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Pozměňovací návrh 181
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná Komisi a členským 
státům, aby prostřednictvím konvergence 
směrem vzhůru dosáhly cíle 
srovnatelných životních podmínek a aby 
čelily rostoucí nerovnosti a ztrátě 
solidarity v členských státech i mezi nimi 
pomocí vhodných opatření, jako je posílení 
systémů kolektivního vyjednávání 
a jednotný přístup k systémům minimální 
mzdy u všech věkových skupin, a to 
stanovením minimálního příjmu, 
minimální mzdy a minimálního důchodu;

1. připomíná Komisi a členským 
státům, že mají podporovat solidaritu v 
členských státech s cílem dosáhnout 
rovnosti v oblasti důstojnosti, kterou si 
zaslouží všichni lidé a občané Unie, 
pomocí vhodných a konkrétních opatření;

Or. es

Pozměňovací návrh 182
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná Komisi a členským 
státům, aby prostřednictvím konvergence 
směrem vzhůru dosáhly cíle srovnatelných 
životních podmínek a aby čelily rostoucí 
nerovnosti a ztrátě solidarity v členských 
státech i mezi nimi pomocí vhodných 
opatření, jako je posílení systémů 
kolektivního vyjednávání a jednotný 
přístup k systémům minimální mzdy u 
všech věkových skupin, a to stanovením 
minimálního příjmu, minimální mzdy a 
minimálního důchodu;

1. připomíná Komisi a členským 
státům, že předcházení chudobě 
pracujících musí být součástí celkového 
cíle snížení chudoby v EU; zdůrazňuje, že 
je třeba řešit chudobu pracujících 
prostřednictvím sociální a hospodářské 
konvergence směrem vzhůru a pomocí 
vhodných a specializovaných opatření, 
jako je podpora rovných příležitostí ve 
vzdělávání a odborné přípravě od raného 
věku, zajištění přístupu k cenově 
dostupným a kvalitním službám včetně 
péče o děti, podpora rovnosti žen a mužů, 
řešení regionálních rozdílů, zajištění 
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robustních systémů sociální ochrany a 
podpora sociálního dialogu;

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná Komisi a členským 
státům, aby prostřednictvím konvergence 
směrem vzhůru dosáhly cíle srovnatelných 
životních podmínek a aby čelily rostoucí 
nerovnosti a ztrátě solidarity v členských 
státech i mezi nimi pomocí vhodných 
opatření, jako je posílení systémů 
kolektivního vyjednávání a jednotný 
přístup k systémům minimální mzdy u 
všech věkových skupin, a to stanovením 
minimálního příjmu, minimální mzdy a 
minimálního důchodu;

1. připomíná Komisi a členským 
státům, aby prostřednictvím konvergence 
směrem vzhůru dosáhly cíle srovnatelných 
životních podmínek a aby čelily rostoucí 
nerovnosti a ztrátě solidarity v členských 
státech i mezi nimi pomocí vhodných 
opatření, jako je odstranění rozdílů v 
odměňování žen a mužů a rozdílů ve výši 
důchodů žen a mužů, včetně přiměřeného 
finančního příspěvku na péči o děti 
poskytovaného během mateřské a 
rodičovské dovolené, jakož i spravedlivého 
a přiměřeného promítnutí hodnoty 
příspěvku výchovy dětí během těchto 
období do důchodových systémů, zajištění 
vhodných systémů sociálního zabezpečení 
pro všechny věkové skupiny, poskytování 
kvalitních systémů péče o děti a závislé 
rodinné příslušníky či zajištění systému 
spravedlivých mezd;

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná Komisi a členským 1. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
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státům, aby prostřednictvím konvergence 
směrem vzhůru dosáhly cíle srovnatelných 
životních podmínek a aby čelily rostoucí 
nerovnosti a ztrátě solidarity v členských 
státech i mezi nimi pomocí vhodných 
opatření, jako je posílení systémů 
kolektivního vyjednávání a jednotný 
přístup k systémům minimální mzdy u 
všech věkových skupin, a to stanovením 
minimálního příjmu, minimální mzdy a 
minimálního důchodu;

prostřednictvím konvergence směrem 
vzhůru vytvořily důstojné životní 
podmínky a aby čelily rostoucí nerovnosti 
v členských státech i mezi nimi pomocí 
vhodných opatření, jako je posílení 
systémů kolektivního vyjednávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Nicolaus Fest, Guido Reil

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná Komisi a členským 
státům, aby prostřednictvím konvergence 
směrem vzhůru dosáhly cíle 
srovnatelných životních podmínek a aby 
čelily rostoucí nerovnosti a ztrátě 
solidarity v členských státech i mezi nimi 
pomocí vhodných opatření, jako je 
posílení systémů kolektivního vyjednávání 
a jednotný přístup k systémům minimální 
mzdy u všech věkových skupin, a to 
stanovením minimálního příjmu, 
minimální mzdy a minimálního důchodu;

1. zdůrazňuje, že členské státy nesou 
výlučnou odpovědnost za provádění 
politik zaměřených na zlepšení životní 
úrovně a boj proti nerovnosti v rámci 
svého státu; je přesvědčen, že Komise by 
se měla zdržet dalšího zasahování do 
sociálních věcí členských států a měla by 
raději zaměřit své priority na nápravu 
chyb společného trhu namísto 
soustavného prosazování další 
harmonizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná Komisi a členským 
státům, aby prostřednictvím konvergence 
směrem vzhůru dosáhly cíle srovnatelných 
životních podmínek a aby čelily rostoucí 
nerovnosti a ztrátě solidarity v členských 
státech i mezi nimi pomocí vhodných 
opatření, jako je posílení systémů 
kolektivního vyjednávání a jednotný 
přístup k systémům minimální mzdy u 
všech věkových skupin, a to stanovením 
minimálního příjmu, minimální mzdy a 
minimálního důchodu;

1. připomíná Komisi a členským 
státům, aby prostřednictvím konvergence 
směrem vzhůru dosáhly cíle srovnatelných 
životních podmínek a aby čelily rostoucí 
nerovnosti a ztrátě solidarity v členských 
státech i mezi nimi pomocí vhodných 
opatření, jako je posílení systémů 
kolektivního vyjednávání a jednotný 
přístup k systémům minimální mzdy u 
všech věkových skupin; zdůrazňuje, že 
těchto cílů lze dosáhnout vytvořením 
nástrojů, jako je vnitrostátní minimální 
příjem, minimální mzdy a minimální 
důchody v souladu s pravomocemi a 
právními předpisy každého členského 
státu;

Or. pl

Pozměňovací návrh 187
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná Komisi a členským 
státům, aby prostřednictvím konvergence 
směrem vzhůru dosáhly cíle srovnatelných 
životních podmínek a aby čelily rostoucí 
nerovnosti a ztrátě solidarity v členských 
státech i mezi nimi pomocí vhodných 
opatření, jako je posílení systémů 
kolektivního vyjednávání a jednotný 
přístup k systémům minimální mzdy u 
všech věkových skupin, a to stanovením 
minimálního příjmu, minimální mzdy a 
minimálního důchodu;

1. připomíná Komisi a členským 
státům, aby prostřednictvím konvergence 
směrem vzhůru dosáhly cíle srovnatelných 
životních podmínek a aby čelily rostoucí 
nerovnosti a ztrátě solidarity v členských 
státech i mezi nimi pomocí vhodných 
opatření, jako je posílení systémů 
kolektivního vyjednávání a stanovení 
systémů minimální ochrany;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 188
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná Komisi a členským 
státům, aby prostřednictvím konvergence 
směrem vzhůru dosáhly cíle srovnatelných 
životních podmínek a aby čelily rostoucí 
nerovnosti a ztrátě solidarity v členských 
státech i mezi nimi pomocí vhodných 
opatření, jako je posílení systémů 
kolektivního vyjednávání a jednotný 
přístup k systémům minimální mzdy u 
všech věkových skupin, a to stanovením 
minimálního příjmu, minimální mzdy a 
minimálního důchodu;

1. připomíná Komisi a členským 
státům, aby prostřednictvím konvergence 
směrem vzhůru dosáhly cíle srovnatelných 
životních podmínek a aby čelily rostoucí 
nerovnosti a ztrátě solidarity v členských 
státech i mezi nimi pomocí vhodných 
opatření, jako je posílení vnitrostátních 
systémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná Komisi a členským 
státům, aby prostřednictvím konvergence 
směrem vzhůru dosáhly cíle srovnatelných 
životních podmínek a aby čelily rostoucí 
nerovnosti a ztrátě solidarity v členských 
státech i mezi nimi pomocí vhodných 
opatření, jako je posílení systémů 
kolektivního vyjednávání a jednotný 
přístup k systémům minimální mzdy u 
všech věkových skupin, a to stanovením 
minimálního příjmu, minimální mzdy a 
minimálního důchodu;

1. připomíná Komisi a členským 
státům, aby prostřednictvím konvergence 
směrem vzhůru dosáhly cíle srovnatelných 
životních podmínek a aby čelily rostoucí 
nerovnosti a ztrátě solidarity v členských 
státech i mezi nimi pomocí vhodných 
opatření; vybízí členské státy, aby posílily 
systémy kolektivního vyjednávání a 
zaujaly jednotný přístup prostřednictvím 
sdílení osvědčených postupů, pokud jde o 
způsoby zajištění systémů minimální mzdy 
u všech věkových skupin, a to stanovením 
minimálního příjmu a minimálního 
důchodu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 190
Elisabetta Gualmini

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná Komisi a členským 
státům, aby prostřednictvím konvergence 
směrem vzhůru dosáhly cíle srovnatelných 
životních podmínek a aby čelily rostoucí 
nerovnosti a ztrátě solidarity v členských 
státech i mezi nimi pomocí vhodných 
opatření, jako je posílení systémů 
kolektivního vyjednávání a jednotný 
přístup k systémům minimální mzdy u 
všech věkových skupin, a to stanovením 
minimálního příjmu, minimální mzdy a 
minimálního důchodu;

1. připomíná Komisi a členským 
státům, aby prostřednictvím konvergence 
směrem vzhůru dosáhly cíle srovnatelných 
životních podmínek a aby čelily rostoucí 
nerovnosti a ztrátě solidarity v členských 
státech i mezi nimi pomocí vhodných 
opatření, jako je posílení systémů 
kolektivního vyjednávání, podpora 
sociální ekonomiky a jednotný přístup k 
systémům minimální mzdy u všech 
věkových skupin, a to stanovením 
minimálního příjmu, minimální mzdy a 
minimálního důchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná Komisi a členským 
státům, aby prostřednictvím konvergence 
směrem vzhůru dosáhly cíle srovnatelných 
životních podmínek a aby čelily rostoucí 
nerovnosti a ztrátě solidarity v členských 
státech i mezi nimi pomocí vhodných 
opatření, jako je posílení systémů 
kolektivního vyjednávání a jednotný 
přístup k systémům minimální mzdy u 

1. připomíná Komisi a členským 
státům, aby prostřednictvím konvergence 
směrem vzhůru dosáhly cíle srovnatelných 
životních podmínek a aby čelily rostoucí 
nerovnosti a ztrátě solidarity v členských 
státech i mezi nimi pomocí vhodných 
opatření, jako je posílení systémů 
kolektivního vyjednávání a jednotný 
přístup k systémům minimální mzdy u 
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všech věkových skupin, a to stanovením 
minimálního příjmu, minimální mzdy a 
minimálního důchodu;

všech věkových skupin, a to stanovením 
minimálního příjmu, minimální mzdy a 
minimálního důchodu v rámci prvního 
pilíře;

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Özlem Demirel

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná Komisi a členským 
státům, aby prostřednictvím konvergence 
směrem vzhůru dosáhly cíle srovnatelných 
životních podmínek a aby čelily rostoucí 
nerovnosti a ztrátě solidarity v členských 
státech i mezi nimi pomocí vhodných 
opatření, jako je posílení systémů 
kolektivního vyjednávání a jednotný 
přístup k systémům minimální mzdy u 
všech věkových skupin, a to stanovením 
minimálního příjmu, minimální mzdy a 
minimálního důchodu;

1. připomíná Komisi a členským 
státům, aby zejména prostřednictvím 
sociální konvergence směrem vzhůru 
dosáhly cíle srovnatelných životních 
podmínek a aby čelily rostoucí nerovnosti 
a ztrátě solidarity v členských státech i 
mezi nimi pomocí vhodných opatření, jako 
je posílení systémů kolektivního 
vyjednávání a jednotný přístup k systémům 
minimální mzdy u všech věkových skupin, 
a to stanovením minimálního příjmu, 
minimální mzdy a minimálního důchodu;

Or. de

Pozměňovací návrh 193
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/EFA

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná Komisi a členským 
státům, aby prostřednictvím konvergence 
směrem vzhůru dosáhly cíle srovnatelných 
životních podmínek a aby čelily rostoucí 
nerovnosti a ztrátě solidarity v členských 
státech i mezi nimi pomocí vhodných 

1. připomíná Komisi a členským 
státům, aby prostřednictvím konvergence 
směrem vzhůru dosáhly cíle srovnatelných 
životních podmínek a aby čelily rostoucí 
nerovnosti a ztrátě solidarity v členských 
státech i mezi nimi pomocí vhodných 
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opatření, jako je posílení systémů 
kolektivního vyjednávání a jednotný 
přístup k systémům minimální mzdy u 
všech věkových skupin, a to stanovením 
minimálního příjmu, minimální mzdy a 
minimálního důchodu;

opatření, jako je posílení systémů 
kolektivního vyjednávání a jednotný 
přístup k systémům minimální mzdy u 
všech věkových skupin, a to stanovením 
minimálního příjmu, životního minima a 
minimálního důchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Cindy Franssen, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Dennis Radtke, Radan 
Kanev, Loucas Fourlas, Tomáš Zdechovský, José Manuel Fernandes, Maria Walsh

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že je třeba řešit 
chudobu pracujících u jejích základních 
příčin, jako je mimo jiné vzdělávání a 
odborná příprava; vyzývá Komisi, aby 
naléhala na členské státy, aby investovaly 
do kvalitního vzdělávání a odborné 
přípravy, sdílely osvědčené postupy a 
věnovaly zvláštní pozornost celoživotnímu 
učení;

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Abir Al-Sahlani, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že digitální 
transformace a rostoucí počet vysoce 
kvalifikovaných povolání vyžadují cílené 
investice do celoživotního učení s cílem 
pomoci lidem přizpůsobit se změnám nebo 
přejít na lépe placená pracovní místa, 
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čímž se dlouhodobě sníží chudoba 
pracujících v EU; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby poskytovaly soudržnou a 
komplexní podporu budování potřebných 
digitálních dovedností, které zajistí 
rychlou a úspěšnou digitální 
transformaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že k zajištění 
důstojných pracovních podmínek a 
pracovních podmínek v digitální 
ekonomice je nezbytný legislativní rámec, 
kterým se stanoví regulace podmínek 
práce na dálku v celé EU, což přispěje ke 
snižování nerovností a řešení problému 
chudoby pracujících;

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že zásada „práce je 
nejlepší prostředek proti chudobě“ dnes 
již neplatí, a to vzhledem k odvětvím s 
nízkými mzdami, nestandardním a 
nejistým pracovním podmínkám 
a vzhledem k rušení systémů sociálního 
zabezpečení, a že život bez chudoby je 
možné zajistit pouze prostřednictvím 

vypouští se
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fungujícího kolektivního vyjednávání a 
systému minimální mzdy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 198
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že zásada „práce je 
nejlepší prostředek proti chudobě“ dnes 
již neplatí, a to vzhledem k odvětvím s 
nízkými mzdami, nestandardním a 
nejistým pracovním podmínkám 
a vzhledem k rušení systémů sociálního 
zabezpečení, a že život bez chudoby je 
možné zajistit pouze prostřednictvím 
fungujícího kolektivního vyjednávání a 
systému minimální mzdy;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že zásada „práce je 
nejlepší prostředek proti chudobě“ dnes 
již neplatí, a to vzhledem k odvětvím s 
nízkými mzdami, nestandardním a 
nejistým pracovním podmínkám 
a vzhledem k rušení systémů sociálního 
zabezpečení, a že život bez chudoby je 
možné zajistit pouze prostřednictvím 
fungujícího kolektivního vyjednávání a 
systému minimální mzdy;

2. je přesvědčen, že práce dodává 
člověku důstojnosti a umožňuje mu 
vlastní oblast seberealizace a osobního 
rozvoje a že v situaci současné krize je 
třeba především upřednostnit pracovní 
rámec, ve kterém bude tvorba důstojných 
pracovních míst hlavní prioritou 
členských států; 
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Or. es

Pozměňovací návrh 200
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že zásada „práce je 
nejlepší prostředek proti chudobě“ dnes 
již neplatí, a to vzhledem k odvětvím s 
nízkými mzdami, nestandardním a 
nejistým pracovním podmínkám 
a vzhledem k rušení systémů sociálního 
zabezpečení, a že život bez chudoby je 
možné zajistit pouze prostřednictvím 
fungujícího kolektivního vyjednávání a 
systému minimální mzdy;

2. je přesvědčen, že zaměření na 
zaměstnanost a mzdy samo o sobě nestačí 
k řešení problému chudoby pracujících; je 
přesvědčen, že je třeba podporovat 
holistický přístup spojující přímá i 
nepřímá opatření zaměřená na 
domácnosti i na individuální příjmy;

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Dominique Bilde, France Jamet

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že zásada „práce je 
nejlepší prostředek proti chudobě“ dnes již 
neplatí, a to vzhledem k odvětvím s 
nízkými mzdami, nestandardním a 
nejistým pracovním podmínkám 
a vzhledem k rušení systémů sociálního 
zabezpečení, a že život bez chudoby je 
možné zajistit pouze prostřednictvím 
fungujícího kolektivního vyjednávání a 
systému minimální mzdy;

2. je přesvědčen, že zásada „práce je 
nejlepší prostředek proti chudobě“ musí 
zůstat ústředním bodem politik, jejichž 
provádění má každému umožnit důstojný 
život, a to i v odvětvích s nízkými mzdami 
a v nestandardních a nejistých 
zaměstnáních;  kvůli rušení systémů 
sociálního zabezpečení a tržním zákonům 
definovaným nekalou soutěží a volným 
obchodem je možné život bez chudoby 
zajistit pouze prostřednictvím fungujícího 
kolektivního vyjednávání a systému 
minimální mzdy, ale zejména 
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prostřednictvím politik na ochranu našich 
trhů s cílem zabránit sociálnímu 
dumpingu, který výrazně přispívá k 
oslabení četných evropských 
hospodářských odvětví;

Or. fr

Pozměňovací návrh 202
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že zásada „práce je 
nejlepší prostředek proti chudobě“ dnes již 
neplatí, a to vzhledem k odvětvím s 
nízkými mzdami, nestandardním a 
nejistým pracovním podmínkám 
a vzhledem k rušení systémů sociálního 
zabezpečení, a že život bez chudoby je 
možné zajistit pouze prostřednictvím 
fungujícího kolektivního vyjednávání a 
systému minimální mzdy;

2. je přesvědčen, že zásada „práce je 
nejlepší prostředek proti chudobě“ dnes již 
neplatí, a to vzhledem k odvětvím s 
nízkými mzdami, nestandardním a 
nejistým pracovním podmínkám 
a vzhledem k rušení systémů sociálního 
zabezpečení;

Or. pl

Pozměňovací návrh 203
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že zásada „práce je 
nejlepší prostředek proti chudobě“ dnes již 
neplatí, a to vzhledem k odvětvím s 
nízkými mzdami, nestandardním a 
nejistým pracovním podmínkám 
a vzhledem k rušení systémů sociálního 
zabezpečení, a že život bez chudoby je 
možné zajistit pouze prostřednictvím 

2. je přesvědčen, že zásada „práce je 
nejlepší prostředek proti chudobě“ dnes již 
neplatí, a to vzhledem k odvětvím s 
nízkými mzdami, nestandardním a 
nejistým pracovním podmínkám, a že život 
bez chudoby se musí stát politickou 
prioritou doprovázenou intenzivním 
úsilím o nalezení vhodných řešení tohoto 
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fungujícího kolektivního vyjednávání a 
systému minimální mzdy;

složitého jevu;

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Cindy Franssen, Romana Tomc, Dennis Radtke, Radan Kanev, Loucas Fourlas, Maria 
Walsh, Tomáš Zdechovský

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že zásada „práce je 
nejlepší prostředek proti chudobě“ dnes již 
neplatí, a to vzhledem k odvětvím s 
nízkými mzdami, nestandardním a 
nejistým pracovním podmínkám 
a vzhledem k rušení systémů sociálního 
zabezpečení, a že život bez chudoby je 
možné zajistit pouze prostřednictvím 
fungujícího kolektivního vyjednávání a 
systému minimální mzdy;

2. je přesvědčen, že zásada „práce je 
nejlepší prostředek proti chudobě“ dnes již 
neplatí, a to vzhledem k odvětvím s 
nízkými mzdami, nestandardním a 
nejistým pracovním podmínkám 
a vzhledem k rušení systémů sociálního 
zabezpečení, a že fungující kolektivní 
vyjednávání a systém minimální mzdy jsou 
nezbytnými předpoklady dosažení života 
bez chudoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že zásada „práce je 
nejlepší prostředek proti chudobě“ dnes již 
neplatí, a to vzhledem k odvětvím s 
nízkými mzdami, nestandardním a 
nejistým pracovním podmínkám 
a vzhledem k rušení systémů sociálního 
zabezpečení, a že život bez chudoby je 
možné zajistit pouze prostřednictvím 
fungujícího kolektivního vyjednávání a 

2. je přesvědčen, že zásada „práce je 
nejlepší prostředek proti chudobě“ dnes již 
není v plné míře použitelná, a to vzhledem 
k odvětvím s nízkými mzdami, 
nestandardním a nejistým pracovním 
podmínkám a vzhledem k rušení systémů 
sociálního zabezpečení, a že život bez 
chudoby je možné zajistit pouze 
prostřednictvím fungujícího kolektivního 
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systému minimální mzdy; vyjednávání a systému minimální mzdy;

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Marianne Vind, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že zásada „práce je 
nejlepší prostředek proti chudobě“ dnes již 
neplatí, a to vzhledem k odvětvím s 
nízkými mzdami, nestandardním a 
nejistým pracovním podmínkám 
a vzhledem k rušení systémů sociálního 
zabezpečení, a že život bez chudoby je 
možné zajistit pouze prostřednictvím 
fungujícího kolektivního vyjednávání a 
systému minimální mzdy;

2. je přesvědčen, že zásada „práce je 
nejlepší prostředek proti chudobě“ dnes již 
neplatí, a to vzhledem k odvětvím s 
nízkými mzdami, nestandardním a 
nejistým pracovním podmínkám 
a vzhledem k rušení systémů sociálního 
zabezpečení, a že život bez chudoby je 
možné zajistit pouze prostřednictvím 
fungujícího kolektivního vyjednávání a 
tam, kde je zaveden, prostřednictvím 
účinného systému zákonné minimální 
mzdy;

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Agnes Jongerius

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že zásada „práce je 
nejlepší prostředek proti chudobě“ dnes již 
neplatí, a to vzhledem k odvětvím s 
nízkými mzdami, nestandardním a 
nejistým pracovním podmínkám 
a vzhledem k rušení systémů sociálního 
zabezpečení, a že život bez chudoby je 

2. je přesvědčen, že zásada „práce je 
nejlepší prostředek proti chudobě“ dnes již 
neplatí, a to vzhledem k odvětvím s 
nízkými mzdami, nestandardním a 
nejistým pracovním podmínkám 
a vzhledem k rušení systémů sociálního 
zabezpečení, a že život bez chudoby je 
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možné zajistit pouze prostřednictvím 
fungujícího kolektivního vyjednávání a 
systému minimální mzdy;

možné zajistit pouze prostřednictvím 
fungujícího kolektivního vyjednávání nebo 
případně systému minimální mzdy;

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Özlem Demirel

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že zásada „práce je 
nejlepší prostředek proti chudobě“ dnes již 
neplatí, a to vzhledem k odvětvím s 
nízkými mzdami, nestandardním a 
nejistým pracovním podmínkám 
a vzhledem k rušení systémů sociálního 
zabezpečení, a že život bez chudoby je 
možné zajistit pouze prostřednictvím 
fungujícího kolektivního vyjednávání a 
systému minimální mzdy;

2. je přesvědčen, že zásada „práce je 
nejlepší prostředek proti chudobě“ dnes již 
mnohdy neplatí, a to vzhledem k odvětvím 
s nízkými mzdami, nestandardním a 
nejistým pracovním podmínkám 
a vzhledem k rušení systémů sociálního 
zabezpečení, a že život bez chudoby je 
možné zajistit pouze prostřednictvím 
fungujícího kolektivního vyjednávání a 
systému minimální mzdy;

Or. de

Pozměňovací návrh 209
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. připomíná, že za účelem boje proti 
nejistotě a chudobě je zásadní tvorba 
aktivit; je přesvědčen, že je třeba podnítit 
podnikavost, mimo jiné u žen a mladých 
lidí; připomíná, že je třeba podpořit malé 
a střední podniky, které vytvářejí pracovní 
místa a bohatství a jež představují páteř 
evropské hospodářské struktury; 
připomíná, že tyto podniky oživují vitalitu 
regionů, přispívají k inovacím a k 
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vytvoření konkurenceschopného, 
rozmanitého a udržitelného trhu práce; 
zdůrazňuje, že evropské právní předpisy 
musí být příznivé pro podniky, zejména 
pro malé a střední podniky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 210
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Abir Al-Sahlani, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo, Yana Toom

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že vysoce kvalitní 
vzdělávání, včetně odborného vzdělávání a 
přípravy, má zásadní význam pro snížení 
nerovností, zlepšení zaměstnatelnosti a 
přizpůsobivosti pracovníků a usnadnění 
jejich úspěšného přechodu do 
zaměstnání; vyzývá členské státy, aby 
zaručily rovný přístup ke vzdělávání a 
odborné přípravě podporujícím začlenění 
a zvýšily své úsilí o snížení míry 
předčasného ukončování školní docházky;

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Eugen Tomac

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že osoby v nejistém nebo 
nestandardním zaměstnání budou 
chráněny a budou se na ně vztahovat 
právní předpisy, které vyžadují důstojné 
pracovní podmínky a přiměřenou sociální 
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ochranu; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby omezily nejistá a nestandardní 
zaměstnání v odvětvích, kde je to možné a 
přínosné;

Or. ro

Pozměňovací návrh 212
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. je přesvědčen, že dostupnost 
cenově dostupných a vysoce kvalitních 
veřejných služeb má zásadní význam pro 
snížení nerovností a míry chudoby; 
domnívá se, že je nezbytné stanovit 
ambiciózní minimální úrovně, které zajistí 
plnou důstojnost prostřednictvím plného 
přístupu ke zdravotní péči, vzdělání, 
bydlení, zásobování energií a sociální 
ochraně;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/EFA

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi, aby předložila 
rámcovou směrnici EU o minimálním 
příjmu a o vnitrostátních systémech 
základní minimální mzdy;

Or. en



PE655.980v01-00 20/137 AM\1212061CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 214
Özlem Demirel

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi, aby předložila 
rámec EU pro systémy minimálního 
příjmu, které budou bojovat proti 
chudobě;

Or. de

Pozměňovací návrh 215
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
na základě závazků v souladu s úmluvami 
MOP, revidovanou Evropskou sociální 
chartou a evropským pilířem sociálních 
práv podporovaly kolektivní vyjednávání a 
také právo se sdružovat a sjednávat a 
uzavírat kolektivní smlouvy, a aby 
dodržovaly a prosazovaly právo na 
spravedlivé minimální mzdy;

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
na základě závazků v souladu s úmluvami 
MOP, revidovanou Evropskou sociální 
chartou a evropským pilířem sociálních 
práv podporovaly politiky na podporu 
podnikání a podnikatelů s cílem vytvářet 
pracovní místa s vlastní důstojností, 
kterou si zaslouží všechny osoby 
samostatně výdělečně činné a všichni 
zaměstnanci;

Or. es

Pozměňovací návrh 216
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/EFA

Návrh usnesení
Bod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
na základě závazků v souladu s úmluvami 
MOP, revidovanou Evropskou sociální 
chartou a evropským pilířem sociálních 
práv podporovaly kolektivní vyjednávání a 
také právo se sdružovat a sjednávat a 
uzavírat kolektivní smlouvy, a aby 
dodržovaly a prosazovaly právo na 
spravedlivé minimální mzdy;

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
na základě závazků v souladu s úmluvami 
MOP, revidovanou Evropskou sociální 
chartou, evropským pilířem sociálních práv 
a cíli udržitelného rozvoje podporovaly 
kolektivní vyjednávání a také právo se 
sdružovat a sjednávat a uzavírat kolektivní 
smlouvy, a aby dodržovaly a prosazovaly 
právo na spravedlivé minimální mzdy; 
vyzývá členské státy, aby zajistily, že osoby 
se zdravotním postižením budou moci 
uplatňovat svá pracovní a odborová práva 
na stejném základě jako ostatní;

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
na základě závazků v souladu s úmluvami 
MOP, revidovanou Evropskou sociální 
chartou a evropským pilířem sociálních 
práv podporovaly kolektivní vyjednávání a 
také právo se sdružovat a sjednávat a 
uzavírat kolektivní smlouvy, a aby 
dodržovaly a prosazovaly právo na 
spravedlivé minimální mzdy;

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
na základě závazků v souladu s úmluvami 
MOP, revidovanou Evropskou sociální 
chartou a evropským pilířem sociálních 
práv podporovaly kolektivní vyjednávání a 
také právo se sdružovat a sjednávat a 
uzavírat kolektivní smlouvy, a aby 
dodržovaly a prosazovaly právo na 
spravedlivé mzdy;

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
na základě závazků v souladu s úmluvami 
MOP, revidovanou Evropskou sociální 
chartou a evropským pilířem sociálních 
práv podporovaly kolektivní vyjednávání a 
také právo se sdružovat a sjednávat a 
uzavírat kolektivní smlouvy, a aby 
dodržovaly a prosazovaly právo na 
spravedlivé minimální mzdy;

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
na základě závazků v souladu s úmluvami 
MOP, revidovanou Evropskou sociální 
chartou a evropským pilířem sociálních 
práv podporovaly kolektivní vyjednávání a 
také právo se sdružovat a sjednávat a 
uzavírat kolektivní smlouvy, a aby 
dodržovaly a prosazovaly právo na 
spravedlivé mzdy;

Or. pl

Pozměňovací návrh 219
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Marianne Vind, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
na základě závazků v souladu s úmluvami 
MOP, revidovanou Evropskou sociální 
chartou a evropským pilířem sociálních 
práv podporovaly kolektivní vyjednávání a 
také právo se sdružovat a sjednávat a 
uzavírat kolektivní smlouvy, a aby 
dodržovaly a prosazovaly právo na 
spravedlivé minimální mzdy;

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
na základě závazků v souladu s úmluvami 
MOP, revidovanou Evropskou sociální 
chartou a evropským pilířem sociálních 
práv podporovaly kolektivní vyjednávání a 
odstranily vnitrostátní právní předpisy, 
které brání kolektivnímu vyjednávání, a 
také právo se sdružovat a sjednávat a 
uzavírat kolektivní smlouvy, a aby 
dodržovaly a prosazovaly právo na 
spravedlivé odměňování, a to i 
prostřednictvím účinné zákonné 
minimální mzdy tam, kde je zavedena;

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Ádám Kósa
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Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
na základě závazků v souladu s úmluvami 
MOP, revidovanou Evropskou sociální 
chartou a evropským pilířem sociálních 
práv podporovaly kolektivní vyjednávání a 
také právo se sdružovat a sjednávat a 
uzavírat kolektivní smlouvy, a aby 
dodržovaly a prosazovaly právo na 
spravedlivé minimální mzdy;

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
na základě závazků v souladu s úmluvami 
MOP, revidovanou Evropskou sociální 
chartou a na základě svého závazku k 
akčnímu plánu evropského pilíře 
sociálních práv podporovaly kolektivní 
vyjednávání a také právo se sdružovat a 
sjednávat a uzavírat kolektivní smlouvy, a 
aby dodržovaly a prosazovaly právo na 
spravedlivé minimální mzdy;

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
na základě závazků v souladu s úmluvami 
MOP, revidovanou Evropskou sociální 
chartou a evropským pilířem sociálních 
práv podporovaly kolektivní vyjednávání a 
také právo se sdružovat a sjednávat a 
uzavírat kolektivní smlouvy, a aby 
dodržovaly a prosazovaly právo na 
spravedlivé minimální mzdy;

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
na základě závazků v souladu s úmluvami 
MOP, revidovanou Evropskou sociální 
chartou a evropským pilířem sociálních 
práv podporovaly kolektivní vyjednávání a 
také právo se sdružovat a sjednávat a 
uzavírat kolektivní smlouvy na úrovni 
podniků, a aby případně dodržovaly a 
prosazovaly právo na spravedlivé 
minimální mzdy;

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Agnes Jongerius

Návrh usnesení
Bod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
na základě závazků v souladu s úmluvami 
MOP, revidovanou Evropskou sociální 
chartou a evropským pilířem sociálních 
práv podporovaly kolektivní vyjednávání a 
také právo se sdružovat a sjednávat a 
uzavírat kolektivní smlouvy, a aby 
dodržovaly a prosazovaly právo na 
spravedlivé minimální mzdy;

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
na základě závazků v souladu s úmluvami 
MOP, revidovanou Evropskou sociální 
chartou a evropským pilířem sociálních 
práv podporovaly kolektivní vyjednávání a 
také právo se sdružovat a sjednávat a 
uzavírat kolektivní smlouvy, a aby 
dodržovaly a prosazovaly právo na 
spravedlivé minimální mzdy, jsou-li 
stanoveny;

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Abir Al-Sahlani, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo, Yana Toom

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. znovu připomíná, že jedním ze 
zásadních kroků ke snižování nerovností 
je odstranění přetrvávajících rozdílů v 
odměňování žen a mužů; vyzývá členské 
státy, aby nadále usilovaly o odstranění 
rozdílů v odměňování žen a mužů 
prosazováním zásady stejné odměny za 
stejnou práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily rovnou účast a rovné příležitosti 
pro muže a ženy na trhu práce a aby 
zavedly iniciativy na podporu přístupu žen 
k financování, podnikání žen a finanční 
nezávislosti žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo, Yana Toom

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje, že technologické 
změny a struktura hospodářství 
soustřeďují více hospodářské činnosti a 
více vysoce kvalifikovaných pracovních 
míst v metropolitních oblastech, což 
zvyšuje sociální a zeměpisné nerovnosti; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby zvýšily 
investice do digitálních technologií ve 
venkovských oblastech s cílem posílit 
veřejné služby, zlepšit jejich kvalitu a 
účinnost a vytvořit nové způsoby 
poskytování služeb pro vzdálené a 
nedostatečně podporované regiony s cílem 
řešit nerovnosti a vytvářet lepší pracovní 
příležitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. upozorňuje Komisi a členské státy 
na nezbytnost protokolu o sociálním 
pokroku v evropských smlouvách, který by 
v případě rozporu mezi základními 
ekonomickými svobodami a kolektivními 
sociálními právy upřednostňoval tato 
práva;

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 227
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. upozorňuje Komisi a členské státy 
na nezbytnost protokolu o sociálním 
pokroku v evropských smlouvách, který by 
v případě rozporu mezi základními 
ekonomickými svobodami a kolektivními 
sociálními právy upřednostňoval tato 
práva;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. upozorňuje Komisi a členské státy 
na nezbytnost protokolu o sociálním 
pokroku v evropských smlouvách, který by 
v případě rozporu mezi základními 
ekonomickými svobodami a kolektivními 
sociálními právy upřednostňoval tato 

vypouští se
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práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. upozorňuje Komisi a členské státy 
na nezbytnost protokolu o sociálním 
pokroku v evropských smlouvách, který by 
v případě rozporu mezi základními 
ekonomickými svobodami a kolektivními 
sociálními právy upřednostňoval tato 
práva;

4. upozorňuje Komisi a členské státy 
na nezbytnost doporučení o sociálním 
pokroku v evropských smlouvách, v rámci 
zásady subsidiarity, což je zásada, která se 
nejspravedlivěji přizpůsobí potřebám 
jednotlivých členských států;

Or. es

Pozměňovací návrh 230
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. upozorňuje Komisi a členské státy 
na nezbytnost protokolu o sociálním 
pokroku v evropských smlouvách, který by 
v případě rozporu mezi základními 
ekonomickými svobodami a kolektivními 
sociálními právy upřednostňoval tato 
práva;

4. upozorňuje Komisi a členské státy 
na naléhavou potřebu protokolu o 
sociálním pokroku v evropských 
smlouvách, který by v případě rozporu 
mezi základními ekonomickými 
svobodami a sociálními právy, mzdami a 
pracovními podmínkami v kolektivních 
smlouvách nebo vnitrostátních právních 
předpisech upřednostňoval tato práva;

Or. en
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Pozměňovací návrh 231
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyzývá k vytvoření zastřešující 
evropské strategie boje proti chudobě s 
ambiciózními cíli pro snížení chudoby a 
ukončení extrémní chudoby v Evropě do 
roku 2030, a to v souladu se zásadami 
stanovenými v evropském pilíři sociálních 
práv a s přihlédnutím k cílům 
udržitelného rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že pracovníci na 
částečný úvazek a pracovníci v 
nestandardních typech zaměstnání se 
potýkají s obtížemi, jako je vyloučení ze 
sociálních dávek kvůli omezené 
způsobilosti na základě počtu 
odpracovaných hodin nebo 
pracovněprávního statusu; vyzývá členské 
státy, aby podporovaly pracovníky na 
částečný úvazek a pracovníky v 
nestandardních typech zaměstnání 
pomocí odpovídající sociální podpory, 
jako je snížení výdajů na péči o děti a 
podpora bydlení v boji proti chudobě 
pracujících;

Or. en
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Pozměňovací návrh 233
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. žádá Komisi a členské státy, aby 
využily finanční nástroje, jako je záruka 
pro mladé lidi, a evropské programy s 
cílem bojovat proti nezaměstnanosti, 
posílit jejich zaměstnatelnost a podpořit 
je, aby vykonávali stabilní a jistá 
zaměstnání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 234
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/EFA

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. připomíná Komisi a členským 
státům jejich povinnost bojovat proti 
diskriminaci v oblasti zaměstnání a 
povolání10a a poskytovat rovné příležitosti 
všem skupinám společnosti; včetně osob 
se zdravotním postižením11a;
__________________
10a V souladu se směrnicí Rady 
2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, 
kterou se stanoví obecný rámec pro rovné 
zacházení v zaměstnání a povolání
11a V souladu s článkem 24 Úmluvy OSN 
o právech osob se zdravotním postižením.

Or. en
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Pozměňovací návrh 235
Elisabetta Gualmini

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
investovaly do aktivních politik 
zaměstnanosti s cílem zvýšit odolnost 
evropských pracovníků a ekonomik a 
vybavit pracovníky hodnotnými 
dovednostmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Gabriele Bischoff, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly reálná opatření proti vyhýbání se 
daňovým povinnostem a daňovým 
podvodům, neboť se jedná o důležitý 
nástroj umožňující snížit hospodářské 
nerovnosti a zlepšit výběr daní v členských 
státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi, aby aktualizovala 
svůj rámec pro zakládání a rozvoj 
družstev a podniků sociální ekonomiky, 
které ze své podstaty kladou větší důraz na 
spravedlivé pracovní podmínky a posílení 
účasti pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá plán Komise předložit v blízké 
době návrh právního nástroje, s nímž má 
být zajištěno, aby měl každý pracovník v 
Unii spravedlivou minimální mzdu21; 
požaduje mimoto, aby tento plán 
prostřednictvím právních předpisů nebo 
kolektivních smluv zajistil, aby nebyl 
nikdo ohrožen chudobou a každý mohl žít 
ze své práce a podílet se na životě 
společnosti; podtrhuje, že by dolní hranice 
měla dosahovat alespoň 60 % vnitrostátní 
hrubé mediánové mzdy; zdůrazňuje, že 
pokud je tato hodnota ve vnitrostátním 
srovnání příliš nízká pro život, měl by se 
pomocí dalšího mechanismu na základě 
objektivních kritérií vypočítat příplatek, 
který by zaručil důstojné životní 
podmínky;

vypouští se

__________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta
-political/files/political-guidelines-next-
commission_cs.pdf

Or. fr
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Pozměňovací návrh 239
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá plán Komise předložit v blízké 
době návrh právního nástroje, s nímž má 
být zajištěno, aby měl každý pracovník v 
Unii spravedlivou minimální mzdu21; 
požaduje mimoto, aby tento plán 
prostřednictvím právních předpisů nebo 
kolektivních smluv zajistil, aby nebyl 
nikdo ohrožen chudobou a každý mohl žít 
ze své práce a podílet se na životě 
společnosti; podtrhuje, že by dolní hranice 
měla dosahovat alespoň 60 % vnitrostátní 
hrubé mediánové mzdy; zdůrazňuje, že 
pokud je tato hodnota ve vnitrostátním 
srovnání příliš nízká pro život, měl by se 
pomocí dalšího mechanismu na základě 
objektivních kritérií vypočítat příplatek, 
který by zaručil důstojné životní 
podmínky;

vypouští se

__________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta
-political/files/political-guidelines-next-
commission_cs.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Nicolaus Fest, Guido Reil

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá plán Komise předložit v blízké 
době návrh právního nástroje, s nímž má 

5. odmítá plán Komise předložit 
návrh právního nástroje, s nímž má být 
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být zajištěno, aby měl každý pracovník v 
Unii spravedlivou minimální mzdu21; 
požaduje mimoto, aby tento plán 
prostřednictvím právních předpisů nebo 
kolektivních smluv zajistil, aby nebyl 
nikdo ohrožen chudobou a každý mohl žít 
ze své práce a podílet se na životě 
společnosti; podtrhuje, že by dolní hranice 
měla dosahovat alespoň 60 % vnitrostátní 
hrubé mediánové mzdy; zdůrazňuje, že 
pokud je tato hodnota ve vnitrostátním 
srovnání příliš nízká pro život, měl by se 
pomocí dalšího mechanismu na základě 
objektivních kritérií vypočítat příplatek, 
který by zaručil důstojné životní 
podmínky;

zajištěno, aby měl každý pracovník v Unii 
spravedlivou minimální mzdu21; domnívá 
se, že tento návrh představuje závažné 
porušení svrchovanosti členských států a 
krok k evropskému superstátu; znovu 
připomíná, že konkurenceschopných 
mezd již lze uspokojivě dosáhnout 
prostřednictvím kolektivního vyjednávání 
a odborů;

__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_cs.pdff

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_cs.pdff

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Monica Semedo, 
Yana Toom

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá plán Komise předložit v blízké 
době návrh právního nástroje, s nímž má 
být zajištěno, aby měl každý pracovník v 
Unii spravedlivou minimální mzdu21; 
požaduje mimoto, aby tento plán 
prostřednictvím právních předpisů nebo 
kolektivních smluv zajistil, aby nebyl 
nikdo ohrožen chudobou a každý mohl žít 
ze své práce a podílet se na životě 
společnosti; podtrhuje, že by dolní hranice 
měla dosahovat alespoň 60 % vnitrostátní 
hrubé mediánové mzdy; zdůrazňuje, že 
pokud je tato hodnota ve vnitrostátním 

5. vítá zahájení druhé fáze konzultací 
se sociálními partnery o spravedlivých 
minimálních mzdách v EU21 a očekává 
jejich výsledky, které budou tvořit základ 
předpokládaného návrhu Komise;
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srovnání příliš nízká pro život, měl by se 
pomocí dalšího mechanismu na základě 
objektivních kritérií vypočítat příplatek, 
který by zaručil důstojné životní 
podmínky;
__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_cs.pdff

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_cs.pdff

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Lukas Mandl

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá plán Komise předložit v blízké 
době návrh právního nástroje, s nímž má 
být zajištěno, aby měl každý pracovník v 
Unii spravedlivou minimální mzdu21; 
požaduje mimoto, aby tento plán 
prostřednictvím právních předpisů nebo 
kolektivních smluv zajistil, aby nebyl 
nikdo ohrožen chudobou a každý mohl žít 
ze své práce a podílet se na životě 
společnosti; podtrhuje, že by dolní hranice 
měla dosahovat alespoň 60 % vnitrostátní 
hrubé mediánové mzdy; zdůrazňuje, že 
pokud je tato hodnota ve vnitrostátním 
srovnání příliš nízká pro život, měl by se 
pomocí dalšího mechanismu na základě 
objektivních kritérií vypočítat příplatek, 
který by zaručil důstojné životní 
podmínky;

5. vítá konzultace Komise s 
evropskými sociálními partnery zaměřené 
na evropskou iniciativu, jejímž cílem je 
zajistit, aby měl každý pracovník v Unii 
spravedlivou minimální mzdu21; požaduje 
mimoto, aby zajistil, že nikdo nebude 
ohrožen chudobou a každý bude moci žít 
ze své práce a podílet se na životě 
společnosti;

__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_cs.pdff

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_cs.pdff
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Or. en

Pozměňovací návrh 243
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá plán Komise předložit v blízké 
době návrh právního nástroje, s nímž má 
být zajištěno, aby měl každý pracovník v 
Unii spravedlivou minimální mzdu21; 
požaduje mimoto, aby tento plán 
prostřednictvím právních předpisů nebo 
kolektivních smluv zajistil, aby nebyl 
nikdo ohrožen chudobou a každý mohl žít 
ze své práce a podílet se na životě 
společnosti; podtrhuje, že by dolní hranice 
měla dosahovat alespoň 60 % vnitrostátní 
hrubé mediánové mzdy; zdůrazňuje, že 
pokud je tato hodnota ve vnitrostátním 
srovnání příliš nízká pro život, měl by se 
pomocí dalšího mechanismu na základě 
objektivních kritérií vypočítat příplatek, 
který by zaručil důstojné životní 
podmínky;

5. bere na vědomí konzultace Komise 
se sociálními partnery zaměřené na 
evropský rámec pro minimální mzdu; 
vyzývá k tomu, aby byly stanoveny 
přiměřené úrovně minimální mzdy 
výrazně nad prahem chudoby 
prostřednictvím kolektivních smluv nebo 
případně prostřednictvím vnitrostátních 
právních předpisů; zdůrazňuje, že je třeba 
v návrhu jasně rozlišovat mezi stávajícími 
zákonnými minimálními mzdami a výší 
mezd stanovenou výhradně kolektivními 
smlouvami; je přesvědčen, že takový 
rámec musí zajišťovat, aby mzdy byly 
obvykle sjednávány sociálními partnery v 
rámci kolektivního vyjednávání; 
zdůrazňuje, že žádná iniciativa nesmí 
poškodit autonomii sociálních partnerů a 
stanovování mezd v systémech 
kolektivního vyjednávání; zdůrazňuje, že 
rámec nesmí vyžadovat uplatňování 
nástrojů, na jejichž základě by kolektivní 
smlouvy byly všeobecně použitelné;

__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_cs.pdff

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_cs.pdff

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Margarita de la Pisa Carrión
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Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá plán Komise předložit v blízké 
době návrh právního nástroje, s nímž má 
být zajištěno, aby měl každý pracovník v 
Unii spravedlivou minimální mzdu21; 
požaduje mimoto, aby tento plán 
prostřednictvím právních předpisů nebo 
kolektivních smluv zajistil, aby nebyl 
nikdo ohrožen chudobou a každý mohl žít 
ze své práce a podílet se na životě 
společnosti; podtrhuje, že by dolní hranice 
měla dosahovat alespoň 60 % vnitrostátní 
hrubé mediánové mzdy; zdůrazňuje, že 
pokud je tato hodnota ve vnitrostátním 
srovnání příliš nízká pro život, měl by se 
pomocí dalšího mechanismu na základě 
objektivních kritérií vypočítat příplatek, 
který by zaručil důstojné životní 
podmínky;

5. bere na vědomí plán Komise 
předložit v blízké době návrh právního 
nástroje, s nímž má být zajištěno, aby měl 
každý pracovník v Unii spravedlivou 
mzdu21; požaduje mimoto, aby podpora 
pro rodiny v Unii zaručila důstojné životní 
podmínky;

__________________ __________________
21

https://ec.europa.eu/commission/sit
es/beta-political/files/political-guidelines-
next-commission_cs.pdf

21

https://ec.europa.eu/commission/sit
es/beta-political/files/political-guidelines-
next-commission_cs.pdf

Or. es

Pozměňovací návrh 245
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá plán Komise předložit v blízké 
době návrh právního nástroje, s nímž má 
být zajištěno, aby měl každý pracovník v 
Unii spravedlivou minimální mzdu21; 
požaduje mimoto, aby tento plán 
prostřednictvím právních předpisů nebo 

5. vítá plán Komise předložit v blízké 
době návrh právního nástroje, s nímž má 
být zajištěno, aby měl každý pracovník v 
Unii spravedlivou minimální mzdu21; 
podtrhuje, že by dolní hranice měla 
dosahovat alespoň 60 % vnitrostátní hrubé 
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kolektivních smluv zajistil, aby nebyl 
nikdo ohrožen chudobou a každý mohl žít 
ze své práce a podílet se na životě 
společnosti; podtrhuje, že by dolní hranice 
měla dosahovat alespoň 60 % vnitrostátní 
hrubé mediánové mzdy; zdůrazňuje, že 
pokud je tato hodnota ve vnitrostátním 
srovnání příliš nízká pro život, měl by se 
pomocí dalšího mechanismu na základě 
objektivních kritérií vypočítat příplatek, 
který by zaručil důstojné životní 
podmínky;

mediánové mzdy;

__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_cs.pdf

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_cs.pdf

Or. pl

Pozměňovací návrh 246
Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá plán Komise předložit v blízké 
době návrh právního nástroje, s nímž má 
být zajištěno, aby měl každý pracovník v 
Unii spravedlivou minimální mzdu21; 
požaduje mimoto, aby tento plán 
prostřednictvím právních předpisů nebo 
kolektivních smluv zajistil, aby nebyl 
nikdo ohrožen chudobou a každý mohl žít 
ze své práce a podílet se na životě 
společnosti; podtrhuje, že by dolní hranice 
měla dosahovat alespoň 60 % vnitrostátní 
hrubé mediánové mzdy; zdůrazňuje, že 
pokud je tato hodnota ve vnitrostátním 
srovnání příliš nízká pro život, měl by se 
pomocí dalšího mechanismu na základě 
objektivních kritérií vypočítat příplatek, 
který by zaručil důstojné životní 

5. vítá plán Komise předložit v blízké 
době návrh právního nástroje, s nímž má 
být zajištěno, aby měl každý pracovník v 
Unii spravedlivou minimální mzdu21; 
požaduje mimoto, aby tento plán 
prostřednictvím právních předpisů nebo 
kolektivních smluv zajistil, aby nebyl 
nikdo ohrožen chudobou a každý mohl žít 
ze své práce a podílet se na životě 
společnosti;
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podmínky;
__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_cs.pdf

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_cs.pdf

Or. de

Pozměňovací návrh 247
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/EFA

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá plán Komise předložit v blízké 
době návrh právního nástroje, s nímž má 
být zajištěno, aby měl každý pracovník v 
Unii spravedlivou minimální mzdu21; 
požaduje mimoto, aby tento plán 
prostřednictvím právních předpisů nebo 
kolektivních smluv zajistil, aby nebyl 
nikdo ohrožen chudobou a každý mohl žít 
ze své práce a podílet se na životě 
společnosti; podtrhuje, že by dolní hranice 
měla dosahovat alespoň 60 % vnitrostátní 
hrubé mediánové mzdy; zdůrazňuje, že 
pokud je tato hodnota ve vnitrostátním 
srovnání příliš nízká pro život, měl by se 
pomocí dalšího mechanismu na základě 
objektivních kritérií vypočítat příplatek, 
který by zaručil důstojné životní 
podmínky;

5. vítá plán Komise předložit v blízké 
době návrh právně závazného nástroje, s 
nímž má být zajištěno, aby měl každý 
pracovník v Unii spravedlivou minimální 
mzdu; požaduje, aby se Komise 
neomezovala na minimální mzdu a aby 
usilovala o životní minimum, které 
rodinám a jednotlivcům umožní ze mzdy 
pokrýt výdaje, vymanit se z chudoby a 
rovnocenným způsobem se účastnit života 
společnosti; připomíná, že životní 
minimum, které není minimální mzdou, 
má rovněž potenciál vymanit děti z 
chudoby, aby měly reálné vyhlídky na 
lepší a důstojný život; požaduje mimoto, 
aby tento plán prostřednictvím právních 
předpisů nebo kolektivních smluv zajistil, 
aby nebyl nikdo ohrožen chudobou a každý 
mohl žít ze své práce a podílet se na životě 
společnosti; podtrhuje, že by dolní hranice 
měla dosahovat alespoň 60 % vnitrostátní 
hrubé mediánové mzdy a že by návrh měl 
obsahovat mechanismus zajišťující, že v 
žádném členském státě nedojde ke 
zhoršení stávajících norem a právních 
předpisů; zdůrazňuje, že pokud je tato 
hodnota ve vnitrostátním srovnání příliš 
nízká pro život, měl by se pomocí dalšího 
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mechanismu na základě objektivních 
kritérií vypočítat příplatek, který by zaručil 
důstojné životní podmínky; vyzývá všechny 
členské státy EU, aby se zavázaly ke 
stanovení vnitrostátních minimálních 
mezd nad hranicí chudoby, aby každý 
pracovník dostal životní minimum; vyzývá 
členské státy, aby do stanovování a 
průběžné úpravy životního minima 
zapojily kromě sociálních partnerů i 
nevládní organizace působící v oblasti 
bydlení, neboť bydlení představuje jeden z 
největších nákladů pro všechny, nevládní 
organizace působící v oblasti chudoby a 
orgány v oblasti rovnosti žen a mužů, 
které mají bezprostřední zkušenosti v 
oblasti mzdové diskriminace související se 
zaměstnáním;

__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_cs.pdff

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_cs.pdff

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá plán Komise předložit v blízké 
době návrh právního nástroje, s nímž má 
být zajištěno, aby měl každý pracovník v 
Unii spravedlivou minimální mzdu21; 
požaduje mimoto, aby tento plán 
prostřednictvím právních předpisů nebo 
kolektivních smluv zajistil, aby nebyl 
nikdo ohrožen chudobou a každý mohl žít 
ze své práce a podílet se na životě 
společnosti; podtrhuje, že by dolní hranice 

5. vítá plán Komise předložit v blízké 
době návrh právního nástroje, s nímž má 
být zajištěno, aby měl každý pracovník v 
Unii spravedlivou minimální mzdu21; 
požaduje mimoto, aby tento plán 
prostřednictvím právních předpisů nebo 
kolektivních smluv zajistil, aby nebyl 
nikdo ohrožen chudobou a každý mohl žít 
ze své práce a podílet se na životě 
společnosti; zdůrazňuje, že tato iniciativa 
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měla dosahovat alespoň 60 % vnitrostátní 
hrubé mediánové mzdy; zdůrazňuje, že 
pokud je tato hodnota ve vnitrostátním 
srovnání příliš nízká pro život, měl by se 
pomocí dalšího mechanismu na základě 
objektivních kritérií vypočítat příplatek, 
který by zaručil důstojné životní 
podmínky;

by měla zaručit, aby zákonné minimální 
mzdy, pokud existují, nebyly nikdy nižší 
než 60 % vnitrostátní hrubé mediánové 
mzdy a 50 % průměrné mzdy; je 
přesvědčen, že takový rámec musí 
zajišťovat, aby mzdy obvykle sjednávali 
sociální partneři v rámci kolektivního 
vyjednávání; zdůrazňuje, že žádná 
iniciativa nesmí poškodit autonomii 
sociálních partnerů a stanovování mezd v 
systémech kolektivního vyjednávání; 
zdůrazňuje, že pokud je tato hodnota ve 
vnitrostátním srovnání příliš nízká pro 
život, měl by se pomocí dalšího 
mechanismu na základě objektivních 
kritérií vypočítat příplatek, který by zaručil 
důstojné životní podmínky;

__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_cs.pdff

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_cs.pdff

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Eugen Tomac

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá plán Komise předložit v blízké 
době návrh právního nástroje, s nímž má 
být zajištěno, aby měl každý pracovník v 
Unii spravedlivou minimální mzdu21; 
požaduje mimoto, aby tento plán 
prostřednictvím právních předpisů nebo 
kolektivních smluv zajistil, aby nebyl 
nikdo ohrožen chudobou a každý mohl žít 
ze své práce a podílet se na životě 
společnosti; podtrhuje, že by dolní hranice 
měla dosahovat alespoň 60 % vnitrostátní 
hrubé mediánové mzdy; zdůrazňuje, že 
pokud je tato hodnota ve vnitrostátním 

5. vítá plán Komise předložit v blízké 
době návrh právního nástroje, s nímž má 
být zajištěno, aby měl každý pracovník v 
Unii spravedlivou minimální mzdu21; 
požaduje mimoto, aby tento plán 
prostřednictvím právních předpisů nebo 
kolektivních smluv zajistil, aby nebyl 
nikdo ohrožen chudobou a každý mohl žít 
ze své práce a podílet se na životě 
společnosti; podtrhuje, že by dolní hranice 
měla dosahovat alespoň 60 % vnitrostátní 
hrubé mediánové mzdy; zdůrazňuje, že 
pokud je tato hodnota ve vnitrostátním 
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srovnání příliš nízká pro život, měl by se 
pomocí dalšího mechanismu na základě 
objektivních kritérií vypočítat příplatek, 
který by zaručil důstojné životní 
podmínky;

srovnání příliš nízká pro život, měl by se 
pomocí dalšího mechanismu na základě 
objektivních kritérií vypočítat příplatek, 
který by zaručil důstojné životní 
podmínky; zdůrazňuje, že členské státy 
musí mít právo stanovit vyšší minimální 
mzdu, která vyplývá z výpočtu evropské 
minimální mzdy;

__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_cs.pdf

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_cs.pdf

Or. ro

Pozměňovací návrh 250
Özlem Demirel

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá plán Komise předložit v blízké 
době návrh právního nástroje, s nímž má 
být zajištěno, aby měl každý pracovník v 
Unii spravedlivou minimální mzdu21; 
požaduje mimoto, aby tento plán 
prostřednictvím právních předpisů nebo 
kolektivních smluv zajistil, aby nebyl 
nikdo ohrožen chudobou a každý mohl žít 
ze své práce a podílet se na životě 
společnosti; podtrhuje, že by dolní hranice 
měla dosahovat alespoň 60 % vnitrostátní 
hrubé mediánové mzdy; zdůrazňuje, že 
pokud je tato hodnota ve vnitrostátním 
srovnání příliš nízká pro život, měl by se 
pomocí dalšího mechanismu na základě 
objektivních kritérií vypočítat příplatek, 
který by zaručil důstojné životní 
podmínky;

5. vítá plán Komise předložit v blízké 
době návrh právního nástroje, s nímž má 
být zajištěno, aby měl každý pracovník v 
Unii spravedlivou minimální mzdu21; 
požaduje mimoto, aby tento plán 
prostřednictvím právních předpisů nebo 
kolektivních smluv zajistil, aby nebyl 
nikdo ohrožen chudobou a každý mohl žít 
ze své práce a podílet se na životě 
společnosti; podtrhuje, že by dolní hranice 
měla dosahovat alespoň 60 % vnitrostátní 
hrubé mediánové mzdy zaměstnance na 
plný úvazek; zdůrazňuje, že pokud je tato 
hodnota ve vnitrostátním srovnání příliš 
nízká pro život, měl by se pomocí dalšího 
mechanismu na základě objektivních 
kritérií, např. na základě 50 % průměrné 
mzdy, vypočítat příplatek, který by zaručil 
důstojné životní podmínky;

__________________ __________________
21 21 
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https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_cs.pdf

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_cs.pdf

Or. de

Pozměňovací návrh 251
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá plán Komise předložit v blízké 
době návrh právního nástroje, s nímž má 
být zajištěno, aby měl každý pracovník v 
Unii spravedlivou minimální mzdu21; 
požaduje mimoto, aby tento plán 
prostřednictvím právních předpisů nebo 
kolektivních smluv zajistil, aby nebyl 
nikdo ohrožen chudobou a každý mohl žít 
ze své práce a podílet se na životě 
společnosti; podtrhuje, že by dolní hranice 
měla dosahovat alespoň 60 % vnitrostátní 
hrubé mediánové mzdy; zdůrazňuje, že 
pokud je tato hodnota ve vnitrostátním 
srovnání příliš nízká pro život, měl by se 
pomocí dalšího mechanismu na základě 
objektivních kritérií vypočítat příplatek, 
který by zaručil důstojné životní 
podmínky;

5. vítá plán Komise předložit v blízké 
době návrh právního nástroje, s nímž má 
být zajištěno, aby měl každý pracovník v 
Unii spravedlivou minimální mzdu, které 
odpovídá vnitrostátním standardům21; 
požaduje mimoto, aby tento plán 
prostřednictvím právních předpisů nebo 
kolektivních smluv zajistil, aby nebyl 
nikdo ohrožen chudobou a každý mohl žít 
ze své práce a podílet se na životě 
společnosti; podtrhuje, že by dolní hranice 
měla dosahovat alespoň 60 % vnitrostátní 
hrubé mediánové mzdy; zdůrazňuje, že 
pokud je tato hodnota ve vnitrostátním 
srovnání příliš nízká pro život, měl by se 
pomocí dalšího mechanismu na základě 
objektivních kritérií vypočítat příplatek, 
který by zaručil důstojné životní 
podmínky;

__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_cs.pdff

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_cs.pdff

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. domnívá se, že minimální mzda 
stanovená nad hranicí relativní chudoby 
ve všech členských státech je jedním z 
klíčových nástrojů pro předcházení 
chudobě pracujících, pomáhá podporovat 
sociální konvergenci směrem vzhůru, 
posílit pobídky k práci, udržet domácí 
poptávku, přispět k odstranění rozdílů v 
odměňování žen a mužů a k rovnějším 
podmínkám na jednotném trhu zajištěním 
spravedlivější hospodářské soutěže; je 
přesvědčen, že je nanejvýš důležité 
přijmout směrnici EU o minimálních 
mzdách; 

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Radan Kanev, Tomáš Zdechovský

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
zlepšila sociální konvergenci zavedením 
právního nástroje EU, který zaručí, že 
každý pracovník v Evropské unii bude mít 
spravedlivou minimální mzdu, a to s 
přihlédnutím ke zvláštnostem jednotlivých 
států; vítá konzultace Komise se 
sociálními partnery o evropském rámci 
pro minimální mzdy, který bude 
respektovat vnitrostátní postupy a 
kolektivní vyjednávání;

Or. en
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Pozměňovací návrh 254
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá členské státy, aby zajistily, 
že stanovení zákonné minimální mzdy se 
bude řídit vnitrostátními rámci založenými 
na zřetelných a stabilních kritériích s 
přiměřeně častými a pravidelnými 
aktualizacemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. požaduje, aby členské státy a 
sociální partneři zajistili úrovně 
minimální mzdy v souladu s vnitrostátní 
praxí a se zohledněním jejich dopadu na 
konkurenceschopnost, tvorbu pracovních 
míst a chudobu pracovníků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 256
Özlem Demirel

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
do předpisů o minimální mzdě zahrnuly 
bez výjimky všechny pracovníky;
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Or. de

Pozměňovací návrh 257
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. je přesvědčen, že zákonné 
minimální mzdy, které mají být ve všech 
členských státech stanoveny nad hranicí 
relativní chudoby, musí být doplněny 
přiměřenými finančními dávkami, jako 
jsou např. příspěvky na bydlení, dětské 
přídavky, příspěvky při zaměstnání, 
vzhledem k tomu, že pouze účinná 
kombinace těchto faktorů umožňuje 
pracovníkům a jejich domácnostem 
vyhnout se chudobě;

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod 5 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5c. domnívá se, že je nanejvýš důležité 
zaujmout holistický přístup zahrnující 
přijetí legislativních opatření, jejichž 
cílem je zajistit stanovení minimálních 
mezd nad prahem relativní chudoby, 
silnější systémy kolektivního vyjednávání 
a nejvyšší úroveň sociální ochrany, což 
jsou strategické nástroje, které pomáhají 
důsledně provádět ustanovení evropského 
pilíře sociálních práv, cílů udržitelného 
rozvoje OSN a Úmluvy OSN o právech 
osob se zdravotním postižením; 
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Or. en

Pozměňovací návrh 259
Eugen Tomac

Návrh usnesení
Bod 5 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5d. vyzývá členské státy, aby zajistily, 
že vnitrostátní inspektoráty práce přijmou 
veškerá opatření za účelem dodržování 
práv osob v nestandardním nebo nejistém 
zaměstnání; vyzývá členské státy, aby v 
tomto ohledu spolupracovaly s Evropským 
orgánem pro pracovní záležitosti, jakmile 
zahájí svou činnost;

Or. ro

Pozměňovací návrh 260
Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Klára 
Dobrev, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Agnes Jongerius, Alex Agius Saliba, Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod 5 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5e. zdůrazňuje, že je třeba bojovat 
proti nekalým praktikám, jako jsou 
odpočty zaměstnavatelů z minimální 
mzdy, např. osoby se zdravotním 
postižením, které pracují v chráněných 
dílnách, nejsou podle zákona formálně 
považovány za pracovníky; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby pověřila členské státy, 
aby zajistily dodržování zásady rovného 
zacházení a stejné odměny;

Or. en
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Pozměňovací návrh 261
Nicolaus Fest, Guido Reil

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby buď zlepšením 
stávajících směrnic nebo novými právními 
akty stanovila zákonné minimální 
pracovní podmínky pro všechny 
pracovníky, zvláště pro pracovníky s 
nestandardním a nejistým zaměstnáním a 
pro falešně samostatně výdělečně činné 
osoby, a aby dosáhla zákazu smluv na 
nulový počet hodin;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby buď zlepšením 
stávajících směrnic nebo novými právními 
akty stanovila zákonné minimální 
pracovní podmínky pro všechny 
pracovníky, zvláště pro pracovníky s 
nestandardním a nejistým zaměstnáním a 
pro falešně samostatně výdělečně činné 
osoby, a aby dosáhla zákazu smluv na 
nulový počet hodin;

6. vyzývá Komisi, aby zajistila 
důstojné pracovní podmínky pro všechny 
pracovníky;

Or. es

Pozměňovací návrh 263
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby buď zlepšením 
stávajících směrnic nebo novými právními 
akty stanovila zákonné minimální pracovní 
podmínky pro všechny pracovníky, zvláště 
pro pracovníky s nestandardním a nejistým 
zaměstnáním a pro falešně samostatně 
výdělečně činné osoby, a aby dosáhla 
zákazu smluv na nulový počet hodin;

6. vyzývá členské státy, aby stanovily 
zákonné minimální pracovní podmínky pro 
všechny pracovníky, zvláště pro 
pracovníky s nestandardním a nejistým 
zaměstnáním a pro falešně samostatně 
výdělečně činné osoby;

Or. pl

Pozměňovací návrh 264
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby buď zlepšením 
stávajících směrnic nebo novými právními 
akty stanovila zákonné minimální 
pracovní podmínky pro všechny 
pracovníky, zvláště pro pracovníky s 
nestandardním a nejistým zaměstnáním a 
pro falešně samostatně výdělečně činné 
osoby, a aby dosáhla zákazu smluv na 
nulový počet hodin;

6. vyzývá členské státy, aby stanovily 
minimální pracovní podmínky pro všechny 
pracovníky, zvláště pro pracovníky s 
nestandardním a nejistým zaměstnáním a 
pro samostatně výdělečně činné osoby v 
zakázkové ekonomice;

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Monica Semedo

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby buď zlepšením 
stávajících směrnic nebo novými právními 

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
sledovaly a prosazovaly stávající 
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akty stanovila zákonné minimální 
pracovní podmínky pro všechny 
pracovníky, zvláště pro pracovníky s 
nestandardním a nejistým zaměstnáním a 
pro falešně samostatně výdělečně činné 
osoby, a aby dosáhla zákazu smluv na 
nulový počet hodin;

pracovněprávní předpisy a minimální 
pracovní podmínky pro všechny 
pracovníky, zvláště pro pracovníky s 
nestandardním a nejistým zaměstnáním, 
přeshraniční pracovníky a pro falešně 
samostatně výdělečně činné osoby, a aby 
případně řešily mezery v právních 
předpisech;

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby buď zlepšením 
stávajících směrnic nebo novými právními 
akty stanovila zákonné minimální pracovní 
podmínky pro všechny pracovníky, zvláště 
pro pracovníky s nestandardním a nejistým 
zaměstnáním a pro falešně samostatně 
výdělečně činné osoby, a aby dosáhla 
zákazu smluv na nulový počet hodin;

6. vyzývá Komisi, aby buď zlepšením 
stávajících směrnic nebo novými právními 
akty stanovila zákonné minimální pracovní 
podmínky pro všechny pracovníky, zvláště 
pro pracovníky s nestandardním a nejistým 
zaměstnáním a pro falešně samostatně 
výdělečně činné osoby;

Or. de

Pozměňovací návrh 267
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/EFA

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby buď zlepšením 
stávajících směrnic nebo novými právními 
akty stanovila zákonné minimální pracovní 
podmínky pro všechny pracovníky, zvláště 
pro pracovníky s nestandardním a nejistým 
zaměstnáním a pro falešně samostatně 

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
buď zlepšením stávajících směrnic nebo 
novými právními akty stanovily zákonné 
minimální pracovní podmínky pro všechny 
pracovníky a plný a rovný přístup ke všem 
systémům sociální ochrany, zvláště pro 
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výdělečně činné osoby, a aby dosáhla 
zákazu smluv na nulový počet hodin;

pracovníky s nestandardním a nejistým 
zaměstnáním a pro falešně samostatně 
výdělečně činné osoby, a aby dosáhla 
zákazu smluv na nulový počet hodin;

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Özlem Demirel

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby buď zlepšením 
stávajících směrnic nebo novými právními 
akty stanovila zákonné minimální pracovní 
podmínky pro všechny pracovníky, zvláště 
pro pracovníky s nestandardním a nejistým 
zaměstnáním a pro falešně samostatně 
výdělečně činné osoby, a aby dosáhla 
zákazu smluv na nulový počet hodin;

6. vyzývá Komisi, aby buď zlepšením 
stávajících směrnic1a, nebo novými 
právními akty stanovila zákonné minimální 
pracovní podmínky pro všechny 
pracovníky, zvláště pro pracovníky s 
nestandardním a nejistým zaměstnáním a 
pro falešně samostatně výdělečně činné 
osoby, a aby dosáhla zákazu smluv na 
nulový počet hodin;

__________________
1a Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. června 
2019 o transparentních a předvídatelných 
pracovních podmínkách v Evropské unii.

Or. de

Pozměňovací návrh 269
Radan Kanev, Tomáš Zdechovský

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby buď zlepšením 
stávajících směrnic nebo novými právními 
akty stanovila zákonné minimální pracovní 
podmínky pro všechny pracovníky, zvláště 

6. vyzývá Komisi, aby buď zlepšením 
stávajících směrnic nebo novými právními 
akty stanovila zákonné minimální pracovní 
podmínky a jednotná kontrolní kritéria v 
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pro pracovníky s nestandardním a nejistým 
zaměstnáním a pro falešně samostatně 
výdělečně činné osoby, a aby dosáhla 
zákazu smluv na nulový počet hodin;

celé Unii pro všechny pracovníky, zvláště 
pro pracovníky s nestandardním a nejistým 
zaměstnáním a pro falešně samostatně 
výdělečně činné osoby, a aby dosáhla 
zákazu smluv na nulový počet hodin;

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Yana Toom

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že mobilita pracovní 
síly má zásadní význam z hlediska co 
největšího využití talentu a ambicí 
evropských občanů, z hlediska 
maximalizace hospodářské výkonnosti a 
prosperity podniků a jednotlivců a pro 
nabídku široké škály příležitostí; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby odstranily 
stávající překážky mobility v Evropské 
unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Elisabetta Gualmini

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Komisi, aby proaktivně 
usilovala o vytvoření nového systému 
pojištění pro případ nezaměstnanosti v 
EU, jehož základ by zpočátku tvořil 
program SURE;

Or. en



PE655.980v01-00 52/137 AM\1212061CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 272
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/EFA

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá členské státy, aby osobám 
se zdravotním postižením na pracovišti 
zajistily přiměřená opatření1;
1 Zajištění přiměřených opatření je 
povinností podle směrnice EU o rovnosti v 
zaměstnání a podle článku 5 Úmluvy OSN 
o právech osob se zdravotním postižením

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Eugen Tomac

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá členské státy, aby zajistily, 
že osoby v nestandardním nebo nejistém 
zaměstnání budou v jazyce, kterému 
rozumějí, informovány o svých právech, 
povinnostech a procesních zárukách 
vyplývajících ze smluvních podmínek před 
podpisem smlouvy;

Or. ro

Pozměňovací návrh 274
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/EFA

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
bojovaly proti strategiím, které přispívají k 
chudobě pracujících, jako je např. 
nehlášená práce přesčas, nespolehlivé 
nebo nepředvídatelné plánování pracovní 
doby zaměstnavatelem, smlouvy na nulový 
počet hodin, šedá či stínová ekonomika; 
připomíná, že za bezpečnost a ochranu 
zdraví na pracovišti odpovídají 
zaměstnavatelé a že školení v rámci 
zaměstnání musí probíhat během 
pracovní doby;

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Eugen Tomac

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. vyzývá členské státy, aby řádně a 
včas provedly revidovanou směrnici o 
vysílání pracovníků a zajistily tak 
skutečnou ochranu pracovníků v této 
kategorii;

Or. ro

Pozměňovací návrh 276
Lukas Mandl

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá záměr Komise přijmout 
směrnici o práci prostřednictvím 
platforem, která by měla zajistit, aby 

7. vítá záměr Komise usilovat o 
zlepšení pracovních podmínek pracovníků 
platforem, zejména zaměřením se na 
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pracovníci platforem podléhali platnému 
pracovnímu právu, aby měli sociální 
pojištění, vytvářeli zastoupení pracovníků 
a mohli se sdružovat v odborech a 
uzavírat kolektivní smlouvy;

dovednosti a vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá záměr Komise přijmout 
směrnici o práci prostřednictvím 
platforem, která by měla zajistit, aby 
pracovníci platforem podléhali platnému 
pracovnímu právu, aby měli sociální 
pojištění, vytvářeli zastoupení pracovníků 
a mohli se sdružovat v odborech a 
uzavírat kolektivní smlouvy;

7. vyzývá Komisi, aby předložila 
evropský regulační rámec, který zajistí, 
aby pracovníkům platforem byla zaručena 
sociální práva, spravedlivé pracovní 
podmínky, lepší přístup k sociální ochraně 
a lepší zastoupení;

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Monica Semedo

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá záměr Komise přijmout 
směrnici o práci prostřednictvím 
platforem, která by měla zajistit, aby 
pracovníci platforem podléhali platnému 
pracovnímu právu, aby měli sociální 
pojištění, vytvářeli zastoupení pracovníků 
a mohli se sdružovat v odborech a 
uzavírat kolektivní smlouvy;

7. vítá záměr Komise uspořádat 
evropský summit o práci na platformách, 
jehož cílem je prozkoumat možnosti 
zlepšení pracovních podmínek pracovníků 
platforem, stejně jako její závazek pečlivě 
sledovat a prosazovat platné právní 
předpisy EU v této oblasti;
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Or. en

Pozměňovací návrh 279
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Estrella Durá 
Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá záměr Komise přijmout 
směrnici o práci prostřednictvím platforem, 
která by měla zajistit, aby pracovníci 
platforem podléhali platnému pracovnímu 
právu, aby měli sociální pojištění, vytvářeli 
zastoupení pracovníků a mohli se 
sdružovat v odborech a uzavírat kolektivní 
smlouvy;

7. upozorňuje, že v práci 
prostřednictvím platforem jsou sociální 
náklady přesouvány na pracovníky a 
veřejnost obcházením daní, 
pracovněprávních předpisů a dalších 
obchodních norem v oblasti zdraví, 
bezpečnosti a životního prostředí, což má 
závažné sociálně-ekonomické důsledky 
pro dotčené pracovníky platforem; vítá 
proto záměr Komise přijmout směrnici o 
práci prostřednictvím platforem, která by 
měla zajistit, aby pracovníci platforem 
podléhali platnému pracovnímu právu, aby 
měli sociální pojištění, vytvářeli zastoupení 
pracovníků a mohli se sdružovat v 
odborech a uzavírat kolektivní smlouvy; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly 
opatření k zajištění předvídatelné 
pracovní doby pro pracovníky platforem; 
navrhuje Komisi, aby předložila rámec 
EU podobný kalifornskému zákonu 
„AB5“, který by stanovil zkoušku 
pracovněprávního statusu nezávislých 
dodavatelů; zdůrazňuje, že tento rámec 
EU nesmí zasahovat do autonomie 
vnitrostátních sociálních partnerů ani vést 
k novému typu pracovněprávního statusu, 
ale měl by fungovat výlučně jako zkouška 
pracovněprávního statusu v boji proti 
falešné samostatně výdělečné činnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 280
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá záměr Komise přijmout 
směrnici o práci prostřednictvím 
platforem, která by měla zajistit, aby 
pracovníci platforem podléhali platnému 
pracovnímu právu, aby měli sociální 
pojištění, vytvářeli zastoupení pracovníků 
a mohli se sdružovat v odborech a uzavírat 
kolektivní smlouvy;

7. vítá záměr Komise zajistit, aby 
pracovníci platforem vytvářeli zastoupení 
pracovníků a mohli se sdružovat v 
odborech a uzavírat kolektivní smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá záměr Komise přijmout 
směrnici o práci prostřednictvím 
platforem, která by měla zajistit, aby 
pracovníci platforem podléhali platnému 
pracovnímu právu, aby měli sociální 
pojištění, vytvářeli zastoupení pracovníků 
a mohli se sdružovat v odborech a 
uzavírat kolektivní smlouvy;

7. vítá záměr Komise přijmout 
doporučení o práci prostřednictvím 
platforem, která by měla zajistit, aby 
pracovníci platforem podléhali platnému 
pracovnímu právu a měli sociální pojištění;

Or. es

Pozměňovací návrh 282
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod 7
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá záměr Komise přijmout 
směrnici o práci prostřednictvím platforem, 
která by měla zajistit, aby pracovníci 
platforem podléhali platnému pracovnímu 
právu, aby měli sociální pojištění, vytvářeli 
zastoupení pracovníků a mohli se 
sdružovat v odborech a uzavírat kolektivní 
smlouvy;

7. vítá záměr Komise přijmout 
směrnici o práci prostřednictvím platforem, 
která by měla zajistit, aby byly 
pracovněprávní vztahy mezi pracovníky a 
platformami vyjasněny tak, aby jim 
umožňovaly získat sociální pojištění, 
vytvářet zastoupení pracovníků a aby se 
pracovníci mohli sdružovat v odborech a 
uzavírat kolektivní nebo podnikové 
smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá záměr Komise přijmout 
směrnici o práci prostřednictvím platforem, 
která by měla zajistit, aby pracovníci 
platforem podléhali platnému pracovnímu 
právu, aby měli sociální pojištění, vytvářeli 
zastoupení pracovníků a mohli se 
sdružovat v odborech a uzavírat kolektivní 
smlouvy;

7. vítá záměr Komise přijmout 
směrnici o práci prostřednictvím platforem, 
která by měla zajistit, aby pracovníci 
platforem podléhali platným 
pracovněprávním předpisům, které jsou 
přizpůsobené realitě digitalizované 
společnosti a hospodářství, aby měli 
sociální pojištění, vytvářeli zastoupení 
pracovníků a mohli se sdružovat v 
odborech a uzavírat kolektivní smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Özlem Demirel

Návrh usnesení
Bod 7
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá záměr Komise přijmout 
směrnici o práci prostřednictvím 
platforem, která by měla zajistit, aby 
pracovníci platforem podléhali platnému 
pracovnímu právu, aby měli sociální 
pojištění, vytvářeli zastoupení pracovníků a 
mohli se sdružovat v odborech a uzavírat 
kolektivní smlouvy;

7. vítá záměr Komise přijmout 
směrnici pro pracovníky s nestandardním 
zaměstnáním a pracovníky platforem, 
která by měla zajistit, aby pracovníci 
platforem podléhali platnému pracovnímu 
právu, aby měli sociální pojištění, vytvářeli 
zastoupení pracovníků a mohli se 
sdružovat v odborech a uzavírat kolektivní 
smlouvy;

Or. de

Pozměňovací návrh 285
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/EFA

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vítá diskusi Komise o přijetí 
právního předpisu o transparentnosti 
odměňování s cílem řešit rozdíly v 
odměňování žen a mužů a zajistit rovnost 
žen a mužů, a dále vyzývá Komisi, aby se 
zabývala také rozdíly v odměňování osob 
se zdravotním postižením, které zvyšují 
riziko chudoby pracovníků se zdravotním 
postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/EFA

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že osoby se zdravotním 
postižením budou mít nezbytné dovednosti 
pro získání zaměstnání na otevřeném trhu 
práce a že všechny formy zaměstnání 
budou vázány právními rámci 
upravujícími sociální zabezpečení, 
minimální mzdy a zákaz diskriminace;

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá členské státy, aby při 
provádění směrnice o rovnováze mezi 
pracovním a soukromým životem22 dbaly 
na zajištění přístupu k péči o děti obecně a 
zvláště pro rodiče samoživitele, aby nebyli 
nuceni přijímat nejistou a špatně 
placenou práci;

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily plné provedení směrnice o 
rovnováze mezi pracovním a soukromým 
životem22 s cílem zajistit větší účast 
zejména žen na trhu práce; zdůrazňuje, že 
lepší možnosti pro sdílenou rodičovskou 
dovolenou snižují přerušení v pracovním 
životě, což má příznivý dopad na pracovní 
příležitosti pro ženy, výši příjmů a sociální 
dávky při zaměstnání; zdůrazňuje, že 
cenově nedostupná nebo nedostupná 
kvalitní zařízení péče o děti do značné 
míry podporují tendence k nedobrovolné 
práci na částečný úvazek; zdůrazňuje 
proto, že je důležité, aby členské státy 
upřednostňovaly vysoce kvalitní, 
spolehlivou a cenově dostupnou péči o 
děti; vyzývá členské státy, aby zajistily 
zejména dostupnost cenově dostupných a 
kvalitních zařízení péče o děti pro rodiče 
samoživitele, pracovníky ve velkých 
domácnostech a pracovníky se smlouvami 
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na dobu určitou;

__________________ __________________
22 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 
2019 o rovnováze mezi pracovním a 
soukromým životem rodičů a pečujících 
osob a o zrušení směrnice Rady 
2010/18/EU.

22 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 
2019 o rovnováze mezi pracovním a 
soukromým životem rodičů a pečujících 
osob a o zrušení směrnice Rady 
2010/18/EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Monica Semedo, Yana Toom

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá členské státy, aby při 
provádění směrnice o rovnováze mezi 
pracovním a soukromým životem22 dbaly 
na zajištění přístupu k péči o děti obecně a 
zvláště pro rodiče samoživitele, aby nebyli 
nuceni přijímat nejistou a špatně 
placenou práci;

8. vyzývá členské státy, aby 
urychleně provedly směrnici o rovnováze 
mezi pracovním a soukromým životem22 a 
zajistily přístup k cenově dostupné péči o 
děti zvláště pro rodiče samoživitele, která 
by měla být k dispozici pracovníkům s 
malými dětmi v domácnostech, které se 
vyznačují nižší intenzitou práce a méně 
stabilními pracovními místy spojenými s 
nižšími příjmy;

__________________ __________________
22 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 
2019 o rovnováze mezi pracovním a 
soukromým životem rodičů a pečujících 
osob a o zrušení směrnice Rady 
2010/18/EU.

22 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 
2019 o rovnováze mezi pracovním a 
soukromým životem rodičů a pečujících 
osob a o zrušení směrnice Rady 
2010/18/EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Sara Skyttedal
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Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá členské státy, aby při 
provádění směrnice o rovnováze mezi 
pracovním a soukromým životem22 dbaly 
na zajištění přístupu k péči o děti obecně a 
zvláště pro rodiče samoživitele, aby nebyli 
nuceni přijímat nejistou a špatně 
placenou práci;

8. vyzývá členské státy, aby zajistily 
cenově dostupný přístup k péči o děti 
obecně, a zvláště pro rodiče samoživitele;

__________________ __________________
22 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 
2019 o rovnováze mezi pracovním a 
soukromým životem rodičů a pečujících 
osob a o zrušení směrnice Rady 
2010/18/EU.

22 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 
2019 o rovnováze mezi pracovním a 
soukromým životem rodičů a pečujících 
osob a o zrušení směrnice Rady 
2010/18/EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá členské státy, aby při 
provádění směrnice o rovnováze mezi 
pracovním a soukromým životem22 dbaly 
na zajištění přístupu k péči o děti obecně a 
zvláště pro rodiče samoživitele, aby nebyli 
nuceni přijímat nejistou a špatně 
placenou práci;

8. vyzývá členské státy, aby při 
provádění směrnice o rovnováze mezi 
pracovním a soukromým životem22 dbaly 
na zajištění přístupu k péči o děti obecně a 
zvláště pro rodiny, které se z jakéhokoli 
důvodu nacházejí v nouzi a potřebují 
podporu;

__________________ __________________
22 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 
2019 o rovnováze mezi pracovním a 
soukromým životem rodičů a pečujících 
osob a o zrušení směrnice Rady 
2010/18/EU.

22 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 
2019 o rovnováze mezi pracovním a 
soukromým životem rodičů a pečujících 
osob a o zrušení směrnice Rady 
2010/18/EU.
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Or. es

Pozměňovací návrh 291
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá členské státy, aby při 
provádění směrnice o rovnováze mezi 
pracovním a soukromým životem22 dbaly 
na zajištění přístupu k péči o děti obecně a 
zvláště pro rodiče samoživitele, aby nebyli 
nuceni přijímat nejistou a špatně placenou 
práci;

8. vyzývá členské státy, aby při 
provádění směrnice o rovnováze mezi 
pracovním a soukromým životem dbaly na 
zajištění přístupu k péči o děti obecně, a 
zvláště pro rodiče samoživitele, stejně jako 
k zařízením péče o osoby se zdravotním 
postižením nebo závislé příbuzné, aby 
nebyli nuceni přijímat nejistou a špatně 
placenou práci;

__________________ __________________
22 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 
2019 o rovnováze mezi pracovním a 
soukromým životem rodičů a pečujících 
osob a o zrušení směrnice Rady 
2010/18/EU.

22 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 
2019 o rovnováze mezi pracovním a 
soukromým životem rodičů a pečujících 
osob a o zrušení směrnice Rady 
2010/18/EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/EFA

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá členské státy, aby při 
provádění směrnice o rovnováze mezi 
pracovním a soukromým životem22 dbaly 
na zajištění přístupu k péči o děti obecně a 
zvláště pro rodiče samoživitele, aby nebyli 
nuceni přijímat nejistou a špatně placenou 

8. vyzývá členské státy, aby při 
provádění směrnice o rovnováze mezi 
pracovním a soukromým životem dbaly na 
zajištění přístupu k péči o děti obecně, a 
zvláště pro rodiče samoživitele a rodiče 
dětí se zdravotním postižením, aby nebyli 
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práci; nuceni přijímat nejistou a špatně placenou 
práci;

__________________ __________________
22 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 
2019 o rovnováze mezi pracovním a 
soukromým životem rodičů a pečujících 
osob a o zrušení směrnice Rady 
2010/18/EU.

22 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 
2019 o rovnováze mezi pracovním a 
soukromým životem rodičů a pečujících 
osob a o zrušení směrnice Rady 
2010/18/EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Özlem Demirel

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá členské státy, aby při 
provádění směrnice o rovnováze mezi 
pracovním a soukromým životem22 dbaly 
na zajištění přístupu k péči o děti obecně a 
zvláště pro rodiče samoživitele, aby nebyli 
nuceni přijímat nejistou a špatně placenou 
práci;

8. vyzývá členské státy, aby při 
provádění směrnice o rovnováze mezi 
pracovním a soukromým životem22 dbaly 
na zajištění přístupu ke kvalitní péči o děti 
obecně a zvláště pro rodiče samoživitele, 
aby nebyli nuceni přijímat nejistou a špatně 
placenou práci;

__________________ __________________
22 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 
2019 o rovnováze mezi pracovním a 
soukromým životem rodičů a pečujících 
osob a o zrušení směrnice Rady 
2010/18/EU.

22 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 
2019 o rovnováze mezi pracovním a 
soukromým životem rodičů a pečujících 
osob a o zrušení směrnice Rady 
2010/18/EU.

Or. de

Pozměňovací návrh 294
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Marianne Vind, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff
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Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá členské státy, aby při 
provádění směrnice o rovnováze mezi 
pracovním a soukromým životem22 dbaly 
na zajištění přístupu k péči o děti obecně a 
zvláště pro rodiče samoživitele, aby nebyli 
nuceni přijímat nejistou a špatně placenou 
práci;

8. vyzývá členské státy, aby při 
provádění směrnice o rovnováze mezi 
pracovním a soukromým životem22 dbaly 
na zajištění přístupu k péči o děti obecně, a 
zvláště pro rodiče samoživitele, aby nebyli 
nuceni přijímat nejistou a špatně placenou 
práci; vyzývá členské státy, aby zaručily, že 
příjemci plateb nebo příspěvků na 
rodičovskou dovolenou budou chráněni 
před propadem pod hranicí chudoby;

__________________ __________________
22 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 
2019 o rovnováze mezi pracovním a 
soukromým životem rodičů a pečujících 
osob a o zrušení směrnice Rady 
2010/18/EU.

22 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 
2019 o rovnováze mezi pracovním a 
soukromým životem rodičů a pečujících 
osob a o zrušení směrnice Rady 
2010/18/EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá členské státy, aby při 
provádění směrnice o rovnováze mezi 
pracovním a soukromým životem22 dbaly 
na zajištění přístupu k péči o děti obecně a 
zvláště pro rodiče samoživitele, aby nebyli 
nuceni přijímat nejistou a špatně placenou 
práci;

8. vyzývá členské státy, aby při 
provádění směrnice o rovnováze mezi 
pracovním a soukromým životem dbaly na 
zajištění přístupu k cenově dostupné péči o 
děti obecně, a zvláště pro rodiče 
samoživitele, aby nebyli nuceni přijímat 
nejistou a špatně placenou práci;

__________________ __________________
22 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 
2019 o rovnováze mezi pracovním a 

22 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 
2019 o rovnováze mezi pracovním a 
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soukromým životem rodičů a pečujících 
osob a o zrušení směrnice Rady 
2010/18/EU.

soukromým životem rodičů a pečujících 
osob a o zrušení směrnice Rady 
2010/18/EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Estrella Durá 
Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že řešení rozdílů v 
odměňování žen a mužů a následných 
rozdílů ve výši důchodů žen a mužů má 
zásadní význam pro řešení chudoby 
pracujících žen; vyzývá Komisi, aby 
předložila rámec pro transparentnost 
odměňování a zajistila, aby závazné 
právní předpisy EU plně respektovaly 
autonomii a smluvní svobodu 
vnitrostátních sociálních partnerů, 
zejména v těch členských státech, v nichž 
je odměňování také odpovědností 
vnitrostátních sociálních partnerů;

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. žádá, aby bylo zajištěno dodržování 
pravidel rovnosti a zákazu diskriminace, 

9. žádá, aby bylo zajištěno dodržování 
pravidel rovnosti a zákazu diskriminace, 
zvláště u mezd; dále zdůrazňuje, že 
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zvláště u mezd; odpovědnost nesou do značné míry sami 
zaměstnavatelé, a vyzývá Evropskou 
komisi a členské státy, aby zavedly 
opatření, která všem zaměstnavatelům ve 
veřejném i soukromém sektoru uloží, aby 
přijaly politiky a postupy v oblasti 
transparentnosti odměňování a aby 
zajišťovaly účinný přístup ke 
spravedlnosti, a stanovily pokuty a sankce 
pro zaměstnavatele, kteří porušují právo 
na rovné odměňování;

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Yana Toom

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. žádá, aby bylo zajištěno dodržování 
pravidel rovnosti a zákazu diskriminace, 
zvláště u mezd;

9. žádá, aby bylo zajištěno dodržování 
pravidel rovnosti a zákazu diskriminace, 
zvláště u osob se zdravotním postižením, 
etnických nebo rasových menšin, 
komunity LGBTQ, žen a dalších skupin 
znevýhodněných pracovníků; vyzývá v této 
souvislosti k okamžitému odblokování 
horizontální směrnice proti diskriminaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/EFA

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. žádá, aby bylo zajištěno dodržování 
pravidel rovnosti a zákazu diskriminace, 

9. žádá, aby bylo zajištěno dodržování 
pravidel rovnosti a zákazu diskriminace, 
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zvláště u mezd; zvláště u mezd, a také boj proti rozdílům v 
odměňování žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. žádá, aby bylo zajištěno dodržování 
pravidel rovnosti a zákazu diskriminace, 
zvláště u mezd;

9. žádá, aby bylo zajištěno dodržování 
pravidel rovnosti a zákazu diskriminace, 
zvláště u přístupu k zaměstnání a 
zacházení a postupu v zaměstnání;

Or. es

Pozměňovací návrh 301
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. žádá, aby bylo zajištěno dodržování 
pravidel rovnosti a zákazu diskriminace, 
zvláště u mezd;

9. žádá, aby bylo zajištěno dodržování 
pravidel rovnosti a zákazu diskriminace, 
zvláště u mezd; vítá v této souvislosti 
závazek Komise předložit návrh týkající se 
závazných opatření v oblasti 
transparentnosti odměňování před rokem 
2021, jak je uvedeno ve strategii pro 
rovnost žen a mužů na období 2020–2025;

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Anne Sander
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Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. žádá, aby bylo zajištěno dodržování 
pravidel rovnosti a zákazu diskriminace, 
zvláště u mezd;

9. žádá, aby bylo zajištěno dodržování 
pravidel rovnosti a zákazu veškerých 
forem diskriminace, zvláště u mezd;

Or. fr

Pozměňovací návrh 303
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. žádá, aby bylo zajištěno dodržování 
pravidel rovnosti a zákazu diskriminace, 
zvláště u mezd;

9. žádá, aby bylo zajištěno dodržování 
pravidel rovnosti a zákazu diskriminace, 
zvláště u mezd a pracovních podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zabývaly chudobou pracujících, která 
postihuje mladé lidi s vysokoškolským 
vzděláním; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby přijaly opatření proti falešné 
samostatně výdělečné činnosti a 
vykořisťování mladých pracovníků 
prostřednictvím nízkých mezd a nejasných 
nebo nespravedlivých pracovních 
podmínek, jež mohou vést k chudobě 
pracujících; potvrzuje, že je naléhavě 
nutné přezkoumat a posílit rámec pro 



AM\1212061CS.docx 69/137 PE655.980v01-00

CS

kvalitu stáží s cílem zahrnout zásadu 
odměňování za stáže a počáteční praxe 
mezi kritéria kvality a zajistit odpovídající 
přístup k systémům sociální ochrany; 
znovu potvrzuje, že zaměstnání mladých 
lidí by nemělo být považováno za zdroj 
levné pracovní síly a že mladým lidem by 
měly být poskytovány spravedlivé pracovní 
podmínky a mzdy, stejně jako řádné 
pracovní smlouvy, a to i podle jejich 
zkušeností a kvalifikací;

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Özlem Demirel

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vítá záměr Komise zavést záruku 
pro děti; navrhuje, aby byla zlepšena 
ekonomická situace dětí a jejich rodin 
pomocí nezávislého minimálního příjmu a 
aby byly posíleny jejich možnosti zapojení 
ve smyslu rovných příležitostí;

Or. de

Pozměňovací návrh 306
Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Klára 
Dobrev, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Agnes Jongerius, Alex Agius Saliba, Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. je znepokojen tím, že v důsledku 
koronavirové krize se může zvýšit 
nestandardní a nejistá práce; zdůrazňuje, 
že zákonné minimální mzdy by měly 



PE655.980v01-00 70/137 AM\1212061CS.docx

CS

pokrývat všechny pracovníky, včetně v 
současnosti vyloučených kategorií 
pracovníků, jako jsou pracovníci v 
nestandardním pracovním poměru;

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
prováděly politiky flexikurity posílením 
pilíře sociálního zabezpečení a pilíře 
skutečných příležitostí pro prohlubování 
dovedností;

Or. pl

Pozměňovací návrh 308
Özlem Demirel

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. navrhuje, aby Komise předložila 
návrh právního předpisu, který požaduje, 
aby členské státy zajistily, že 
zaměstnavatelé zajistí plnou 
transparentnost mezd, a zároveň zabrání 
jakýmkoli praktikám, které narušují 
dodržování zásady „stejné odměny za 
stejnou práci“; zdůrazňuje, že návrh by 
měl obsahovat všechna opatření a sankce 
potřebné k účinnému dosažení stejné 
odměny a měl by sociálním partnerům 
umožnit, aby sjednávali a uzavírali 
kolektivní smlouvy postupně směřující k 
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dosažení tohoto cíle;

Or. de

Pozměňovací návrh 309
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
výrazněji podporovaly přístup 
k důstojnému a cenově dostupnému 
bydlení pro všechny a k cenově dostupné 
veřejné bytové výstavbě;

10. vyzývá členské státy, aby zajistily 
přístup k důstojnému a cenově dostupnému 
bydlení;

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
výrazněji podporovaly přístup 
k důstojnému a cenově dostupnému 
bydlení pro všechny a k cenově dostupné 
veřejné bytové výstavbě;

10. vyzývá členské státy, aby výrazněji 
podporovaly přístup k důstojnému a 
cenově dostupnému bydlení pro všechny a 
k cenově dostupné veřejné bytové 
výstavbě; požaduje, aby vnitrostátní a 
místní orgány přijaly odpovídající politiky 
v oblasti bydlení, vytvořily podmínky a 
podporovaly investice do sociálního a 
cenově dostupného bydlení a řešily 
energetickou chudobu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 311
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Monica Semedo, 
Yana Toom

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
výrazněji podporovaly přístup 
k důstojnému a cenově dostupnému 
bydlení pro všechny a k cenově dostupné 
veřejné bytové výstavbě;

10. vyzývá členské státy, aby výrazněji 
podporovaly přístup k důstojnému a 
cenově dostupnému bydlení pro všechny a 
k cenově dostupné veřejné bytové 
výstavbě; vybízí členské státy, aby posílily 
výměnu osvědčených postupů v oblasti 
účinných politik sociálního bydlení;

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
výrazněji podporovaly přístup 
k důstojnému a cenově dostupnému 
bydlení pro všechny a k cenově dostupné 
veřejné bytové výstavbě;

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
výrazněji podporovaly přístup 
k důstojnému bezpečnému a cenově 
dostupnému bydlení pro všechny a 
k cenově dostupné veřejné bytové výstavbě 
a aby investovaly do oblastí a čtvrtí s 
extrémní chudobou;

Or. en

Pozměňovací návrh 313
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
výrazněji podporovaly přístup 
k důstojnému a cenově dostupnému 
bydlení pro všechny a k cenově dostupné 
veřejné bytové výstavbě;

10. vyzývá členské státy, aby výrazněji 
podporovaly přístup k důstojnému a 
cenově dostupnému bydlení pro všechny a 
k cenově dostupné bytové výstavbě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 314
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
výrazněji podporovaly přístup 
k důstojnému a cenově dostupnému 
bydlení pro všechny a k cenově dostupné 
veřejné bytové výstavbě;

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
výrazněji podporovaly přístup 
k důstojnému a cenově dostupnému 
bydlení pro všechny a k cenově 
dostupnému sociálnímu bydlení;

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/EFA

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
výrazněji podporovaly přístup 
k důstojnému a cenově dostupnému 
bydlení pro všechny a k cenově dostupné 
veřejné bytové výstavbě;

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
bojovaly proti soudním vystěhováním a 
výrazněji podporovaly přístup 
k důstojnému, cenově dostupnému, 
dostupnému, energeticky účinnému a 
zdravému bydlení pro všechny a k cenově 
dostupné veřejné bytové výstavbě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 316
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/EFA

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vzhledem k souvislosti mezi 
chudobou pracujících a bezdomovectvím 
vyzývá Komisi, aby navrhla rámec EU pro 
vnitrostátní strategie v oblasti 
bezdomovectví, a vyzývá členské státy, aby 
přijaly ochranná opatření k předcházení 
bezdomovectví a boji proti němu;

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Nicolaus Fest, Guido Reil

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá EU, aby ukončila nelegální 
migraci, která přispívá k nárůstu 
bezdomovectví v EU a vyvíjí zvýšený tlak 
na systémy sociálního zabezpečení 
členských států; dále zdůrazňuje, že je 
povinností členských států upřednostnit 
ubytování pro státní příslušníky členského 
státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 318
Eugen Tomac

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
mladým lidem poskytly vhodnou a 
přiměřenou úroveň vzdělání a odborné 
přípravy, která jim umožní čelit výzvám 
trhu práce a kde budou seznámeni se 
svými právy, zejména v nestandardním 
nebo nejistém zaměstnání;

Or. ro

Pozměňovací návrh 319
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
evidovaly netypické a nejisté skupiny 
zaměstnání na trzích práce a aby tuto 
formu zaměstnávání řešily pomocí 
příslušných opatření;

11. vyzývá členské státy, aby zajistily 
důstojné pracovní podmínky pro 
nestandardní a nejisté skupiny 
zaměstnání; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby neuplatňovaly univerzální 
přístup, ale aby se s pracovníky platforem 
zacházelo vysoce cíleným způsobem, aby 
nedošlo k oslabení vzniku nových a 
důležitých forem práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 320
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
evidovaly netypické a nejisté skupiny 
zaměstnání na trzích práce a aby tuto 
formu zaměstnávání řešily pomocí 

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
evidovaly veškeré kategorie důstojného 
zaměstnání, které umožní přístup k práci v 
situacích, jako je současná vážná 
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příslušných opatření; hospodářská krize;

Or. es

Pozměňovací návrh 321
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
evidovaly netypické a nejisté skupiny 
zaměstnání na trzích práce a aby tuto 
formu zaměstnávání řešily pomocí 
příslušných opatření;

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
řešily netypické a nejisté skupiny 
zaměstnání na trzích práce a aby zajistily 
spravedlivé pracovní podmínky pro 
pracovníky a zachovaly přitom pracovní 
příležitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Özlem Demirel

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
evidovaly netypické a nejisté skupiny 
zaměstnání na trzích práce a aby tuto 
formu zaměstnávání řešily pomocí 
příslušných opatření;

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
statisticky podrobně evidovaly netypické a 
nejisté skupiny zaměstnání na trzích práce 
a aby tuto formu zaměstnávání řešily 
pomocí příslušných opatření; vyzývá 
Komisi, aby předložila návrhy na omezení 
nejistého zaměstnávání a propojení 
legálních forem práce s podvodným 
záměrem mzdového podbízení a vyhýbání 
se placení příspěvků na sociální 
zabezpečení;

Or. de
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Pozměňovací návrh 323
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
evidovaly netypické a nejisté skupiny 
zaměstnání na trzích práce a aby tuto 
formu zaměstnávání řešily pomocí 
příslušných opatření;

11. zdůrazňuje nárůst nejistých a 
nestandardních druhů zaměstnání; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby 
evidovaly netypické a nejisté skupiny 
zaměstnání na trzích práce a aby tuto 
formu zaměstnávání řešily pomocí 
příslušných opatření, např. v rámci 
evropského semestru;

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/EFA

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
evidovaly netypické a nejisté skupiny 
zaměstnání na trzích práce a aby tuto 
formu zaměstnávání řešily pomocí 
příslušných opatření;

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
evidovaly netypické a nejisté skupiny 
zaměstnání na trzích práce a aby tuto 
formu zaměstnávání řešily pomocí 
příslušných opatření; připomíná členským 
státům, aby v souvislosti s přístupem k 
zaměstnání a souvisejícími podpůrnými 
opatřeními veřejných služeb 
zaměstnanosti neukládaly represivní 
podmínky, které se stávají příčinou volby 
nejistých a nestandardních forem 
zaměstnání;

Or. en
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Pozměňovací návrh 325
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
evidovaly netypické a nejisté skupiny 
zaměstnání na trzích práce a aby tuto 
formu zaměstnávání řešily pomocí 
příslušných opatření;

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
evidovaly netypické a nejisté skupiny 
zaměstnání na trzích práce a aby tuto 
formu zaměstnávání řešily pomocí 
příslušných opatření přizpůsobením a 
modernizací platných pracovněprávních 
předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
postupně zrušily smlouvy na nulový počet 
hodin; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
řešily nedobrovolnou práci na částečný 
úvazek a vyvinuly značné úsilí na podporu 
pracovních míst na dobu neurčitou a aby 
omezily využívání trvale obnovených 
smluv na dobu určitou; 

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/EFA
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Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vítá pokyny pro ochranu sezónních 
pracovníků, které Komise předložila dne 
16. července 2020; vyzývá Radu, aby 
přijala ambiciózní závěry Rady o 
sezónních pracovnících;

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 11 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. je pevně přesvědčen, že 
zaměstnavatel nese plnou odpovědnost za 
poskytování nezbytného vybavení, oděvu a 
pojištění pro zaměstnance za účelem 
výkonu pracovních činností, aniž by to pro 
pracovníky představovalo nějaké náklady; 
zdůrazňuje, že zaměstnavatelé nesou 
plnou odpovědnost za výdaje nebo 
nezbytnou odbornou přípravu potřebné k 
výkonu pracovních činností;

Or. en

Pozměňovací návrh 329
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
pomocí kontrol výrazněji dohlížely na 
dodržování platných pracovněprávních 
předpisů a zákonů týkajících se sociálních 
práv a aby v přeshraničním kontextu 
využívaly Evropský orgán pro pracovní 
záležitosti (ELA);

12. vyzývá k posílení inspektorátů 
práce v členských státech a k zajištění 
odpovídajících finančních prostředků na 
jejich činnost; zdůrazňuje, že je neustále 
zapotřebí zajišťovat účinné a odpovídající 
kontroly, inspekce a stížnosti; zdůrazňuje, 
že monitorování a kontrola jsou obzvláště 
důležité v případech státních příslušníků 
třetích zemí pracujících v Unii; požaduje 
co nejrychlejší provedení a fungování 
Evropského orgánu pro pracovní 
záležitosti (ELA); požaduje, aby měl 
Evropský orgán pro pracovní záležitosti 
skutečné pravomoci k provádění inspekce 
práce v přeshraničních případech a aby 
sledoval, zda členské státy dodržují 
úmluvy MOP a pracovní právo EU; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby pomocí 
kontrol výrazněji dohlížely na dodržování 
platných pracovněprávních předpisů a 
zákonů týkajících se sociálních práv a aby 
v přeshraničním kontextu využívaly orgán 
ELA s cílem zajistit řádné prosazování 
práva Unie v oblasti mobility pracovní síly 
a koordinace sociálního zabezpečení;

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
pomocí kontrol výrazněji dohlížely na 
dodržování platných pracovněprávních 
předpisů a zákonů týkajících se sociálních 
práv a aby v přeshraničním kontextu 
využívaly Evropský orgán pro pracovní 
záležitosti (ELA);

12. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
výrazněji dohlížely na dodržování platných 
pracovněprávních předpisů a zákonů 
týkajících se sociálních práv a aby v 
přeshraničním kontextu využívaly 
Evropský orgán pro pracovní záležitosti 
(ELA);
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Or. en

Pozměňovací návrh 331
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
pomocí kontrol výrazněji dohlížely na 
dodržování platných pracovněprávních 
předpisů a zákonů týkajících se sociálních 
práv a aby v přeshraničním kontextu 
využívaly Evropský orgán pro pracovní 
záležitosti (ELA);

12. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
pomocí kontrol výrazněji dohlížely na 
dodržování platných pracovněprávních 
předpisů a zákonů týkajících se sociálních 
práv a aby v přeshraničním kontextu 
využívaly Evropský orgán pro pracovní 
záležitosti (ELA) a aby modernizovaly a 
přizpůsobily stávající právní rámec;

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Dominique Bilde, France Jamet

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá Komisi, aby provedla 
proaktivní politiku ochrany evropského 
trhu pomocí antidumpingových opatření 
stanovených ve Smlouvách s cílem 
ochránit odvětví ohrožená nekalou 
konkurencí, která zvyšuje nejistotu našich 
zaměstnání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 333
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz
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Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá členské státy, aby bojovaly 
proti nehlášenému zaměstnávání; je 
přesvědčen, že členské státy musí řešit 
složité pracovněprávní předpisy, daňovou 
zátěž a usnadňovat správu, aby vytvořily 
silnější pobídky k ohlašování 
zaměstnávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. konstatuje, že autonomie 
sociálních partnerů představuje nejvyšší 
hodnotu; vítá plán Komise přijmout akční 
program na ochranu a posílení 
kolektivního vyjednávání na vnitrostátní, 
zvláště odvětvové, úrovni, a doporučuje, 
aby byla přijata opatření podle článku 151 
a 153 SFEU; zdůrazňuje, že kolektivní 
smlouvy zároveň nesmějí být předmětem 
pravidel a výkladu na evropské úrovni;

13. vítá plán Komise přijmout akční 
program na podporu systémů kolektivního 
vyjednávání na vnitrostátní úrovni, které 
upřednostní inovační opatření, jež jsou 
nezbytná pro to, aby podniky překonaly 
obtížný problém reagovat na 
hospodářskou krizi, přičemž podnítí 
pracovníky k větší odpovědnosti za vlastní 
odbornou přípravu, rozvoj a připravenost 
vykonávat své funkce;

Or. es

Pozměňovací návrh 335
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 13
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. konstatuje, že autonomie sociálních 
partnerů představuje nejvyšší hodnotu; vítá 
plán Komise přijmout akční program na 
ochranu a posílení kolektivního 
vyjednávání na vnitrostátní, zvláště 
odvětvové, úrovni, a doporučuje, aby byla 
přijata opatření podle článku 151 a 153 
SFEU; zdůrazňuje, že kolektivní smlouvy 
zároveň nesmějí být předmětem pravidel a 
výkladu na evropské úrovni;

13. silně zdůrazňuje, že autonomie 
sociálních partnerů představuje nejvyšší 
hodnotu; vítá plán Komise přijmout akční 
program na ochranu a posílení kolektivního 
vyjednávání na vnitrostátní, a zvláště 
odvětvové úrovni; zdůrazňuje, že 
kolektivní smlouvy zároveň nesmějí být 
předmětem pravidel a výkladu na evropské 
úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Özlem Demirel

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. konstatuje, že autonomie sociálních 
partnerů představuje nejvyšší hodnotu; vítá 
plán Komise přijmout akční program na 
ochranu a posílení kolektivního 
vyjednávání na vnitrostátní, zvláště 
odvětvové, úrovni, a doporučuje, aby byla 
přijata opatření podle článku 151 a 153 
SFEU; zdůrazňuje, že kolektivní smlouvy 
zároveň nesmějí být předmětem pravidel a 
výkladu na evropské úrovni;

13. (Netýká se českého znění.)  

Or. de

Pozměňovací návrh 337
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod 13
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. konstatuje, že autonomie sociálních 
partnerů představuje nejvyšší hodnotu; vítá 
plán Komise přijmout akční program na 
ochranu a posílení kolektivního 
vyjednávání na vnitrostátní, zvláště 
odvětvové, úrovni, a doporučuje, aby byla 
přijata opatření podle článku 151 a 153 
SFEU; zdůrazňuje, že kolektivní smlouvy 
zároveň nesmějí být předmětem pravidel a 
výkladu na evropské úrovni;

13. konstatuje, že autonomie sociálních 
partnerů představuje nejvyšší hodnotu; vítá 
plán Komise přijmout akční program na 
ochranu a posílení kolektivního 
vyjednávání na vnitrostátní úrovni, zvláště 
na odvětvové úrovni a na úrovni podniků, 
a doporučuje, aby byla přijata opatření 
podle článku 151 a 153 SFEU; zdůrazňuje, 
že kolektivní smlouvy zároveň nesmějí být 
předmětem pravidel a výkladu na evropské 
úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 338
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. konstatuje, že autonomie sociálních 
partnerů představuje nejvyšší hodnotu; vítá 
plán Komise přijmout akční program na 
ochranu a posílení kolektivního 
vyjednávání na vnitrostátní, zvláště 
odvětvové, úrovni, a doporučuje, aby byla 
přijata opatření podle článku 151 a 153 
SFEU; zdůrazňuje, že kolektivní smlouvy 
zároveň nesmějí být předmětem pravidel a 
výkladu na evropské úrovni;

13. konstatuje, že autonomie sociálních 
partnerů představuje nejvyšší hodnotu; vítá 
plán Komise přijmout akční program na 
ochranu a posílení kolektivního 
vyjednávání na vnitrostátní, zvláště 
odvětvové, úrovni, a doporučuje, aby byla 
přijata opatření podle článku 151 a 153 
SFEU; zdůrazňuje, že kolektivní smlouvy 
zároveň nesmějí být předmětem pravidel a 
výkladu na evropské úrovni; zdůrazňuje 
však, že je třeba zajistit a prosazovat 
autonomii sociálních partnerů v každém 
členském státě, a to i prostřednictvím 
kontroly na úrovni Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 339
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
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Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. zdůrazňuje, že je třeba zavést 
koordinovaný přístup na úrovni EU s 
cílem dosáhnout skutečného růstu mezd 
pro všechny, zabránit spirále snižování 
nákladů práce, které způsobuje nezdravá 
soutěž v této oblasti, a posílit vzestupnou 
sociální soudržnost; vyzývá Komisi, aby 
předložila návrh směrnice, která zaručí 
odborům přístup na pracoviště za účelem 
sdružování, sdílení informací a 
konzultací, a zajistila tak každému 
občanovi EU právo se dobrovolně 
sdružovat v odborech, posílení zastoupení 
pracovníků a zajištění práva sociálních 
partnerů na kolektivní vyjednávání ve 
všech odvětvích; zdůrazňuje, že právo 
organizovat se musí zahrnovat i 
nestandardní pracovníky a pracovníky, 
kteří vykonávají falešnou samostatně 
výdělečnou činnost, jako jsou pracovníci 
platforem;

Or. en

Pozměňovací návrh 340
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Alex Agius 
Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. zdůrazňuje, že vnitrostátní 
minimální mzdy by neměly vést k tomu, že 
kvalifikovaní pracovníci budou mít nízké 
mzdy; vyzývá členské státy, aby úzce 
spolupracovaly s vnitrostátními sociálními 
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partnery na snížení dopadu minimálních 
mezd na kategorie pracovních míst, kde 
nejsou minimální mzdy odůvodněné; je 
přesvědčen, že pracovníci v každém 
členském státě musí mít lepší přístup k 
odvětvovým kolektivním smlouvám, které 
se na ně vztahují; zdůrazňuje, že je třeba 
bojovat proti nekalým praktikám, jako 
jsou odpočty zaměstnavatelů z 
minimálních mezd;

Or. en

Pozměňovací návrh 341
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 13 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13c. vyzývá Komisi, aby podporovala 
využívání ESF+ k budování kapacit 
sociálních partnerů s cílem posílit 
kolektivní vyjednávání v Evropě; vyzývá 
členské státy, aby vytvořily nezbytné 
instituce a mechanismy na podporu 
kolektivního vyjednávání se zvláštním 
zaměřením na kolektivní vyjednávání v 
jednotlivých odvětvích; vyzývá členské 
státy, aby konzultovaly vnitrostátní 
sociální partnery a zapojily je do tvorby 
právních předpisů, kdykoli je to pro ně 
významné; 

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. žádá Komisi, aby dodržování 
příslušných kolektivních smluv zakotvila 
jako předpoklad pro podporu z fondů a 
programů Unie;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 343
Eugen Tomac

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. žádá Komisi, aby dodržování 
příslušných kolektivních smluv zakotvila 
jako předpoklad pro podporu z fondů a 
programů Unie;

vypouští se

Or. ro

Pozměňovací návrh 344
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. žádá Komisi, aby dodržování 
příslušných kolektivních smluv zakotvila 
jako předpoklad pro podporu z fondů a 
programů Unie;

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 345
Nicolaus Fest, Guido Reil
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Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. žádá Komisi, aby dodržování 
příslušných kolektivních smluv zakotvila 
jako předpoklad pro podporu z fondů a 
programů Unie;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. žádá Komisi, aby dodržování 
příslušných kolektivních smluv zakotvila 
jako předpoklad pro podporu z fondů a 
programů Unie;

14. žádá Komisi, aby příjemcům 
financování z EU, grantů, strukturálních 
fondů, společné zemědělské politiky 
(SZP), smluv o pronájmu a dalším 
příslušným subjektům ukládala, aby 
podporovali a dodržovali příslušné 
kolektivní smlouvy a pracovní podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 347
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. doporučuje členským státům, aby 
při míře kolektivního vyjednávání nižší 
než 70 % přijaly opatření na podporu 
tohoto vyjednávání;

vypouští se
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Or. pl

Pozměňovací návrh 348
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. doporučuje členským státům, aby 
při míře kolektivního vyjednávání nižší než 
70 % přijaly opatření na podporu tohoto 
vyjednávání;

15. doporučuje členským státům, aby 
při míře kolektivního vyjednávání nižší než 
70 % přijaly opatření na podporu tohoto 
vyjednávání; zdůrazňuje, že veškeré 
zahájené kroky musí zajistit výrazné 
zapojení vnitrostátních sociálních 
partnerů do rozhodovacího procesu; je 
přesvědčen, že žádný akční plán nesmí 
žádným způsobem zasahovat do 
autonomie vnitrostátních sociálních 
partnerů, ani by na jeho základě neměly 
být kolektivní smlouvy všeobecně 
použitelné, pokud k tomu vnitrostátní 
sociální partneři neposkytnou plný 
souhlas;

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. doporučuje členským státům, aby 
při míře kolektivního vyjednávání nižší 
než 70 % přijaly opatření na podporu 
tohoto vyjednávání;

15. doporučuje členským státům, aby 
přijaly opatření na podporu vyjednávání, 
pokud toto vyjednávání podpoří 
hospodářství a příznivou sociální a 
rodinnou situaci určité země;

Or. es
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Pozměňovací návrh 350
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. doporučuje členským státům, aby 
při míře kolektivního vyjednávání nižší než 
70 % přijaly opatření na podporu tohoto 
vyjednávání;

15. doporučuje členským státům, aby 
při míře kolektivního vyjednávání nižší než 
70 % přijaly opatření na podporu tohoto 
vyjednávání a autonomie sociálních 
partnerů;

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
účinně i prostřednictvím sankcí 
prosazovaly a zajišťovaly právo 
zaměstnanců se sdružovat a sjednávat a 
uzavírat kolektivní smlouvy, a aby odbory 
mohly působit v podnicích, hovořit se 
zaměstnanci na pracovišti a organizovat 
se;

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 352
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 16
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
účinně i prostřednictvím sankcí 
prosazovaly a zajišťovaly právo 
zaměstnanců se sdružovat a sjednávat a 
uzavírat kolektivní smlouvy, a aby odbory 
mohly působit v podnicích, hovořit se 
zaměstnanci na pracovišti a organizovat 
se;

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily dodržování pracovního práva, 
jestliže zajišťuje důstojnost a blahobyt 
rodin, například při slaďování rodinného 
a pracovního života;

Or. es

Pozměňovací návrh 353
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Monica Semedo, Yana Toom

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
účinně i prostřednictvím sankcí 
prosazovaly a zajišťovaly právo 
zaměstnanců se sdružovat a sjednávat a 
uzavírat kolektivní smlouvy, a aby odbory 
mohly působit v podnicích, hovořit se 
zaměstnanci na pracovišti a organizovat 
se;

16. vyzývá členské státy, aby zaručily 
právo zaměstnanců se sdružovat a 
sjednávat a uzavírat kolektivní smlouvy, a 
aby v případě porušení tohoto práva 
přijaly okamžitá opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 354
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
účinně i prostřednictvím sankcí 
prosazovaly a zajišťovaly právo 

16. vyzývá členské státy, aby 
prosazovaly a zajišťovaly právo 
zaměstnanců se sdružovat a sjednávat a 
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zaměstnanců se sdružovat a sjednávat a 
uzavírat kolektivní smlouvy, a aby odbory 
mohly působit v podnicích, hovořit se 
zaměstnanci na pracovišti a organizovat se;

uzavírat kolektivní smlouvy, a aby odbory 
mohly působit v podnicích, hovořit se 
zaměstnanci na pracovišti a organizovat se;

Or. en

Pozměňovací návrh 355
Nicolaus Fest, Guido Reil

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
účinně i prostřednictvím sankcí 
prosazovaly a zajišťovaly právo 
zaměstnanců se sdružovat a sjednávat a 
uzavírat kolektivní smlouvy, a aby odbory 
mohly působit v podnicích, hovořit se 
zaměstnanci na pracovišti a organizovat se;

16. vyzývá členské státy, aby 
prosazovaly a zajišťovaly právo 
zaměstnanců se sdružovat a sjednávat a 
uzavírat kolektivní smlouvy, a aby odbory 
mohly působit v podnicích, hovořit se 
zaměstnanci na pracovišti a organizovat se; 
pověřuje Komisi, aby se v tomto ohledu 
zdržela ukládání sankcí členským státům, 
neboť tato práva spadají do výhradní 
odpovědnosti členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 356
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
účinně i prostřednictvím sankcí 
prosazovaly a zajišťovaly právo 
zaměstnanců se sdružovat a sjednávat a 
uzavírat kolektivní smlouvy, a aby odbory 
mohly působit v podnicích, hovořit se 
zaměstnanci na pracovišti a organizovat se;

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily právo zaměstnanců se sdružovat a 
sjednávat a uzavírat kolektivní smlouvy, a 
aby odbory mohly působit v podnicích, 
hovořit se zaměstnanci na pracovišti a 
organizovat se;

Or. en
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Pozměňovací návrh 357
Lukas Mandl

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
účinně i prostřednictvím sankcí 
prosazovaly a zajišťovaly právo 
zaměstnanců se sdružovat a sjednávat a 
uzavírat kolektivní smlouvy, a aby odbory 
mohly působit v podnicích, hovořit se 
zaměstnanci na pracovišti a organizovat 
se;

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
účinně i prostřednictvím sankcí 
prosazovaly a zajišťovaly právo 
zaměstnanců se sdružovat a sjednávat a 
uzavírat kolektivní smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 358
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
účinně i prostřednictvím sankcí 
prosazovaly a zajišťovaly právo 
zaměstnanců se sdružovat a sjednávat a 
uzavírat kolektivní smlouvy, a aby odbory 
mohly působit v podnicích, hovořit se 
zaměstnanci na pracovišti a organizovat 
se;

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
účinně i prostřednictvím sankcí 
prosazovaly a zajišťovaly právo 
zaměstnanců se sdružovat a sjednávat a 
uzavírat kolektivní smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 359
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Marianne Vind, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff
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Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
účinně i prostřednictvím sankcí 
prosazovaly a zajišťovaly právo 
zaměstnanců se sdružovat a sjednávat a 
uzavírat kolektivní smlouvy, a aby odbory 
mohly působit v podnicích, hovořit se 
zaměstnanci na pracovišti a organizovat se;

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
účinně i prostřednictvím sankcí 
prosazovaly a zajišťovaly právo 
zaměstnanců se sdružovat a sjednávat a 
uzavírat kolektivní smlouvy, a aby odbory 
měly přistup do pracovních prostor, mohly 
hovořit se zaměstnanci na pracovišti, a to i 
v případě, že pracují na dálku, a 
organizovat se;

Or. en

Pozměňovací návrh 360
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
účinně i prostřednictvím sankcí 
prosazovaly a zajišťovaly právo 
zaměstnanců se sdružovat a sjednávat a 
uzavírat kolektivní smlouvy, a aby odbory 
mohly působit v podnicích, hovořit se 
zaměstnanci na pracovišti a organizovat se;

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
účinně i posilovaly a zajišťovaly právo 
zaměstnanců se sdružovat a sjednávat a 
uzavírat kolektivní smlouvy, a aby odbory 
mohly působit v podnicích, hovořit se 
zaměstnanci na pracovišti a organizovat se;

Or. en

Pozměňovací návrh 361
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
účinně i prostřednictvím sankcí 

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
účinně i prostřednictvím sankcí posilovaly 
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prosazovaly a zajišťovaly právo 
zaměstnanců se sdružovat a sjednávat a 
uzavírat kolektivní smlouvy, a aby odbory 
mohly působit v podnicích, hovořit se 
zaměstnanci na pracovišti a organizovat se;

a zajišťovaly právo zaměstnanců se 
sdružovat a sjednávat a uzavírat kolektivní 
smlouvy, a aby odbory mohly působit v 
podnicích, hovořit se zaměstnanci na 
pracovišti a organizovat se;

Or. en

Pozměňovací návrh 362
Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
účinně i prostřednictvím sankcí 
prosazovaly a zajišťovaly právo 
zaměstnanců se sdružovat a sjednávat a 
uzavírat kolektivní smlouvy, a aby odbory 
mohly působit v podnicích, hovořit se 
zaměstnanci na pracovišti a organizovat se;

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
účinně prosazovaly a zajišťovaly právo 
zaměstnanců se sdružovat a sjednávat a 
uzavírat kolektivní smlouvy, a aby odbory 
mohly působit v podnicích, hovořit se 
zaměstnanci na pracovišti a organizovat se;

Or. de

Pozměňovací návrh 363
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
účinně i prostřednictvím sankcí 
prosazovaly a zajišťovaly právo 
zaměstnanců se sdružovat a sjednávat a 
uzavírat kolektivní smlouvy, a aby odbory 
mohly působit v podnicích, hovořit se 
zaměstnanci na pracovišti a organizovat se;

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
účinně i prostřednictvím sankcí 
prosazovaly a zajišťovaly právo 
zaměstnanců se sdružovat a sjednávat a 
uzavírat kolektivní a podnikové smlouvy, a 
aby odbory mohly působit v podnicích, 
hovořit se zaměstnanci na pracovišti a 
organizovat se;

Or. en
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Pozměňovací návrh 364
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. konstatuje, že v některých 
členských státech existují případy 
politického využívání a zneužívání ze 
strany sociálních partnerů, a vyzývá 
Komisi, aby přijala přísná opatření proti 
tomuto jevu;

Or. en

Pozměňovací návrh 365
Eugen Tomac

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. naléhá na Komisi a na členské 
státy, aby usilovaly o změnu evropských 
pravidel hospodářské soutěže, aby zařízení 
obecného zájmu jako například 
nemocnice a pečovatelská zařízení 
zůstávala ve veřejné sféře nebo aby se do 
ní mohla vrátit;

vypouští se

Or. ro

Pozměňovací návrh 366
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 17
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. naléhá na Komisi a na členské 
státy, aby usilovaly o změnu evropských 
pravidel hospodářské soutěže, aby zařízení 
obecného zájmu jako například 
nemocnice a pečovatelská zařízení 
zůstávala ve veřejné sféře nebo aby se do 
ní mohla vrátit;

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 367
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. naléhá na Komisi a na členské 
státy, aby usilovaly o změnu evropských 
pravidel hospodářské soutěže, aby zařízení 
obecného zájmu jako například 
nemocnice a pečovatelská zařízení 
zůstávala ve veřejné sféře nebo aby se do 
ní mohla vrátit;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 368
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. naléhá na Komisi a na členské 
státy, aby usilovaly o změnu evropských 
pravidel hospodářské soutěže, aby zařízení 
obecného zájmu jako například 
nemocnice a pečovatelská zařízení 
zůstávala ve veřejné sféře nebo aby se do 

vypouští se
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ní mohla vrátit;

Or. en

Pozměňovací návrh 369
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo, Yana Toom

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. naléhá na Komisi a na členské 
státy, aby usilovaly o změnu evropských 
pravidel hospodářské soutěže, aby zařízení 
obecného zájmu jako například 
nemocnice a pečovatelská zařízení 
zůstávala ve veřejné sféře nebo aby se do 
ní mohla vrátit;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 370
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. naléhá na Komisi a na členské 
státy, aby usilovaly o změnu evropských 
pravidel hospodářské soutěže, aby zařízení 
obecného zájmu jako například 
nemocnice a pečovatelská zařízení 
zůstávala ve veřejné sféře nebo aby se do 
ní mohla vrátit;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 371
Jordi Cañas
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Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. naléhá na Komisi a na členské 
státy, aby usilovaly o změnu evropských 
pravidel hospodářské soutěže, aby zařízení 
obecného zájmu jako například 
nemocnice a pečovatelská zařízení 
zůstávala ve veřejné sféře nebo aby se do 
ní mohla vrátit;

17. naléhá na Komisi a na členské 
státy, aby usilovaly o zajištění toho, že 
zařízení obecného zájmu, ať už soukromé, 
nebo veřejné, budou dodržovat alespoň 
minimální pracovní podmínky pro své 
zaměstnance, zejména svobodu 
vyjednávání a uzavírání kolektivních 
smluv nebo podnikových smluv a právo 
na přiměřené mzdy;

Or. en

Pozměňovací návrh 372
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. naléhá na Komisi a na členské 
státy, aby usilovaly o změnu evropských 
pravidel hospodářské soutěže, aby zařízení 
obecného zájmu jako například  nemocnice 
a pečovatelská zařízení zůstávala ve 
veřejné sféře nebo aby se do ní mohla 
vrátit;

17. naléhá na Komisi a na členské 
státy, aby usilovaly o změnu evropských 
pravidel hospodářské soutěže, aby zařízení 
obecného zájmu jako například nemocnice 
a pečovatelská zařízení zůstávala ve 
veřejné sféře nebo aby byla soukromá v 
souladu s tržním hospodářstvím, přičemž 
by se vždy dbalo na špičkový výkon kvůli 
jejich výrazné povaze služby obecného 
zájmu;

Or. es

Pozměňovací návrh 373
Özlem Demirel

Návrh usnesení
Bod 17
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. naléhá na Komisi a na členské 
státy, aby usilovaly o změnu evropských 
pravidel hospodářské soutěže, aby zařízení 
obecného zájmu jako například  nemocnice 
a pečovatelská zařízení zůstávala ve 
veřejné sféře nebo aby se do ní mohla 
vrátit;

17. naléhá na Komisi a na členské 
státy, aby usilovaly o změnu evropských 
pravidel hospodářské soutěže, aby zařízení 
obecného zájmu jako například  nemocnice 
a pečovatelská zařízení zůstávala ve 
veřejné sféře nebo aby se do ní mohla 
vrátit; B. nemocnice a pečovatelská 
zařízení zůstávala ve veřejné sféře nebo 
aby se do ní mohla snadněji vrátit;

Or. de

Pozměňovací návrh 374
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. naléhavě vyzývá Komisi, aby proti 
hospodářské soutěži na úkor mezd 
bojovala zlepšením směrnic týkajících se 
zadávání veřejných zakázek tak, aby 
úspěšné nabídky mohl předkládat pouze 
ten, kdo neporušuje platné kolektivní 
smlouvy; vyzývá členské státy, aby zajistily 
dodržování, kontrolu a prosazování 
předpisů;

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 375
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. naléhavě vyzývá Komisi, aby proti 
hospodářské soutěži na úkor mezd 

vypouští se
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bojovala zlepšením směrnic týkajících se 
zadávání veřejných zakázek tak, aby 
úspěšné nabídky mohl předkládat pouze 
ten, kdo neporušuje platné kolektivní 
smlouvy; vyzývá členské státy, aby zajistily 
dodržování, kontrolu a prosazování 
předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 376
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. naléhavě vyzývá Komisi, aby proti 
hospodářské soutěži na úkor mezd 
bojovala zlepšením směrnic týkajících se 
zadávání veřejných zakázek tak, aby 
úspěšné nabídky mohl předkládat pouze 
ten, kdo neporušuje platné kolektivní 
smlouvy; vyzývá členské státy, aby 
zajistily dodržování, kontrolu a 
prosazování předpisů;

18. vyzývá Komisi, aby provedla revizi 
směrnice 2014/24/EU o zadávání 
veřejných zakázek s cílem zavést sociální 
doložku, která bude hospodářským 
subjektům a subdodavatelům ukládat 
povinnost plně respektovat právo 
pracovníků na kolektivní vyjednávání, a 
stanoví podmínky pro plné provedení 
platných odvětvových kolektivních smluv 
a pracovních podmínek v nich uvedených; 
vyzývá členské státy, aby zajistily 
dodržování, kontrolu a prosazování 
předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 377
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 18
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. naléhavě vyzývá Komisi, aby proti 
hospodářské soutěži na úkor mezd 
bojovala zlepšením směrnic týkajících se 
zadávání veřejných zakázek tak, aby 
úspěšné nabídky mohl předkládat pouze 
ten, kdo neporušuje platné kolektivní 
smlouvy; vyzývá členské státy, aby zajistily 
dodržování, kontrolu a prosazování 
předpisů;

18. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
zlepšila směrnice týkající se zadávání 
veřejných zakázek, pokud jejich podmínky 
nejsou rovnocenné podmínkám 
soukromého sektoru;

Or. es

Pozměňovací návrh 378
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. naléhavě vyzývá Komisi, aby proti 
hospodářské soutěži na úkor mezd 
bojovala zlepšením směrnic týkajících se 
zadávání veřejných zakázek tak, aby 
úspěšné nabídky mohl předkládat pouze 
ten, kdo neporušuje platné kolektivní 
smlouvy; vyzývá členské státy, aby 
zajistily dodržování, kontrolu a 
prosazování předpisů;

18. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
zlepšila směrnice týkající se zadávání 
veřejných zakázek tak, aby úspěšné 
nabídky mohl předkládat pouze ten, kdo 
neporušuje platné kolektivní smlouvy; 
vyzývá členské státy, aby zajistily 
dodržování, kontrolu a prosazování 
předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 379
Lukas Mandl

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. navrhuje Komisi, aby evropská 
pravidla změnila tak, aby se osoby 

vypouští se
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samostatně výdělečně činné a pracovníci v 
nestandardním pracovním poměru mohli 
spojovat a uzavírat kolektivní smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 380
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo, Yana Toom

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. navrhuje Komisi, aby evropská 
pravidla změnila tak, aby se osoby 
samostatně výdělečně činné a pracovníci v 
nestandardním pracovním poměru mohli 
spojovat a uzavírat kolektivní smlouvy;

19. uznává, že digitalizace a 
globalizace vedly k výraznému nárůstu 
samostatně výdělečné činnosti a 
nestandardních forem zaměstnání; 
navrhuje Komisi a členským státům, aby 
prověřily potřebu a možnosti týkající se 
sdružování a uzavírání kolektivních smluv 
osobami samostatně výdělečně činnými 
a pracovníky v nestandardním pracovním 
poměru a aby případně předložily návrhy 
změn právních předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 381
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. navrhuje Komisi, aby evropská 
pravidla změnila tak, aby se osoby 
samostatně výdělečně činné a pracovníci v 
nestandardním pracovním poměru mohli 

19. vítá záměr Komise, aby evropská 
pravidla změnila tak, aby se osoby 
samostatně výdělečně činné a pracovníci v 
nestandardním pracovním poměru mohli 
spojovat a uzavírat kolektivní smlouvy; 
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spojovat a uzavírat kolektivní smlouvy; zdůrazňuje, že tento záměr nesmí 
zapříčinit zpoždění žádné jiné iniciativy 
Komise, která bude řešit falešnou 
samostatně výdělečnou činnost a 
zajišťovat práva pro pracovníky v 
nestandardním pracovním poměru;

Or. en

Pozměňovací návrh 382
Özlem Demirel

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. navrhuje Komisi, aby evropská 
pravidla změnila tak, aby se osoby 
samostatně výdělečně činné a pracovníci v 
nestandardním pracovním poměru mohli 
spojovat a uzavírat kolektivní smlouvy;

19. navrhuje Komisi, aby evropská 
pravidla změnila tak, aby se pracovníci v 
nestandardním pracovním poměru 
a případně osoby samostatně výdělečně 
činné mohli zapojit, spojovat se a uzavírat 
kolektivní smlouvy;

Or. de

Pozměňovací návrh 383
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. navrhuje Komisi, aby evropská 
pravidla změnila tak, aby se osoby 
samostatně výdělečně činné a pracovníci v 
nestandardním pracovním poměru mohli 
spojovat a uzavírat kolektivní smlouvy;

19. Navrhuje členským státům, aby 
změnily pravidla tak, aby se osoby 
samostatně výdělečně činné a pracovníci v 
nestandardním pracovním poměru mohli 
spojovat a uzavírat kolektivní smlouvy;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 384
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. navrhuje Komisi, aby evropská 
pravidla změnila tak, aby se osoby 
samostatně výdělečně činné a pracovníci v 
nestandardním pracovním poměru mohli 
spojovat a uzavírat kolektivní smlouvy;

19. navrhuje Komisi, aby evropská 
pravidla změnila tak, aby se osoby 
samostatně výdělečně činné a pracovníci v 
nestandardním pracovním poměru mohli 
spojovat, účinně podílet na kolektivním 
vyjednávání a uzavírat kolektivní smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 385
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. navrhuje Komisi, aby evropská 
pravidla změnila tak, aby se osoby 
samostatně výdělečně činné a pracovníci v 
nestandardním pracovním poměru mohli 
spojovat a uzavírat kolektivní smlouvy;

19. navrhuje Komisi, aby evropská 
pravidla změnila tak, aby se osoby 
samostatně výdělečně činné a pracovníci v 
nestandardním pracovním poměru mohli 
spojovat a uzavírat kolektivní smlouvy 
nebo využít jakýkoli jiný mechanismus, 
který se pružně přizpůsobí potřebám trhu;

Or. es

Pozměňovací návrh 386
Elisabetta Gualmini

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. vybízí členské státy, aby vytvářely 
pobídky pro účast pracovníků na řízení a 
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jejich samostatné podnikání, a to i 
prostřednictvím družstev a sociálních 
podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 387
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Gabriele Bischoff, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. vítá přijetí balíčku opatření v 
oblasti mobility; je přesvědčen, že balíček 
opatření v oblasti mobility je silným 
nástrojem boje proti sociálnímu 
dumpingu a chudobě na silnicích; 
požaduje urychlené a úplné provedení 
nařízení na pomoc řidičům nákladních 
vozidel v celé Evropě; zdůrazňuje, že je 
třeba přijmout další podobné iniciativy k 
řešení sociálního dumpingu a chudoby 
pracujících u dalších odvětví postižených 
sociálním dumpingem a špatnými 
pracovními podmínkami, jako je letecká a 
lodní doprava;

Or. en

Pozměňovací návrh 388
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 19 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13c. je přesvědčen, že každý pracovník 
musí mít přístup k úplnému přehledu o 
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tom, kdo je jeho zaměstnavatel, a o svých 
mzdových a pracovních právech, a to v 
souladu s odvětvovou kolektivní smlouvou 
nebo s vnitrostátními právními předpisy; 
je přesvědčen, že tyto informace by měly 
být k dispozici inspektorátům práce, aby 
mohly kontrolovat, zda zaměstnavatelé 
plní své povinnosti; je přesvědčen, že tyto 
informace by mohly mít podobu 
zvláštního průkazu pro přeshraniční 
pracovníky, který se již v některých 
členských státech osvědčil jako účinný 
nástroj v boji proti sociálnímu dumpingu; 
vyzývá v této souvislosti Komisi, aby 
urychleně zavedla digitální evropské číslo 
sociálního zabezpečení; je přesvědčen, že 
evropské číslo sociálního zabezpečení má 
značný potenciál, že bude sloužit jako 
kontrolní mechanismus jak pro 
jednotlivce, tak pro příslušné orgány, s 
cílem zajistit, aby sociální zabezpečení 
bylo placeno v souladu s povinnostmi, a 
bojovat proti sociálním podvodům;

Or. en

Pozměňovací návrh 389
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 19 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19d. vítá návrh agendy dovedností 
předložený Komisí; zdůrazňuje, že nízká 
úroveň vzdělání je jednou z hlavních 
příčin chudoby pracujících; zdůrazňuje, 
že celoživotní učení a změna kvalifikace 
mají zásadní význam pro dosažení vyšších 
mezd; zdůrazňuje, že je naléhavě nutné 
zavést záruku dovedností v souladu se 
zásadami záruky pro mladé lidi; je 
přesvědčen, že všem evropským občanům 
by měly být zaručeny vysoce kvalitní 
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příležitosti k prohlubování dovedností a 
změně kvalifikace do čtyř měsíců od 
okamžiku, kdy se stali nezaměstnanými 
nebo ukončili formální vzdělávání; 
souhlasí s tím, že je nutné se výrazně 
zaměřit na digitální dovednosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 390
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 19 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19e. vyzývá členské státy, aby společně 
se sociálními partnery, poskytovateli 
vzdělávání a odborné přípravy, podniky a 
dalšími zúčastněnými stranami usilovaly o 
řešení strukturálních nedostatků v 
systémech vzdělávání a odborné přípravy 
a zlepšovaly jejich kvalitu a význam pro 
trh práce, rovněž s cílem umožnit, aby 
každý pracovník měl přístup k 
celoživotnímu učení.

Or. en

Pozměňovací návrh 391
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Estrella Durá 
Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 19 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19f. zdůrazňuje, že na osoby se 
zdravotním postižením má velký dopad 
omezení způsobilosti pro sociální dávky 
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na základě počtu odpracovaných hodin; 
vyzývá členské státy, aby nabízely 
flexibilitu, pokud jde o dávky pro osoby se 
zdravotním postižením, které nastoupí do 
zaměstnání, s cílem zabránit riziku ztráty 
nároku na budoucí příspěvek v invaliditě;

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 19 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19g. vyzývá Komisi, aby předložila 
strategii pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením po roce 2020 s cílem zajistit 
plné začlenění osob se zdravotním 
postižením na trhu práce, s jasným 
důrazem na boj proti chudobě 
pracujících; vyzývá Komisi, aby předložila 
návrh na zajištění plné dostupnosti trhu 
práce na evropských pracovištích; je 
pevně přesvědčen, že právo pracovat a 
právo na výdělek se musí vztahovat i na 
osoby se zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 393
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 19 h (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19h. je přesvědčen, že stáže by měly 
společnosti vnímat jako investici a nikoli 
práci zdarma; připomíná, že mladí lidé 
často nemají při práci stážistů žádný jiný 
zdroj příjmů; je přesvědčen, že příspěvek 
stážistů je cenný a zásadní a zasluhuje 
odměnu; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby ukončily praxi neplacených stáží a 
zajistily vysoce kvalitní stáže s důstojnou 
odměnou; 

Or. en

Pozměňovací návrh 394
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 19 i (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19i. je přesvědčen, že mladí pracovníci 
by měli být odměňováni na základě svých 
zkušeností a neměli by být diskriminováni 
výrazně nižšími mzdami výhradně na 
základě svého věku; vyzývá proto členské 
státy, aby ukončily praxi zákonem 
povolených nižších než minimálních mezd 
pro mladé pracovníky; 

Or. en

Pozměňovací návrh 395
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 19 j (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19j. zdůrazňuje, že je důležité, aby byly 
v rámci nového Evropského sociálního 
fondu plus (ESF+) navýšeny fondy 
určené nejchudším osobám, neboť se 
jedná o klíčový prvek evropské solidarity a 
způsob, jak přispět k boji proti nejhorším 
formám chudoby v EU, jako je 
potravinová nouze a chudoba dětí;

Or. en

Pozměňovací návrh 396
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 19 k (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19k. připomíná, že krize COVID-19 
odhalila několik případů nekalých 
subdodavatelských praktik v členských 
státech; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
řešily nekalé subdodavatelské praktiky a 
chránily sezónní a přeshraniční 
pracovníky, kteří jsou zaměstnáni v rámci 
subdodavatelského a dodavatelského 
řetězce; je pevně přesvědčen, že dotčené 
pracovníky musí najímat přímo firmy za 
místní mzdy a místních pracovních 
podmínek, jak jsou obsaženy v příslušné 
odvětvové kolektivní smlouvě nebo ve 
vnitrostátních právních předpisech; 
zdůrazňuje, že je třeba zavést účinné 
mechanismy, které zajistí odpovědnost v 
rámci všech subdodavatelských řetězců a 
zajistí odškodnění v případě, že 
subdodavatelé nedodržují zákonnou 
minimální mzdu nebo platné kolektivní 
smlouvy; připomíná v této souvislosti 
povinnost zaměstnavatele zajistit řádná a 
cenově dostupná ubytovací zařízení pro 
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pracovníky, aniž by byly příslušné náklady 
odečteny od mezd pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 397
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod 19 l (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19l. zdůrazňuje, že již existující 
nerovnosti se ještě zhoršily v důsledku 
pandemie COVID-19, neboť nepříznivé 
sociálně-ekonomické důsledky 
nepřiměřeně zasáhly osoby, které už byly 
chudé nebo u nichž existovalo vysoké 
riziko, že se stanou chudými a 
zranitelnými;

Or. en

Pozměňovací návrh 398
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. poukazuje na to, že se nerovnosti 
nesmějí prohlubovat a že důsledky 
koronavirové krize nesmějí 
prostřednictvím úsporných opatření ani v 
rámci evropského semestru dopadat na 
zaměstnance a na chudé; trvá na tom, že 
zvláště nezbytná jsou opatření proti 
chudobě a proti chudobě pracujících;

20. poukazuje na to, že krize COVID-
19 výrazně zasáhla zaměstnance a 
znevýhodněné osoby; trvá na tom, že 
zvláště nezbytná jsou opatření proti 
chudobě a proti chudobě pracujících; 
připomíná v této souvislosti, že na zvýšení 
dostupnosti finančních prostředků z 
fondu FEAD na pomoc nejchudším 
osobám by měla být použita dostatečná 
část dodatečných zdrojů v rámci 
programu REACT-EU; zdůrazňuje 
rovněž, že je důležité zajistit, aby na ESF+ 
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byly v příštím víceletém finančním rámci 
přiděleny dostatečné zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 399
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Abir Al-Sahlani, Sylvie Brunet, Monica Semedo

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. poukazuje na to, že se nerovnosti 
nesmějí prohlubovat a že důsledky 
koronavirové krize nesmějí 
prostřednictvím úsporných opatření ani v 
rámci evropského semestru dopadat na 
zaměstnance a na chudé; trvá na tom, že 
zvláště nezbytná jsou opatření proti 
chudobě a proti chudobě pracujících;

20. poukazuje na to, že politické reakce 
na krizi COVID-19musí být zaměřeny na 
člověka a musí být založeny na globální 
solidaritě; trvá na tom, že zvláště nezbytná 
jsou opatření proti chudobě a proti chudobě 
pracujících; vyzývá členské státy, aby 
zajistily přiměřenou ochranu pro všechny 
zranitelné pracovníky během pandemie a 
aby spolu s podniky a sociálními partnery 
usilovaly o vývoj účinných, praktických a 
spravedlivých řešení problémů 
způsobených pandemií;

Or. en

Pozměňovací návrh 400
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. poukazuje na to, že se nerovnosti 
nesmějí prohlubovat a že důsledky 
koronavirové krize nesmějí 
prostřednictvím úsporných opatření ani v 
rámci evropského semestru dopadat na 
zaměstnance a na chudé; trvá na tom, že 
zvláště nezbytná jsou opatření proti 

20. poukazuje na to, že krize COVID-
19 by neměla vést ke zpomalení úsilí v boji 
proti chudobě a proti chudobě pracujících; 
připomíná, že k dosažení tohoto cíle by 
měl rovněž sloužit evropský semestr;
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chudobě a proti chudobě pracujících;

Or. en

Pozměňovací návrh 401
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. poukazuje na to, že se nerovnosti 
nesmějí prohlubovat a že důsledky 
koronavirové krize nesmějí 
prostřednictvím úsporných opatření ani v 
rámci evropského semestru dopadat na 
zaměstnance a na chudé; trvá na tom, že 
zvláště nezbytná jsou opatření proti 
chudobě a proti chudobě pracujících;

20. poukazuje na to, že se nerovnosti 
nesmějí prohlubovat a že důsledky 
koronavirové krize vyžadují sociální 
závazek různých dotčených subjektů, v 
jehož rámci budou stejně zastoupeny a 
chráněny zájmy podnikatelů, osoby 
samostatně výdělečně činné, zaměstnanci 
a vlastní rodina, přičemž budou všichni 
hledat řešení, která je třeba přijmout;

Or. es

Pozměňovací návrh 402
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. poukazuje na to, že se nerovnosti 
nesmějí prohlubovat a že důsledky 
koronavirové krize nesmějí 
prostřednictvím úsporných opatření ani v 
rámci evropského semestru dopadat na 
zaměstnance a na chudé; trvá na tom, že 
zvláště nezbytná jsou opatření proti 
chudobě a proti chudobě pracujících;

20. poukazuje na to, že se nerovnosti 
nesmějí prohlubovat a že důsledky 
koronavirové krize nesmějí dopadat na 
zaměstnance a na chudé; trvá na tom, že 
zvláště nezbytná jsou opatření proti 
chudobě a proti chudobě pracujících;

Or. en
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Pozměňovací návrh 403
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/EFA

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. poukazuje na to, že se nerovnosti 
nesmějí prohlubovat a že důsledky 
koronavirové krize nesmějí 
prostřednictvím úsporných opatření ani v 
rámci evropského semestru dopadat na 
zaměstnance a na chudé; trvá na tom, že 
zvláště nezbytná jsou opatření proti 
chudobě a proti chudobě pracujících;

20. poukazuje na to, že se nerovnosti 
nesmějí prohlubovat a že důsledky 
koronavirové krize nesmějí 
prostřednictvím úsporných opatření ani v 
rámci evropského semestru dopadat na 
zaměstnance a na chudé; trvá na tom, že 
zvláště nezbytná jsou opatření proti 
chudobě – včetně plánů a balíčků na 
podporu oživení – a proti chudobě 
pracujících;

Or. en

Pozměňovací návrh 404
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
plnou ochranu zranitelných skupin, které 
jsou nejvíce postiženy pandemií COVID-
19, a to posílením všech strukturálních 
opatření sociální ochrany nad rámec 
dočasných dávek přidělovaných během 
pandemie, včetně prodloužení doby trvání 
a navýšení finanční podpory v rámci 
systémů sociální ochrany, navýšení částek 
minimálního příjmu, dávek na bydlení, 
přídavků na děti a dávek při zaměstnání s 
cílem zabránit prohloubení sociálně-
ekonomických nerovností;

Or. en
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Pozměňovací návrh 405
Özlem Demirel

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
předložily minimální normy pro příslušné 
vnitrostátní pojištění v nezaměstnanosti a 
systémy minimálního příjmu ve formě 
rámcových právních předpisů s cílem 
zajistit lepší sociální zabezpečení pro 
pracovníky a obyvatele v Evropě, zejména 
s ohledem na krizi COVID-19;

Or. de

Pozměňovací návrh 406
Cindy Franssen, Romana Tomc, Maria Walsh, Dennis Radtke, Loucas Fourlas, José 
Manuel Fernandes, Stelios Kympouropoulos

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. požaduje, aby byla 
přijata/zavedena opatření s cílem zabránit 
opětovnému nárůstu nedobrovolné práce 
na částečný úvazek v důsledku pandemie 
COVID-19;

Or. en

Pozměňovací návrh 407
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod 20 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20b. zdůrazňuje, že hlavními příčinami 
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chudoby a sociálního vyloučení jsou 
značné nerovnosti, které ještě zhoršuje 
současná nízká mzda zaměstnanců a 
neúčinnost systémů sociální ochrany, 
politiky přerozdělování, sociálních služeb, 
vzdělávání, zdravotní péče, jakož i 
základních služeb, jako je např. důstojné 
cenově dostupné bydlení a energetické 
služby; zdůrazňuje, že během krize 
COVID-19 se chudoba a sociální 
vyloučení v mnoha zemích radikálně 
zvýšily v důsledku náhlého poklesu nebo 
nedostatku příjmů těch, kteří přišli o 
zaměstnání nebo se potýkají se sníženými 
příjmy a zvýšenými náklady;

Or. en

Pozměňovací návrh 408
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
zvláště zohlednila hospodářské dopady 
částečné nezaměstnanosti a propouštění a 
sociální dopady na osoby žijící v nejisté 
situaci;

21. zdůrazňuje kladné hledisko režimů 
zkrácené pracovní doby, které zavedly 
členské státy s cílem chránit pracovní 
místa a zachovat během krize velkou část 
mezd, a v tomto ohledu vítá nový 
mechanismus SURE; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby zvláště zohlednila 
hospodářské dopady částečné 
nezaměstnanosti a propouštění a sociální 
dopady na osoby žijící v nejisté situaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 409
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/EFA
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Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
zvláště zohlednila hospodářské dopady 
částečné nezaměstnanosti a propouštění a 
sociální dopady na osoby žijící v nejisté 
situaci;

21. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
zvláště zohlednila hospodářské dopady 
částečné nezaměstnanosti a propouštění a 
sociální dopady na osoby žijící v nejisté 
situaci; za tímto účelem vyzývá Komisi a 
členské státy, aby chránily pracovníky a 
zajistily přiměřený příjem pro všechny, 
mimo jiné poskytováním finanční podpory 
na udržení osob v zaměstnání a 
zaručením podpory příjmu pro osoby 
samostatně výdělečně činné nebo 
pracovníky s nestandardním 
zaměstnáním, kteří v důsledku krize 
přijdou o příjem; dále vyzývá členské 
státy, aby chránily osoby žijící v nejisté 
situaci tím, že pozastaví nucená 
vystěhování z důvodu neplacení nájmu a 
hypoték, podporou placení účtů za energii 
a poskytnutím bezplatných školních jídel 
pro ty, kteří je potřebují;

Or. en

Pozměňovací návrh 410
Eugen Tomac

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
zvláště zohlednila hospodářské dopady 
částečné nezaměstnanosti a propouštění a 
sociální dopady na osoby žijící v nejisté 
situaci;

21. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
zvláště zohlednila hospodářské dopady 
částečné nezaměstnanosti a propouštění a 
sociální dopady na osoby žijící v nejisté 
situaci; vyzývá členské státy, aby pokud 
možno upřednostňovaly zkrácení pracovní 
doby před propouštěním, aby se zabránilo 
tomu, že některé kategorie osob budou 
nespravedlivě zasaženy hospodářskou 
krizí;
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Or. ro

Pozměňovací návrh 411
Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Klára 
Dobrev, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Agnes Jongerius, Alex Agius Saliba, Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. zdůrazňuje, že v souvislosti s krizí 
COVID-19 probíhá rostoucí počet procesů 
restrukturalizace; je znepokojen tím, že 
společnosti nerespektují práva 
zaměstnanců na informace, konzultace a 
účast v těchto procesech restrukturalizace 
a nedodržují stávající právní předpisy na 
evropské a vnitrostátní úrovni v této 
oblasti; vyzývá Evropskou komisi, aby 
vůči členským státům a evropským 
společnostem přijala naléhavá a rozhodná 
opatření s cílem zajistit, že práva 
zaměstnanců na informace, konzultace a 
účast budou respektována a že společnosti 
budou dodržovat právní požadavky v 
procesu restrukturalizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 412
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/EFA

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. zdůrazňuje, že krize COVID-19 
znovu ukázala, jak je důležitá 
zaměstnanost ve zdravotnictví a sociálních 
službách pro fungování našeho 
hospodářství a společnosti; zdůrazňuje, že 
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práce v oblasti zdravotní a sociální péče je 
nezbytnou činností, která je systematicky 
podhodnocena a nedostatečně placená; 
dodává, že stávající evropský systém 
sociální péče odhaluje nedostatky a 
zranitelnost systému péče založeném na 
mobilitě a nezbytnost vzestupné 
konvergence sociální péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 413
Özlem Demirel

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vyzývá členské státy, aby posílily 
hodnotu a zlepšily situaci profesních 
skupin, které byly během krize 
klasifikovány jako systémově důležité, 
jako jsou zdravotní sestry, pečovatelky 
o seniory, prodavačky, pedagožky a 
úklidové pracovní síly; zdůrazňuje, že tato 
provolání vykonávají převážně ženy a 
často se vyznačují nízkými odměnami a 
nejistými pracovními podmínkami; 

Or. de

Pozměňovací návrh 414
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. připomíná, že mnoho pracovníků v 
přední linii má nedostatečně placená 
pracovní místa a vykonává práci s 
nejistými pracovními podmínkami a zčásti 
má i nedostatečnou zdravotní a sociální 
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ochranu;

Or. en

Pozměňovací návrh 415
Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Klára 
Dobrev, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Agnes Jongerius, Alex Agius Saliba, Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 21a. vzhledem k tomu, že režimy 
zaměstnávání na zkrácené pracovní 
úvazky nejsou ve všech členských státech 
stejné, a vzhledem k tomu, že rozdíly ve 
výši příspěvků při zkráceném pracovním 
úvazku se v Evropě značně liší, je 
znepokojen tím, že zaměstnanci s nízkou 
úrovní příspěvků při zkráceném 
pracovním úvazku jsou obzvláště ohroženi 
chudobou pracujících; 

Or. en

Pozměňovací návrh 416
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. žádá snížení daňové zátěže, aby se 
usnadnila hospodářská činnost a zajistil 
návrat osob postižených zkrácením 
pracovní doby (režim ERTE) a v 
podnicích, jež pocítily významný 
hospodářský dopad;

Or. es
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Pozměňovací návrh 417
Özlem Demirel

Návrh usnesení
Bod 21 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
v budoucnosti zabránily případům 
vykořisťování a podvodů týkajícím se 
mobilních a sezónních pracovníků v 
Evropě, které byly odhaleny během krize 
COVID-19, a aby poskytovaly dotčeným 
osobám větší podporu při prosazování 
platného práva prostřednictvím 
poradenství – rovněž ve spolupráci s 
odbory1a a organizacemi občanské 
společnosti; zdůrazňuje, že členské státy 
by měly zajistit soulad se stávajícími 
opatřeními v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci také 
prostřednictvím lepších kontrol; 
__________________
1a např. www.faire-mobilitaet.de/en

Or. de

Pozměňovací návrh 418
Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Klára 
Dobrev, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Agnes Jongerius, Alex Agius Saliba, Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod 21 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vzhledem k tomu, že navzdory 
příspěvkům při zkráceném pracovním 
úvazku počet propuštěných pracovníků 
roste, vyzývá Komisi, aby zavedla evropský 
systém zajištění pro případ 
nezaměstnanosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 419
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
tlumily nejtvrdší dopady pandemie 
COVID-19 pomocí evropské a vnitrostátní 
podpory, přičemž s vynakládáním 
veřejných prostředků, např. s nástrojem 
SURE, by měl být spojen zákaz rušení 
existujících pracovních míst;

22. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
tlumily nejtvrdší dopady pandemie 
COVID-19 pomocí evropské a vnitrostátní 
podpory;

Or. pl

Pozměňovací návrh 420
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
tlumily nejtvrdší dopady pandemie 
COVID-19 pomocí evropské a vnitrostátní 
podpory, přičemž s vynakládáním 
veřejných prostředků, např. s nástrojem 
SURE, by měl být spojen zákaz rušení 
existujících pracovních míst;

22. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
tlumily nejtvrdší dopady pandemie 
COVID-19 pomocí evropské a vnitrostátní 
podpory přidělením dostatečných zdrojů, 
např. s nástrojem SURE; zdůrazňuje, že v 
zájmu řešení závažných otřesů by členské 
státy měly přijmout společné dlouhodobé 
nástroje s cílem zachovat pracovní místa a 
dovednosti a snížit tlak na vnitrostátní 
veřejné finance; očekává v tomto ohledu 
nadcházející návrh Komise na 
dlouhodobý evropský režim zajištění v 
nezaměstnanosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 421
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Monica Semedo, Yana Toom

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
tlumily nejtvrdší dopady pandemie 
COVID-19 pomocí evropské a vnitrostátní 
podpory, přičemž s vynakládáním 
veřejných prostředků, např. s nástrojem 
SURE, by měl být spojen zákaz rušení 
existujících pracovních míst;

22. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
tlumily nejtvrdší dopady pandemie 
COVID-19 pomocí cílené evropské 
a vnitrostátní podpory a vyčlenění 
dostatečných prostředků; vítá v tomto 
ohledu vytvoření dočasného nástroje 
SURE a vyzývá členské státy, aby jej 
urychleně provedly;

Or. en

Pozměňovací návrh 422
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
tlumily nejtvrdší dopady pandemie 
COVID-19 pomocí evropské a vnitrostátní 
podpory, přičemž s vynakládáním 
veřejných prostředků, např. s nástrojem 
SURE, by měl být spojen zákaz rušení 
existujících pracovních míst;

22. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
tlumily nejtvrdší dopady pandemie 
COVID-19 pomocí evropské a vnitrostátní 
podpory s cílem ochránit stávající 
pracovní místa a zabránit propouštění, 
mimo jiné vynakládáním veřejných 
prostředků, např. pomocí nástroje SURE;

Or. es

Pozměňovací návrh 423
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 22
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
tlumily nejtvrdší dopady pandemie 
COVID-19 pomocí evropské a vnitrostátní 
podpory, přičemž s vynakládáním 
veřejných prostředků, např. s nástrojem 
SURE, by měl být spojen zákaz rušení 
existujících pracovních míst;

22. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
tlumily nejtvrdší dopady pandemie 
COVID-19 pomocí evropské a vnitrostátní 
podpory, přičemž s vynakládáním 
veřejných prostředků, např. s nástrojem 
SURE;

Or. en

Pozměňovací návrh 424
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Gabriele Bischoff, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
tlumily nejtvrdší dopady pandemie 
COVID-19 pomocí evropské a vnitrostátní 
podpory, přičemž s vynakládáním 
veřejných prostředků, např. s nástrojem 
SURE, by měl být spojen zákaz rušení 
existujících pracovních míst;

22. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
tlumily nejtvrdší dopady pandemie 
COVID-19 pomocí evropské a vnitrostátní 
podpory, přičemž s vynakládáním 
veřejných prostředků, např. s nástrojem 
SURE, by měl být spojen zákaz rušení 
existujících pracovních míst; je 
přesvědčen, že členské státy musí zajistit, 
aby finanční pomoc byla poskytována 
pouze podnikům, které dodržují platné 
kolektivní smlouvy a příjemcům, kteří 
upustí od zpětného odkupu akcií a 
vyplácení dividend akcionářům a odměn 
vedoucím pracovníkům, a které také 
nejsou registrovány v daňových rájích;

Or. en

Pozměňovací návrh 425
Elisabetta Gualmini
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Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zejména podporovaly pracující ženy a 
podnikání žen, neboť všechny studie 
ukazují, že jsou a budou krizí nejvíce 
postiženy; 

Or. en

Pozměňovací návrh 426
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
investovaly do pracovní síly tím, že 
poskytnou pobídky pro pořádání 
personalizované odborné přípravy a 
kurzů, které posílí mimo jiné digitální 
dovednosti, s cílem přizpůsobit pracovní 
sílu potřebám měnícího se trhu práce a 
bojovat proti digitálnímu vyloučení 
starších pracovníků;

Or. pl

Pozměňovací návrh 427
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 22 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22b. vybízí členské státy, aby 
investovaly do zlepšení přístupu k 
širokopásmovému internetu, dálkového 
vzdělávání a učení ve venkovských 
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oblastech ohrožených vylidňováním a 
generační chudobou;

Or. pl

Pozměňovací návrh 428
Dominique Bilde, France Jamet

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. navrhuje, aby se pomocí 
evropských a vnitrostátních programů 
zaměstnanosti aktivně postupovalo proti 
případné vysoké nezaměstnanosti a aby se 
investovalo do nových pracovních míst, 
infrastruktury zaměřené na budoucnost a 
do digitální a zelené transformace;

23. navrhuje, aby se proti případné 
vysoké nezaměstnanosti aktivně 
postupovalo pomocí evropských a 
vnitrostátních programů, jež zavedou 
důrazná opatření proti offshoringu a 
současně podpoří zaměstnanost a 
investice do nových pracovních míst, do 
infrastruktury zaměřené na budoucnost a 
do digitální a účinné hospodářské 
transformace, přičemž dále udělají vše pro 
to, aby podnítily přemístění našeho 
průmyslového aparátu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 429
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. navrhuje, aby se pomocí 
evropských a vnitrostátních programů 
zaměstnanosti aktivně postupovalo proti 
případné vysoké nezaměstnanosti a aby se 
investovalo do nových pracovních míst, 
infrastruktury zaměřené na budoucnost a 
do digitální a zelené transformace;

23. navrhuje, aby se pomocí 
vnitrostátních programů zaměstnanosti, 
které se osvědčily jako účinné, aktivně 
postupovalo proti případné vysoké 
nezaměstnanosti a aby se investovalo do 
nových pracovních míst, infrastruktury 
zaměřené na budoucnost a do digitální 
a zelené transformace; poukazuje na 
význam účinného a důkladného 
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monitorování finančních prostředků EU s 
cílem zmírnit neúčinné programy a 
podvody, jako je tzv. „lakování nazeleno“;

Or. en

Pozměňovací návrh 430
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/EFA

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. navrhuje, aby se pomocí 
evropských a vnitrostátních programů 
zaměstnanosti aktivně postupovalo proti 
případné vysoké nezaměstnanosti a aby se 
investovalo do nových pracovních míst, 
infrastruktury zaměřené na budoucnost a 
do digitální a zelené transformace;

23. navrhuje, aby se pomocí 
evropských a vnitrostátních programů 
zaměstnanosti aktivně postupovalo proti 
případné vysoké nezaměstnanosti a aby se 
podporovala zelená transformace a 
spravedlivý přechod, při kterém nikdo 
nebude opomíjen, a to prostřednictvím 
investic do nových, udržitelných, 
přístupných pracovních míst, 
infrastruktury zaměřené na budoucnost a 
do digitální transformace;

Or. en

Pozměňovací návrh 431
Özlem Demirel

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. navrhuje, aby se pomocí 
evropských a vnitrostátních programů 
zaměstnanosti aktivně postupovalo proti 
případné vysoké nezaměstnanosti a aby se 
investovalo do nových pracovních míst, 
infrastruktury zaměřené na budoucnost a 
do digitální a zelené transformace;

23. navrhuje, aby se pomocí 
evropských a vnitrostátních programů 
zaměstnanosti aktivně postupovalo proti 
případné vysoké nezaměstnanosti a aby se 
investovalo do nových dobře placených 
a bezpečných pracovních míst, 
infrastruktury zaměřené na budoucnost a 
do digitální a sociální a udržitelné zelené 
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transformace;

Or. de

Pozměňovací návrh 432
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. navrhuje, aby se pomocí 
evropských a vnitrostátních programů 
zaměstnanosti aktivně postupovalo proti 
případné vysoké nezaměstnanosti a aby se 
investovalo do nových pracovních míst, 
infrastruktury zaměřené na budoucnost a 
do digitální a zelené transformace;

23. navrhuje, aby se pomocí 
evropských a vnitrostátních programů 
zaměstnanosti aktivně postupovalo proti 
případné vysoké nezaměstnanosti a aby se 
investovalo do nových pracovních míst, 
infrastruktury zaměřené na budoucnost a 
do digitální transformace v souladu s cílem 
podpořit spravedlivý přechod na 
klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství založené na obnovitelných 
zdrojích energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 433
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. navrhuje, aby se pomocí 
evropských a vnitrostátních programů 
zaměstnanosti aktivně postupovalo proti 
případné vysoké nezaměstnanosti a aby se 
investovalo do nových pracovních míst, 
infrastruktury zaměřené na budoucnost a 
do digitální a zelené transformace;

23. navrhuje, aby se pomocí 
evropských a vnitrostátních programů 
zaměstnanosti aktivně postupovalo proti 
případné vysoké nezaměstnanosti a aby se 
investovalo do nových pracovních míst, 
infrastruktury zaměřené na budoucnost a 
do digitální a zelené transformace; je 
přesvědčen, že je třeba věnovat zvláštní 
pozornost podpoře zaměstnanosti mladých 
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lidí;

Or. en

Pozměňovací návrh 434
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. navrhuje, aby se pomocí 
evropských a vnitrostátních programů 
zaměstnanosti aktivně postupovalo proti 
případné vysoké nezaměstnanosti a aby se 
investovalo do nových pracovních míst, 
infrastruktury zaměřené na budoucnost a 
do digitální a zelené transformace;

23. navrhuje, aby se pomocí 
evropských a vnitrostátních programů 
zaměstnanosti aktivně postupovalo proti 
případné vysoké nezaměstnanosti a aby se 
investovalo do nových pracovních míst, 
infrastruktury zaměřené na budoucnost a 
do digitální a zelené transformace; 
poukazuje na to, že politiky v oblasti 
minimální mzdy jsou důležitým prvkem 
kombinace politik stabilizace příjmů, aby 
bylo možné vypořádat se s dopady 
pandemie COVID-19;

Or. en

Pozměňovací návrh 435
Elisabetta Gualmini

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. navrhuje, aby se pomocí 
evropských a vnitrostátních programů 
zaměstnanosti aktivně postupovalo proti 
případné vysoké nezaměstnanosti a aby se 
investovalo do nových pracovních míst, 
infrastruktury zaměřené na budoucnost a 
do digitální a zelené transformace;

23. navrhuje, aby se pomocí 
evropských a vnitrostátních programů 
zaměstnanosti aktivně postupovalo proti 
případné vysoké nezaměstnanosti a aby se 
investovalo do nových pracovních míst, 
programů změny kvalifikace, 
infrastruktury zaměřené na budoucnost a 
do digitální a zelené transformace;

Or. en
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Pozměňovací návrh 436
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Yana Toom

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. navrhuje, aby se pomocí 
evropských a vnitrostátních programů 
zaměstnanosti aktivně postupovalo proti 
případné vysoké nezaměstnanosti a aby se 
investovalo do nových pracovních míst, 
infrastruktury zaměřené na budoucnost a 
do digitální a zelené transformace;

23. navrhuje, aby se pomocí 
evropských a vnitrostátních programů 
zaměstnanosti aktivně postupovalo proti 
případné vysoké nezaměstnanosti a aby se 
investovalo do inovací, nových pracovních 
míst, infrastruktury zaměřené na 
budoucnost a do digitální a zelené 
transformace;

Or. en

Pozměňovací návrh 437
Cindy Franssen, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Dennis Radtke, Radan 
Kanev, Loucas Fourlas, Tomáš Zdechovský, José Manuel Fernandes, Maria Walsh

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. navrhuje, aby se pomocí 
evropských a vnitrostátních programů 
zaměstnanosti aktivně postupovalo proti 
případné vysoké nezaměstnanosti a aby se 
investovalo do nových pracovních míst, 
infrastruktury zaměřené na budoucnost a 
do digitální a zelené transformace;

23. navrhuje, aby se pomocí 
evropských a vnitrostátních programů 
zaměstnanosti aktivně postupovalo proti 
případné vysoké nezaměstnanosti a aby se 
investovalo do nových udržitelných 
pracovních míst, infrastruktury zaměřené 
na budoucnost a do digitální a zelené 
transformace;

Or. en

Pozměňovací návrh 438
Margarita de la Pisa Carrión
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Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. navrhuje, aby se pomocí 
evropských a vnitrostátních programů 
zaměstnanosti aktivně postupovalo proti 
případné vysoké nezaměstnanosti a aby se 
investovalo do nových pracovních míst, 
infrastruktury zaměřené na budoucnost a 
do digitální a zelené transformace;

23. navrhuje, aby se pomocí 
evropských a vnitrostátních programů 
odborné přípravy a zaměstnanosti aktivně 
postupovalo proti případné vysoké 
nezaměstnanosti a aby se investovalo do 
nových pracovních míst, infrastruktury 
zaměřené na budoucnost a do digitální 
a zelené transformace;

Or. es

Pozměňovací návrh 439
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. je pevně přesvědčen, že oživení v 
EU z nebývalého sociálně-ekonomického 
otřesu způsobeného pandemií COVID-19 
nelze dosáhnout obnovením dosavadního 
makroekonomického regulačního rámce, 
který již vedl ke zhoršení životní úrovně 
občanů, a prohloubení chudoby a 
sociálně-ekonomických nerovností; 
poukazuje na to, že je třeba zastavit 
úsporná opatření a pokračovat v okamžité 
revizi Paktu o stabilitě a růstu s cílem 
vytvořit nový makroekonomický regulační 
rámec, který umožní přijmout integrovaný 
víceúrovňový balíček veřejné politiky, 
který bude plně v souladu s cílem dosažení 
plné zaměstnanosti, nejvyšší úrovně 
sociální ochrany a sociálně spravedlivého 
přechodu na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství založené na 
obnovitelných zdrojích energie;

Or. en



AM\1212061CS.docx 133/137 PE655.980v01-00

CS

Pozměňovací návrh 440
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. žádá Komisi a členské státy, aby 
monitorovaly především odvětví, která se 
vyznačují vysokou mírou nejistoty 
zaměstnání, s cílem předcházet zneužívání 
pracovníků v oblastech, jako je dočasná 
práce v zemědělství, kde sezónní 
pracovníci čelí zneužívajícím pracovním 
podmínkám, které v některých případech 
porušují nejen pracovní práva 
pracovníků, ale také jejich základní 
práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 441
Özlem Demirel

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
finančně posílily ESF+, a mohly se tak 
vypořádat s důsledky krize a 
transformace, např. prostřednictvím 
opatření v oblasti dalšího vzdělávání v 
povoláních zaměřených na budoucnost; 

Or. de

Pozměňovací návrh 442
Radan Kanev
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Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vyzývá Komisi, aby věnovala 
zvláštní pozornost nejistotě pracovních 
míst s přihlédnutím k regionálním 
zvláštnostem tím, že zaručí rychlé a 
spravedlivé přidělování prostředků z 
Fondu pro spravedlivou transformaci a 
dalších dostupných finančních 
prostředků, včetně prostředků z fondu 
ESF+, s cílem pomoci s přizpůsobením se 
hospodářské transformaci tam, kde by 
prohlubování dovedností, změna 
kvalifikace a investice měly zásadní 
význam, přičemž investice do nových 
činností by byly nanejvýš důležité;

Or. en

Pozměňovací návrh 443
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. zdůrazňuje, že pracovníci s 
nízkými příjmy jsou vystaveni vyššímu 
riziku expozice onemocnění COVID-19, 
neboť pracují v odvětvích s podstatně 
větším lidským kontaktem, jako např. 
pečovatelské odvětví, odvětví dopravy nebo 
práce prostřednictvím on-line platforem 
bez jakékoli možnosti práce na dálku; 
důrazně kritizuje délku prováděcího 
období klasifikace COVID-19 ve směrnici 
o biologických činitelích (směrnice 
2000/54/ES); vyzývá k urychlené revizi 
směrnice 2000/54/ES o biologických 
činitelích s cílem přizpůsobit ji 
celosvětovým pandemiím a dalším 
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mimořádným okolnostem a zajistit co 
nejdříve plnou ochranu zaměstnanců před 
riziky expozice;

Or. en

Pozměňovací návrh 444
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 23 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23b. zdůrazňuje, že pracovníci s 
nízkými příjmy často pracují v odvětvích s 
vysokým rizikem fyzického poškození, což 
může mít dlouhodobý dopad na tělesnou a 
duševní pohodu a ovlivňuje jejich 
schopnost výdělku do budoucna; je 
přesvědčen, že stávající právní předpisy v 
oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví se 
dostatečně nezaměřují na prevenci úrazů 
při práci; vyzývá Komisi, aby co nejdříve 
navrhla nový strategický rámec pro 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci po 
roce 2020, a vyzývá v této souvislosti 
Komisi, aby vypracovala výčet problémů a 
určila nástroje pro pracovníky v 
nízkopříjmových odvětvích, které by tyto 
problémy řešily; zdůrazňuje, že tato 
strategie musí zahrnovat zaměření na 
pracovníky platforem a pracovníky v 
nestandardních typech zaměstnání; 
vyzývá Komisi, aby změnila směrnici 
2004/37/ES a provedla revizi a rozšířila 
oblast působnosti limitních hodnot 
expozice na pracovišti u řady 
rakovinotvorných nebo mutagenních 
látek;

Or. en



PE655.980v01-00 136/137 AM\1212061CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 445
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 23 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23c zdůrazňuje, že v nízkopříjmových 
odvětvích jsou pracovníci v souvislosti s 
prací vystaveni značnému stresu; je 
přesvědčen, že v rámci evropského 
nařízení o bezpečnosti a ochraně zdraví 
musí být zřetelně upřednostňována 
problematika stresu na pracovišti; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby v úzké 
spolupráci s vnitrostátními sociálními 
partnery navrhly směrnici o stresu na 
pracovišti, v níž stanoví pokyny pro 
podniky s cílem řešit stresové faktory 
související s prací a uloží všem 
společnostem, aby vypracovaly politiku 
podniků v oblasti stresu na pracovišti;

Or. en

Pozměňovací návrh 446
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 23 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23d. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
sledovala provádění stávajícího acquis a 
přezkoumala příslušné pracovněprávní 
předpisy EU s cílem zlepšit kvalitu a 
pracovní podmínky pracovníků v celé 
Unii, jak vyžaduje čl. 51 odst. 1 SFEU, 
přizpůsobit se stavu moderních digitálních 
technologií a posílit příležitosti k vytváření 
pracovních míst a zároveň zohlednit 
skutečnost, že stávající situace vyvolaná 
pandemií COVID-19 bude mít vážný a 



AM\1212061CS.docx 137/137 PE655.980v01-00

CS

dlouhodobý dopad na trh práce, sociální 
spravedlnost a pracovní podmínky v EU; 
zdůrazňuje, že je třeba se zaměřit na 
skupiny, které jsou nejzranitelnější z 
hlediska nejistoty zaměstnání nebo žijí v 
extrémní chudobě, a u nichž je tudíž 
pravděpodobnější, že se budou potýkat s 
vyloučením nebo sociálním 
znevýhodněním;

Or. en

Pozměňovací návrh 447
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod 23 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23e. považuje za nanejvýš důležité 
zajistit, aby se provádění plánu EU na 
podporu oživení zaměřovalo na vymýcení 
chudoby a socioekonomických nerovností 
a aby bylo založeno na účinném 
mechanismu s cíli a referenčními 
hodnotami, které umožní transparentní 
měření veškerého dosaženého pokroku; 
zdůrazňuje, že Evropský parlament musí 
být plně zapojen do předběžné i následné 
kontroly plánu na podporu oživení a že 
všem jeho zvoleným poslancům musí být 
svěřena formální úloha s cílem zajistit 
plně demokratický a transparentní proces 
hodnocení a provádění;

Or. en


