jí pouze podřizovat, a to díky 
vstřícné veřejné politice a díky možnostem 
kvalitních pracovních příležitostí 
přizpůsobených dovednostem;

2. žádá Komisi, členské státy a místní 
orgány, aby společně se sociálními 
partnery zavedly strategie zaručující a 
usnadňující mobilitu, již si pracovníci zvolí 
a nebudou se jí pouze podřizovat, a to díky 
vstřícné veřejné politice a díky možnostem 
kvalitních pracovních příležitostí 
přizpůsobených dovednostem; vyzývá 
proto členské státy, aby mobilním 
pracovníkům zaručily spravedlivé a rovné 
podmínky, a to posílením přenositelnosti 
jejich nároků a příspěvků a 
zintenzivněním správní spolupráce mezi 
vnitrostátními a místními správami;

Or. fr

Pozměňovací návrh 103
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. připomíná, že je důležité zapojit 
sociální partnery do navrhování a 
provádění regulace služeb a povolání a 
podporovat spravedlivý trh služeb 
založený na pravidlech, na němž přísné 
sociální a environmentální normy, 
kvalitní služby a spravedlivá hospodářská 
soutěž představují nejdůležitější aspekty; 
připomíná, že vysokou úroveň pracovních 
práv, sociální ochrany a ochrany 
životního prostředí, jakož i kolektivního 
vyjednávání a kolektivních akcí nelze 
nikdy považovat za překážky obchodu; 
zdůrazňuje, že sociální dialog a kolektivní 
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vyjednávání musí být ústředním prvkem 
sociálně tržního hospodářství; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby se postavily 
proti další roztříštěnosti systémů 
kolektivního vyjednávání a chránily 
stávající odvětvové systémy kolektivního 
vyjednávání členských států s cílem 
usnadnit a rozšířit schopnost sociálních 
partnerů provádět odvětvové dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas, Stéphane Bijoux

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá členské státy, aby zajistily 
dodržování evropských pravidel v oblasti 
mobility pracovníků, zejména pravidel pro 
vysílání pracovníků, s cílem zajistit jim 
spravedlivé pracovní podmínky a přispět k 
vzestupné sociální konvergenci; vyzývá 
rovněž Komisi a členské státy, aby 
Evropskému orgánu pro pracovní 
záležitosti co nejdříve poskytly vhodné a 
nezbytné prostředky k tomu, aby mohl 
plnit své poslání a zajistit spravedlivou 
pracovní mobilitu v Unii;

Or. fr

Pozměňovací návrh 105
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi, aby zajistila 
účinnou koordinaci a výměnu informací 
mezi členskými státy, a to i s pomocí a 
podporou Evropského orgánu pro 
pracovní záležitosti; připomíná, že 
Evropský orgán pro pracovní záležitosti by 
měl hrát klíčovou úlohu při zlepšování 
odhalování podvodů v sociální oblasti, 
vykořisťování a zneužívání v situacích 
přeshraničního zaměstnávání, jako jsou 
podvody v sociální oblasti, falešná 
samostatná výdělečná činnost, falešné 
vysílání pracovníků, společnosti typu 
poštovní schránka, nehlášená práce a 
uměle vytvořená opatření, pokud jde o 
subdodávky a dodavatelské řetězce;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, 
Stéphane Bijoux, Jordi Cañas, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. kromě pokynů zveřejněných dne 
30. března týkajících se výkonu volného 
pohybu příhraničních, vyslaných a 
sezónních pracovníků v kritických 
povoláních vítá oznámení Evropské 
komise, že připravuje pokyny týkající se 
sezónních pracovníků1a s cílem zajistit 
jejich zdraví a bezpečnost při práci; 
domnívá se, že tyto nástroje by mohly být 
užitečné při podpoře volného pohybu 
pracovníků a zároveň by mohly přispět k 
bezpečným pracovním podmínkám;
__________________
1a Projev komisaře Nicolase Schmita ve 
čtvrtek 18. června během rozpravy o 
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evropské ochraně přeshraničních a 
sezónních pracovníků v souvislosti s krizí 
COVID-19.

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Jarosław Duda

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá členské státy, aby na 
standardizovaných internetových 
stránkách zveřejnily veškeré informace o 
podmínkách vysílání, zejména pokud jde o 
místní a regionální kolektivní smlouvy, 
jakož i ty, které jsou obecně platné; 
zdůrazňuje, že přístup k informacím má 
zásadní význam, neboť zajišťuje právní 
jasnost pro zaměstnavatele a umožňuje 
lepší ochranu práv zaměstnanců;

Or. pl

Pozměňovací návrh 108
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. s ohledem na stárnutí evropské 
společnosti se nedostatek kvalifikované 
pracovní síly stává větším problémem, a 
proto je jedním z rozhodujících faktorů 
současného a budoucího přežití průmyslu 
vytvoření systému odborné přípravy 
vycházející z poptávky, který prosazuje 
zásadu generační obměny a podpoří 
digitalizaci a v němž musí klíčovou úlohu 
hrát systémy vyššího vzdělávání a odborné 
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přípravy;

Or. hu

Pozměňovací návrh 109
Daniela Rondinelli

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi, aby přijala opatření 
ke zlepšení vzájemného uznávání 
dovedností, která byla dosud většinou 
upravena dvoustrannými dohodami mezi 
jednotlivými členskými státy; zdůrazňuje, 
že tato podmínka má za následek výrazné 
snížení kvantity a kvality pracovních 
příležitostí, což negativně ovlivňuje 
profesní postavení a odpovídající plat;

Or. it

Pozměňovací návrh 110
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že všechny politiky 
EU, včetně politik zaměřených na posílení 
vnitřního trhu, relevantní pro období po 
krizi Covid-19 musí zahrnovat obnovu 
kvalitních pracovních příležitostí a 
výrobních možností v celé Unii s cílem 
podpořit rovný a udržitelný rozvoj všech 
regionů EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 111
Stefania Zambelli

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. žádá Komisi, aby po dohodě s 
členskými státy a místními orgány 
koordinovala a podporovala odstraňování 
byrokratických a administrativních 
překážek s cílem zjednodušit uznávání 
odborných kvalifikací profesionálů;

Or. it

Pozměňovací návrh 112
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. s ohledem na pandemii COVID by 
členské státy měly urychleně zavést 
zvláštní nezatěžující a rychlé postupy s 
cílem zajistit rychlý průjezd příhraničních 
a sezónních pracovníků a současně také 
bezpečné pracovní podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. konstatuje, že trh služeb je pro 
mladé lidi, migranty a dlouhodobě 
nezaměstnané obvykle vstupní branou; 
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zdůrazňuje potřebu dobře fungujícího 
trhu služeb v zájmu boje proti 
nezaměstnanosti mladých lidí a zajištění 
toho, aby lidé pracovali;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Daniela Rondinelli

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. vyzývá Komisi a Radu, aby přijaly 
opatření s cílem obnovit jednání o revizi 
nařízení 883/2004 o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení co nejdříve, 
protože je nezbytné nabídnout všem 
evropským občanům, kteří odcházejí do 
práce v jiném členském státě, právní 
jistotu, pokud jde o práva, která jim 
náleží, a zejména záruku, že budou moci 
požívat stejná práva na sociální 
zabezpečení a sociální a zdravotní péči 
jako pracovníci v zemi, ve které 
vykonávají činnost a platí daně;

Or. it

Pozměňovací návrh 115
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje, že těžištěm jakékoli 
budoucí iniciativy týkající se navrhování a 
provádění regulace povolání a volného 
pohybu služeb by měli být pracovníci, 
jejich zástupci a odbory, jakož i zájmy 
pracovníků a dlouhodobé odborné 
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znalosti, aby se zajistilo demokratické 
fungování a přísné sociální a 
environmentální normy; vyzývá Komisi, 
aby do každé fáze postupu plně začlenila 
pracovníky, jejich zástupce a odbory;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Jarosław Duda

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. vyzývá k omezení zbytečné 
byrokratické zátěže na minimum, neboť 
zvyšuje právní chaos; zároveň vyzývá 
členské státy, aby účinně prosazovaly 
stávající právní předpisy a především 
bojovaly proti nehlášené práci;

Or. pl

Pozměňovací návrh 117
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. vyzývá k úplnému provedení 
směrnice o službách a odborných 
kvalifikacích založené na vzájemném 
uznávání s cílem usnadnit volný pohyb 
služeb a pracovníků a zároveň snížit 
množství regulovaných norem pro výkon 
povolání;

Or. en
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Pozměňovací návrh 118
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. konstatuje, že usnadnění volného 
pohybu pracovníků a dobře fungující trh 
služeb bez neopodstatněného porušování 
předpisů přispěje k většímu sblížení v EU, 
sociální soudržnosti a 
konkurenceschopnému evropskému 
hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. vyzývá Komisi, aby zintenzivnila 
své úsilí a bez zbytečného odkladu zajistila 
fungování Evropského orgánu pro 
pracovní záležitosti s cílem zlepšit 
uplatňování a prosazování práva Unie v 
oblasti mobility pracovní síly a koordinace 
sociálního zabezpečení;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zaručily přístup odborů na pracoviště a 
práva pracovníků, zejména mobilních 
pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2c. konstatuje, že nejméně 80 milionů 
pracovníků v Evropě se potýká s 
nesouladem mezi nabízenými a 
požadovanými dovednostmi a více než 5 z 
10 pracovních míst, která jsou obtížně 
obsaditelná, jsou v oblasti vysoce 
kvalifikovaných povolání; zdůrazňuje, že 
je třeba vytvořit další způsoby, jak přilákat 
talenty a tolik potřebné dovednosti; vyzývá 
k tomu, aby byl stávající návrh na 
zavedení modré karty odblokován;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2c. je toho názoru, že prioritou 
Komise a členských států by měla být 
tvorba pracovních míst v návaznosti na 
krizi Covid-19; naléhavě proto vyzývá 
Komisi, aby přijala opatření k zachování a 
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dalšímu otevření trhů služeb, kde je 
největší potenciál tvorby pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 2 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2d. zdůrazňuje, že je důležité 
podporovat a aktualizovat dovednosti 
pracovníků, zejména digitální dovednosti, 
prostřednictvím stávajících mechanismů 
uznávání a zajištění slučitelnosti 
dovedností a kvalifikací, jako je EURES, 
on-line platforma Europassu a klasifikace 
ESCO.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. žádá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly používání digitálních nástrojů 
a aby poskytly dostatečné prostředky 
inspektorátům práce.

3. žádá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly používání digitálních 
nástrojů, jako jsou EESSI a systém IMI; 
zároveň vyzývá Komisi, aby podnikla 
kroky k vytvoření digitálního formuláře 
A1 a evropského identifikačního čísla 
sociálního zabezpečení, a vyzývá členské 
státy, aby poskytly dostatečné prostředky 
inspektorátům práce; dále vyzývá členské 
státy, aby zajistily, že prováděné kontroly 
budou přiměřené, odůvodněné a 
nediskriminační. 
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Or. pl

Pozměňovací návrh 125
Jarosław Duda

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. žádá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly používání digitálních nástrojů 
a aby poskytly dostatečné prostředky 
inspektorátům práce.

3. žádá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly používání digitálních 
nástrojů; vyzývá Komisi, aby předložila 
návrh na zavedení evropského 
identifikačního čísla sociálního 
zabezpečení, a vyzývá členské státy, aby 
poskytly dostatečné prostředky 
inspektorátům práce; 

Or. pl

Pozměňovací návrh 126
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. žádá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly používání digitálních nástrojů 
a aby poskytly dostatečné prostředky 
inspektorátům práce.

3. poukazuje na to, že digitalizace je 
pro vnitřní trh horizontální i vertikální 
výzvou: podněcuje servitizaci průmyslu 
(provázanost s poskytováním služeb a 
jejich rozšířením), vytváří nové hodnotové 
řetězce, obchodní a spotřební modely a 
představuje nové fórum pro nabídku a 
poptávku, což vše znamená, že příležitosti, 
které nabízí digitalizace, jsou nezbytné pro 
zvýšení konkurenceschopnosti a kvality 
trhu práce, a proto žádá Komisi a členské 
státy, aby podporovaly používání 
digitálních nástrojů a aby poskytly 
dostatečné prostředky inspektorátům práce, 
přičemž rozhodně požaduje, aby 
kybernetické ochraně byla jakožto 
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zaručujícímu faktoru přiznána významná 
úloha;

Or. hu

Pozměňovací návrh 127
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, 
Stéphane Bijoux, Jordi Cañas, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. žádá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly používání digitálních nástrojů 
a aby poskytly dostatečné prostředky 
inspektorátům práce.

3. žádá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly používání digitálních 
nástrojů, jako je zavedení digitálního 
evropského čísla sociálního zabezpečení a 
rychlé dokončení elektronické výměny 
informací o sociálním zabezpečení, s 
cílem upevnit spolupráci mezi členskými 
státy a umožnit plynulou a spravedlivou 
mobilitu evropských pracovníků; vyzývá 
rovněž Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že Evropský orgán pro pracovní 
záležitosti bude brzy plně funkční, a aby 
poskytly dostatečné prostředky 
inspektorátům práce k boji proti podvodům 
a řešení nedostatečného prosazování 
evropských právních předpisů.

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. žádá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly používání digitálních nástrojů 
a aby poskytly dostatečné prostředky 

3. žádá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly používání digitálních nástrojů 
a aby poskytly dostatečné prostředky 
inspektorátům práce; vyzývá členské státy, 
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inspektorátům práce. aby zlepšily spolupráci a výměnu 
informací o systémech sociálního 
zabezpečení: vyzývá Komisi, aby navrhla 
iniciativu pro evropské číslo sociálního 
zabezpečení, která by pracovníkům a 
podnikům poskytla právní jistotu a 
zároveň účinně kontrolovala zadávání 
subdodávek a bojovala proti podvodům v 
sociální oblasti, jako je falešná 
samostatná výdělečná činnost, falešné 
vysílání pracovníků, společnosti typu 
poštovní schránka a jiná uměle vytvořená 
opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. žádá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly používání digitálních nástrojů 
a aby poskytly dostatečné prostředky 
inspektorátům práce.

3. poukazuje na to, že pracovníci, 
podniky a spotřebitelé se potýkají s 
důsledky nedostatečného provádění a 
obcházení sociálního zabezpečení, 
pracovního práva a kolektivních smluv; 
naléhavě vyzývá členské státy, aby zajistily 
řádné provádění a prosazování stávajících 
právních předpisů, včetně ochrany 
pracovníků, a usnadnily tak přeshraniční 
poskytování služeb, bojovaly proti 
sociálnímu dumpingu a zajistily rovné 
podmínky; žádá Komisi a členské státy, 
aby podporovaly používání digitálních 
nástrojů a aby poskytly dostatečné 
prostředky inspektorátům práce.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. žádá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly používání digitálních nástrojů 
a aby poskytly dostatečné prostředky 
inspektorátům práce.

3. žádá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly používání digitálních nástrojů 
a aby poskytly dostatečné prostředky 
inspektorátům práce; vyzývá členské státy, 
aby zavedly všechny složky systému 
elektronické výměny informací o 
sociálním zabezpečení (EESSI) s cílem 
zajistit účinnější spolupráci mezi 
institucemi sociálního zabezpečení a 
rychlejší a digitalizované zpracovávání 
jednotlivých případů ve prospěch občanů 
v přeshraničních situacích;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas, Radka Maxová, Stéphane Bijoux

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. žádá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly používání digitálních nástrojů 
a aby poskytly dostatečné prostředky 
inspektorátům práce.

3. žádá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly používání digitálních nástrojů 
a aby poskytly dostatečné prostředky 
vnitrostátním inspektorátům práce; vyzývá 
v tomto smyslu členské státy, aby se plně 
zasadily o digitalizaci veřejných služeb s 
cílem usnadnit spravedlivou mobilitu 
pracovníků, zejména pokud jde o 
koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 132
Cindy Franssen, Dennis Radtke
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Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. žádá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly používání digitálních nástrojů 
a aby poskytly dostatečné prostředky 
inspektorátům práce.

3. žádá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly používání digitálních nástrojů 
a aby poskytly dostatečné prostředky 
inspektorátům práce. Naléhavě vyzývá 
Komisi, aby co nejdříve plně zprovoznila 
Evropský orgán pro pracovní záležitosti s 
cílem zajistit lepší koordinaci 
vnitrostátních inspektorátů práce a řešit 
přeshraniční sociální dumping.

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Daniela Rondinelli

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. žádá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly používání digitálních nástrojů 
a aby poskytly dostatečné prostředky 
inspektorátům práce.

3. žádá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly používání digitálních 
nástrojů, v jejichž používání je nutné 
vyškolit jak občany, tak pracující, a aby 
poskytly dostatečné prostředky 
inspektorátům práce k přiměřenému 
výkonu jejich činnosti spočívající v boji 
proti všem formám zneužívání; 

Or. it

Pozměňovací návrh 134
Stefania Zambelli

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. žádá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly používání digitálních nástrojů 
a aby poskytly dostatečné prostředky 
inspektorátům práce.

3. žádá Komisi, členské státy a místní 
orgány, aby podporovaly používání 
digitálních nástrojů a aby poskytly 
dostatečné prostředky inspektorátům práce.

Or. it

Pozměňovací návrh 135
Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že pracovníci se 
zdravotním postižením se stále potýkají s 
četnými překážkami, v jejichž důsledku je 
pro ně obtížné nebo nemožné plně 
využívat volného pohybu služeb; vyzývá 
členské státy, aby bezodkladně provedly 
Evropský akt přístupnosti s cílem účinně 
odstranit překážky pro pracovníky se 
zdravotním postižením a zajistit 
dostupnost přístupných služeb a vhodnost 
podmínek, za nichž jsou služby 
poskytovány; zdůrazňuje, že je nanejvýš 
důležité dosáhnout plně přístupného 
jednotného trhu, který zajistí rovné 
zacházení a hospodářské a sociální 
začlenění pracovníků se zdravotním 
postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)



PE653.868v01-00 70/84 AM\1208094CS.docx

CS

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že škodlivé praktiky v 
oblasti volného pohybu pracovníků mají 
dopad na všechny členské státy; vyzývá 
Komisi, aby zintenzivnila své úsilí o 
zajištění účinné koordinace a výměny 
informací mezi členskými státy s cílem 
zlepšit prosazování postupů a kontrol 
přeshraničního poskytování služeb, včetně 
pracovních práv, skutečně odhalovat 
zneužívání a vykořisťování, jako jsou 
podvody v sociální oblasti, falešná 
samostatná výdělečná činnost, fiktivní 
vysílání pracovníků, společnosti typu 
poštovní schránka a uměle vytvořená 
opatření prostřednictvím subdodávek a 
dodavatelských řetězců; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby posílily společné 
inspekce práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele Bischoff, 
Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby zavedla 
evropský registr sociálního zabezpečení a 
evropské číslo sociálního zabezpečení s 
cílem poskytnout pracovníkům a 
podnikům právní jistotu a zároveň účinně 
kontrolovat zadávání subdodávek a 
bojovat proti podvodům v sociální oblasti; 
v této souvislosti naléhavě vyzývá členské 
státy, aby zajistily řádné provádění a 
prosazování práva Unie s cílem usnadnit 
volný pohyb a sociální ochranu 
pracovníků, jakož i přeshraniční 
poskytování služeb, a zajistily tak rovné 
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podmínky na jednotném trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. domnívá se, že zavedení 
digitálního a dynamického systému 
identifikace a výměny údajů mezi 
členskými státy by mohlo přispět k 
usnadnění boje proti zneužívání a 
problémům v souvislosti s právy a 
nehlášené práci mobilních, příhraničních, 
přeshraničních a sezónních pracovníků a 
pomoci určit rozsah příslušného systému 
sociálního zabezpečení; vyzývá v této 
souvislosti Komisi, aby za účelem 
bezproblémového předložení příslušného 
návrhu připravila vyčerpávající posouzení 
dopadů zavedení digitálního evropského 
čísla sociálního zabezpečení;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby navrhla 
iniciativu pro evropské číslo sociálního 
zabezpečení; připomíná, že takový návrh 
může ulehčit život každému občanovi EU, 
který využije svého základního práva na 
volný pohyb; připomíná, že evropské číslo 
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sociálního zabezpečení může zlepšit 
sledovatelnost stavu sociálního 
zabezpečení a příspěvků na něj, a tím 
podpořit občany a podniky, které dodržují 
právní úpravu v oblasti sociálního 
zabezpečení, a zároveň případně zlepšit 
boj proti zločineckým subjektům, které 
ohrožují rovné podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Jessica Polfjärd

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. připomíná, že veškerá opatření, 
která zakazují nebo ztěžují poskytování 
služeb nebo je činí méně přitažlivým než v 
případě subjektu zřízeného v rámci 
daného členského státu, jsou porušením 
SFEU (článek 49) a směrnice o službách 
(2006/123/ES); vyzývá Komisi a členské 
státy, aby usnadnily přeshraniční práci 
odstraněním překážek, jako jsou zákony a 
cla, které poškozují přeshraniční práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. naléhavě vyzývá členské státy na 
vnitrostátní a regionální úrovni, aby se 
vyvarovaly tzv. gold-platingu a 
nepřiměřeným regulačním požadavkům, 
které brání přeshraniční práci; vyzývá 
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členské státy, aby řádně provedly platné 
právní předpisy, a tím usnadnily 
přeshraniční poskytování služeb a zajistily 
rovné podmínky; 

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly opatření k posílení sociálního 
dialogu, nezávislosti sociálních partnerů a 
na jejich podporu a vybídly pracovníky, 
aby se organizovali a stali se klíčovým 
nástrojem k dosažení vysokých standardů 
kvality zaměstnání;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Stefania Zambelli

Návrh stanoviska
Bod 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. žádá členské státy a místní orgány, 
aby vzájemně koordinovaly své postupy, 
aby nedocházelo k nekalým praktikám 
mezi výrobními odvětvími stejného 
sektoru a tím vytváření sociálního a 
mzdového dumpingu;

Or. it
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Pozměňovací návrh 144
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá k urychlenému provedení 
směrnice 2019/882 o požadavcích na 
přístupnost u výrobků a služeb;

Or. hu

Pozměňovací návrh 145
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
naléhavě zajistily řádné provádění a 
prosazování platných právních předpisů 
Unie týkajících se práv přeshraničních a 
sezónních pracovníků, zejména práva na 
stejnou odměnu za stejnou práci na 
stejném místě a důstojné pracovní 
podmínky a podmínky zaměstnávání; 
zdůrazňuje zvláštní zranitelnost žen a 
mladých mobilních pracovníků; 
zdůrazňuje, že v této souvislosti je třeba 
zintenzivnit vzájemně sladěné a společné 
inspekce práce na vnitrostátní a 
přeshraniční úrovni; trvá na tom, že musí 
být přijata rozhodující opatření, která 
zajistí, aby přeshraniční a sezónní 
pracovníci před odjezdem jasně rozuměli 
svým smlouvám, právům a povinnostem, 
měli o nich úplné informace, aby jim k 
nim byl umožněn neomezený přístup a 
aby tyto smlouvy byly zpřístupněny 
příslušným orgánům; vyzývá členské 
státy, aby zvýšily kapacity inspektorátů 
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práce a upřednostňovaly odvětví, v nichž 
jsou zaměstnanci ohroženi;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje, že rozvoj služeb 
spojených s přelomovými nebo 
vznikajícími technologiemi vyžaduje 
odpovídající velikost trhu a příležitosti, 
aby bylo možné ospravedlnit investice a 
podpořit růst společností; domnívá se, že 
současný stav vnitřního trhu takové 
investice plně nepodporuje; připomíná, že 
mnoho inovativních nebo rozvíjejících se 
společností se snaží usadit se mimo 
Evropu, jakmile dosáhnou určité 
velikosti; zdůrazňuje, že aby evropské 
společnosti měly i nadále výrazné ústředí, 
byly konkurenceschopné, akceschopné a 
poskytovaly kvalitní pracovní místa v 
Evropě, je třeba dosáhnout volného 
pohybu služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
tím, že evropský elektronický průkaz 
služeb může vytvářet další mezery ve 
stávajících právních předpisech, bránit 
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účinným kontrolám a prosazování 
platných pravidel tím, že fakticky zavádí 
zásadu země původu; je toho názoru, že 
takový návrh představuje program na 
podporu nehlášené práce, společností typu 
poštovní schránka, vyhýbání se pracovním 
normám, spravedlivému odměňování, 
kolektivním smlouvám a sociálnímu 
dumpingu; vyzývá proto Komisi, aby 
legislativní návrh týkající se 
elektronického průkazu služeb stáhla, jak 
již dříve požadoval Evropský parlament;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. konstatuje, že evropský jednotný 
trh představuje největší integrovaný trh na 
světě, který od svého vzniku zvýšil reálný 
HDP na obyvatele o 12 až 22 %; 
upozorňuje na velký hospodářský dopad 
pandemie COVID-19, který oslabuje volný 
pohyb služeb a pracovníků; zdůrazňuje, že 
je třeba vytvořit evropskou agendu pro 
práci na dálku, která stanoví minimální a 
jasné normy pro práci na dálku, čímž 
minimalizuje negativní dopady na 
hospodářský růst a vytváření pracovních 
míst a zajistí právní jistotu v celé EU1a;
__________________
1a Výzkumná služba Evropského 
parlamentu, „Jednotný trh a pandemie: 
dopady, opatření na úrovni EU a oživení“ 
z června 2020.

Or. en
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Pozměňovací návrh 149
Johan Danielsson, Alicia Homs Ginel, Heléne Fritzon

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. vyzývá Komisi, aby začlenila 
aspekty bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci jako klíčový prvek pro posílení 
jednotného trhu sociálně udržitelným 
způsobem a aby na jednotném trhu 
vytvořila spravedlivou hospodářskou 
soutěž; domnívá se, že Komise by měla 
přijmout nový a ambiciózní strategický 
rámec EU pro bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci, který by zahrnoval vizi 
nulového počtu úmrtí souvisejících s 
prací; a vyzývá Komisi, aby i nadále 
stanovovala závazné limitní hodnoty 
expozice karcinogenům při práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Jessica Polfjärd

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. vyzývá členské státy, aby mobilním 
pracovníkům zaručily přiměřené 
podmínky tím, že usnadní koordinaci 
služeb sociálního zabezpečení;

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE



PE653.868v01-00 78/84 AM\1208094CS.docx

CS

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. zdůrazňuje, že členské státy mohou 
legitimním způsobem využít důvodů 
veřejného zájmu k omezení nebo snížení 
přeshraničního poskytování služeb, jak 
rozhodl Soudní dvůr Evropské unie; 
připomíná v této souvislosti, že se mimo 
jiné jedná o ochranu spotřebitelů, cíle v 
oblasti životního prostředí a sociální 
politiky, a proto by neměly být považovány 
za restriktivní opatření pro poskytování 
přeshraničních obchodních služeb, která 
by jinak přinesla právní nejistotu; 
zdůrazňuje, že zásada cílové země 
dodržuje místní předpisy, včetně pravidel 
týkajících se pracovního práva a pravidel 
stanovených v kolektivních smlouvách; 
opakuje, že regulovaná povolání mohou 
být nezbytná v zájmu ochrany 
spotřebitelů, veřejného zájmu a právního 
státu; uznává, že některé požadavky, jako 
jsou územní omezení a testy ekonomické 
potřebnosti, mohou vytvářet 
neopodstatněné překážky pro 
přeshraniční usazování;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. zdůrazňuje, že naléhavé důvody 
veřejného zájmu, na které se členské státy 
odvolávají, často ospravedlňují ustanovení 
omezující přístup ke službám nebo jejich 
poskytování, pokud jsou tato ustanovení 
přiměřená, jak potvrzuje mnoho rozsudků 
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Soudního dvora1a; konstatuje, že mnohé 
případy naléhavých důvodů veřejného 
zájmu jsou založeny na kvalitě a ochraně 
spotřebitelů a že odůvodněné výjimky jsou 
nediskriminační, přiměřené, vhodné a 
účelné; vyzývá Komisi, aby i nadále 
monitorovala výkonnost členských států 
při provádění a uplatňování právních 
předpisů a aby společně s členskými státy, 
sociálními partnery a zúčastněnými 
stranami vypracovala transparentní a 
participativní hodnocení, která by měla 
být založena nejen na kvantitativních, ale 
i kvalitativních kritériích;
__________________
1a https://eur-
lex.europa.eu/search.html?typeOfCourtSt
atus=COURT_JUSTICE&DB_TYPE_CO
URT=COURT_JUSTICE&textScope0=ti-
te&qid=1591182297109&DTS_DOM=EU
_LAW&type=advanced〈=en&andText0=
%22Overriding%20reasons%20in%20the
%20public%20interest%22&SUBDOM_I
NIT=EU_CASE_LAW&DTS_SUBDOM=
EU_CASE_LAW

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. vyzývá Komisi, aby předložila 
legislativní návrh s cílem zajistit, aby 
společnost, která pověří jinou společnost 
poskytováním služeb jejím jménem, mohla 
nést odpovědnost za zaplacení veškerých 
splatných nároků a/nebo příspěvků do 
společných fondů nebo institucí 
sociálních partnerů, které jsou upraveny 
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zákonem nebo kolektivní smlouvou, vedle 
nebo namísto zaměstnavatele;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. domnívá se, že návrh Komise na 
změnu postupu oznamování služeb by 
oslabil legislativní pravomoc členských 
států v oblasti služeb a není v souladu se 
zásadou subsidiarity; vyzývá proto Komisi, 
aby tento návrh stáhla;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. varuje, že bez další reformy služeb 
by mohla být ohrožena relokalizace 
výroby zpět do EU a evropské podniky by 
mohly postrádat pevný základ umožňující 
jim konkurovat v celosvětovém měřítku a 
nabízet kvalitní pracovní místa v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Johan Danielsson, Heléne Fritzon
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Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. vyzývá Komisi, aby bojovala proti 
využívání společností typu poštovní 
schránka a nehlášené práci s cílem 
zajistit, aby volný pohyb služeb nevedl k 
sociálnímu dumpingu nebo nekalé 
hospodářské soutěži;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3d. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že služby obecného 
hospodářského zájmu, včetně sociálních 
služeb obecného zájmu, byly zajišťovány 
prostřednictvím rámce zahrnujícího 
univerzální přístup, vysokou kvalitu, 
cenovou dostupnost a jasná pravidla 
financování; domnívá se, že Komise by 
měla přijímat iniciativy s využitím všech 
dostupných možností, v souladu s 
článkem 14 a protokolem 26 SFEU a na 
jejich základě, a zajišťovat přitom, aby 
služby obecného hospodářského zájmu 
včetně sociálních služeb obecného zájmu 
byly provozovány na vhodné úrovni v 
souladu se zásadou subsidiarity;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele Bischoff, 
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Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Bod 3 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3d. vyzývá Komisi, aby zjistila 
nedostatky v ochraně a případné nezbytné 
revize směrnice 2008/104/ES o 
agenturním zaměstnávání s cílem zajistit 
důstojné pracovní podmínky a podmínky 
zaměstnávání pro zaměstnance agentur 
práce a spravedlivou hospodářskou soutěž 
pro agentury práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh stanoviska
Bod 3 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3d. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zlepšily nařízení EU a koordinaci 
vnitrostátních orgánů s cílem usnadnit 
odhalování daňových úniků; vybízí 
Komisi a členské státy, aby navrhly 
závazný akční plán pro boj proti daňovým 
únikům;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Bod 3 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3d. vyzývá členské státy, aby zakázaly 
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subdodávky, aby zaměstnavatelé nesli 
přímou odpovědnost za své pracovníky, 
minimalizovaly fluktuaci pracovníků na 
pracovišti, kde existuje bezprostřední 
riziko pro veřejné zdraví, a zastavily 
využívání nejistých pracovních smluv;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod 3 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3d. vybízí Komisi, aby doplnila 
zveřejněné údaje o příslušné údaje 
vyplývající ze systému IMI, SOLVIT, 
CHAP a dalších relevantních zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3e. zdůrazňuje, že pro řešení 
hospodářské krize způsobené pandemií 
COVID-19 má prvořadý význam podpora 
jednotného trhu, včetně volného pohybu 
služeb a osob; naléhavě vyzývá všechny 
členské státy, aby uvolnily nepřiměřená a 
neodůvodněná omezení volného pohybu v 
rámci jednotného trhu;

Or. en
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