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Pozměňovací návrh 300
Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, 
Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Cristian Ghinea

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá členské státy, aby se 
zavázaly k tomu, že do roku 2030 odstraní 
úmrtí související s prací; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby předložila ambiciózní návrhy 
týkající se muskuloskeletálních poruch 
a poruch souvisejících se stresem; vyzývá 
Komisi, aby předložila strategický program 
EU pro pečovatele coby krok vpřed, pokud 
jde o kvalitativní posilování postavení 
odvětví zdravotní péče v EU;

18. vyzývá členské státy, aby se 
zavázaly k tomu, že do roku 2030 odstraní 
úmrtí související s prací; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby v příštím strategickém rámci 
pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
předložila ambiciózní návrhy na řešení 
rizik pro fyzické a duševní zdraví 
zaměstnanců; vyzývá Komisi, aby 
předložila strategický program EU pro 
pečovatele coby krok vpřed, pokud jde 
o kvalitativní posilování postavení odvětví 
zdravotní péče v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá členské státy, aby se 
zavázaly k tomu, že do roku 2030 odstraní 
úmrtí související s prací; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby předložila ambiciózní návrhy 
týkající se muskuloskeletálních poruch 
a poruch souvisejících se stresem; vyzývá 
Komisi, aby předložila strategický 
program EU pro pečovatele coby krok 
vpřed, pokud jde o kvalitativní posilování 
postavení odvětví zdravotní péče v EU;

18. vyzývá členské státy, aby se 
zavázaly k tomu, že do roku 2030 odstraní 
úmrtí související s prací; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby předložila ambiciózní návrhy 
týkající se muskuloskeletálních poruch 
a poruch souvisejících se stresem; vyzývá 
členské státy, aby vytvořily důstojné 
pracovní podmínky pro pečovatele;

Or. en
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Pozměňovací návrh 302
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá členské státy, aby se 
zavázaly k tomu, že do roku 2030 odstraní 
úmrtí související s prací; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby předložila ambiciózní návrhy 
týkající se muskuloskeletálních poruch 
a poruch souvisejících se stresem; vyzývá 
Komisi, aby předložila strategický program 
EU pro pečovatele coby krok vpřed, pokud 
jde o kvalitativní posilování postavení 
odvětví zdravotní péče v EU;

18. vyzývá členské státy, aby se 
zavázaly k tomu, že do roku 2030 odstraní 
úmrtí související s prací; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby předložila novou strategii v 
oblasti zdraví a bezpečnosti při práci s 
cílem dosáhnout tohoto cíle, včetně 
urychleného dokončení slíbeného 
seznamu, zavedla přísnější mezní hodnoty 
pro škodlivé látky, jako jsou karcinogenní 
a mutagenní látky, a aby ve spolupráci se 
sociálními partnery předložila ambiciózní 
návrhy týkající se muskuloskeletálních 
poruch a poruch souvisejících se stresem; 
vyzývá Komisi, aby předložila strategický 
program EU pro pečovatele coby krok 
vpřed, pokud jde o kvalitativní posilování 
postavení odvětví zdravotní péče v EU, 
včetně pracovníků v oblasti osobních 
služeb a služeb pro domácnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá členské státy, aby se 
zavázaly k tomu, že do roku 2030 odstraní 
úmrtí související s prací; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby předložila ambiciózní návrhy 
týkající se muskuloskeletálních poruch 
a poruch souvisejících se stresem; vyzývá 
Komisi, aby předložila strategický program 
EU pro pečovatele coby krok vpřed, pokud 
jde o kvalitativní posilování postavení 

18. vyzývá členské státy, aby se 
zavázaly k tomu, že do roku 2030 odstraní 
úmrtí související s prací; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby předložila ambiciózní 
legislativní návrhy týkající se 
muskuloskeletálních poruch a poruch 
souvisejících se stresem; vyzývá Komisi, 
aby předložila strategický program EU pro 
pečovatele coby krok vpřed, pokud jde 
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odvětví zdravotní péče v EU; o kvalitativní posilování postavení odvětví 
zdravotní péče v EU; vítá návrh Komise 
na čtvrtou revizi směrnice o 
karcinogenech a mutagenech (CMD), 
která stanoví závazné limitní hodnoty 
expozice na pracovišti (BOEL) pro 
akrylonitril, sloučeniny niklu a benzen; 
vyzývá Komisi, aby pokračovala v 
aktualizaci směrnice o karcinogenech a 
mutagenech a do roku 2024 navrhla 
limitní hodnoty expozice vůči chemickým 
látkám pro nejméně 50 látek a aby do 
směrnice začlenila látky, které mají 
škodlivé účinky na reprodukční systém;

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá členské státy, aby se 
zavázaly k tomu, že do roku 2030 odstraní 
úmrtí související s prací; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby předložila ambiciózní návrhy 
týkající se muskuloskeletálních poruch 
a poruch souvisejících se stresem; vyzývá 
Komisi, aby předložila strategický program 
EU pro pečovatele coby krok vpřed, pokud 
jde o kvalitativní posilování postavení 
odvětví zdravotní péče v EU;

18. vyzývá členské státy, aby se 
zavázaly k tomu, že do roku 2030 odstraní 
úmrtí související s prací; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby předložila ambiciózní návrhy 
týkající se muskuloskeletálních poruch 
a poruch souvisejících se stresem; vyzývá 
Komisi, aby předložila strategický program 
EU pro pečovatele coby krok vpřed, pokud 
jde o kvalitativní posilování postavení 
odvětví zdravotní péče v EU; opakuje, že 
program pro pečovatele musí rovněž 
odrážet situaci 100 milionů neformálních 
pečovatelů v EU, kteří poskytují 80 % 
dlouhodobé péče, ale většinou zůstávají 
neuznáni;

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Jordi Cañas
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Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá členské státy, aby se 
zavázaly k tomu, že do roku 2030 odstraní 
úmrtí související s prací; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby předložila ambiciózní návrhy 
týkající se muskuloskeletálních poruch 
a poruch souvisejících se stresem; vyzývá 
Komisi, aby předložila strategický program 
EU pro pečovatele coby krok vpřed, pokud 
jde o kvalitativní posilování postavení 
odvětví zdravotní péče v EU;

18. vyzývá členské státy, aby se 
zavázaly k tomu, že do roku 2030 odstraní 
úmrtí související s prací; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby předložila ambiciózní návrhy 
týkající se muskuloskeletálních poruch 
a poruch souvisejících se stresem a 
začlenění pracovníků osob trpících 
chronickými a vzácnými onemocněními; 
vyzývá Komisi, aby předložila strategický 
program EU pro pečovatele coby krok 
vpřed, pokud jde o kvalitativní posilování 
postavení odvětví zdravotní péče v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 306
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá členské státy, aby se 
zavázaly k tomu, že do roku 2030 odstraní 
úmrtí související s prací; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby předložila ambiciózní návrhy 
týkající se muskuloskeletálních poruch 
a poruch souvisejících se stresem; vyzývá 
Komisi, aby předložila strategický program 
EU pro pečovatele coby krok vpřed, pokud 
jde o kvalitativní posilování postavení 
odvětví zdravotní péče v EU;

18. vyzývá členské státy, aby se 
zavázaly k tomu, že do roku 2030 odstraní 
úmrtí a zdravotní potíže související s prací; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby předložila 
ambiciózní návrhy týkající se 
muskuloskeletálních poruch a poruch 
souvisejících se stresem; vyzývá Komisi, 
aby předložila strategický program EU pro 
pečovatele coby krok vpřed, pokud jde 
o kvalitativní posilování postavení odvětví 
zdravotní péče v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Kira Marie Peter-Hansen
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za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá členské státy, aby se 
zavázaly k tomu, že do roku 2030 odstraní 
úmrtí související s prací; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby předložila ambiciózní návrhy 
týkající se muskuloskeletálních poruch 
a poruch souvisejících se stresem; vyzývá 
Komisi, aby předložila strategický program 
EU pro pečovatele coby krok vpřed, pokud 
jde o kvalitativní posilování postavení 
odvětví zdravotní péče v EU;

18. vyzývá členské státy, aby se 
zavázaly k tomu, že do roku 2030 odstraní 
úmrtí související s prací; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby předložila ambiciózní 
legislativní návrhy týkající se 
muskuloskeletálních poruch a poruch 
souvisejících se stresem; vyzývá Komisi, 
aby předložila strategický program EU pro 
pečovatele coby krok vpřed, pokud jde 
o kvalitativní posilování postavení odvětví 
zdravotní péče v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 308
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá členské státy, aby se 
zavázaly k tomu, že do roku 2030 odstraní 
úmrtí související s prací; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby předložila ambiciózní návrhy 
týkající se muskuloskeletálních poruch 
a poruch souvisejících se stresem; vyzývá 
Komisi, aby předložila strategický program 
EU pro pečovatele coby krok vpřed, pokud 
jde o kvalitativní posilování postavení 
odvětví zdravotní péče v EU;

18. vyzývá členské státy, aby se 
zavázaly k tomu, že odstraní úmrtí 
související s prací; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby předložila ambiciózní návrhy 
týkající se muskuloskeletálních poruch 
a poruch souvisejících se stresem; vyzývá 
Komisi, aby předložila strategický program 
EU pro pečovatele coby krok vpřed, pokud 
jde o kvalitativní posilování postavení 
odvětví zdravotní péče v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Jordi Cañas
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Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s 
členskými státy a v plném souladu se 
zásadou subsidiarity vypracovala 
regulační rámec, který zaručí kvalitní 
pečovatelské služby a umožní širší 
využívání péče na dálku a telemedicíny, a 
to tím, že pečovatelům poskytne právní 
záruky a stanoví nezbytné požadavky na 
odbornou přípravu s cílem zajistit péči a 
primární péči pro všechny občany EU bez 
ohledu na jejich věk ve všech zeměpisných 
oblastech EU, včetně těch, které jsou 
stiženy demografickými znevýhodněními, 
jako jsou řídce osídlené a vylidněné 
oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
posoudily nové příležitosti v odvětví 
zdravotní péče ve prospěch spotřebitelů a 
pacientů a zároveň respektovaly úlohu 
veřejných a soukromých institucí při 
poskytování zdravotní péče občanům; 
zdůrazňuje, že EU se musí řídit evropským 
rámcem pro činnost v oblasti duševního 
zdraví; konstatuje, že jedním z cílů je také 
prevence rakoviny, neboť se má za to, že 
40 % případů lze předejít;

Or. en



AM\1216518CS.docx 9/111 PE659.082v01-00

CS

Pozměňovací návrh 311
Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, 
Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá Komisi, aby pravidelně 
aktualizovala a rozšířila oblast působnosti 
směrnice o karcinogenech a mutagenech 
s cílem lépe chránit zaměstnance před 
nebezpečnými chemickými látkami, včetně 
látek toxických pro reprodukci;

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, 
Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Cristian Ghinea

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. vyzývá k posílení úlohy agentury 
EU-OSHA s cílem podporovat zdravá a 
bezpečná pracoviště v celé Unii a dále 
rozvíjet iniciativy na zlepšení prevence na 
pracovišti ve všech odvětvích podnikání;

Or. en

Pozměňovací návrh 313
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. vyzývá Komisi, aby předložila 
ambiciózní plán boje proti rakovině s 
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cílem pomoci omezit utrpení způsobené 
touto chorobou;

Or. en

Pozměňovací návrh 314
Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, 
Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Cristian Ghinea

Návrh usnesení
Bod 18 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18c. připomíná, že podle nadace 
Eurofound má pouze jeden ze tří 
pracovníků s omezujícím chronickým 
onemocněním vhodně uzpůsobené 
pracovní místo; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby pokračovaly ve své práci na 
podpoře zaměstnanosti, udržování práce a 
opětovného začlenění osob se zdravotním 
postižením a chronickými onemocněními 
na trh práce v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 315
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby předložila 
směrnici o důstojných pracovních 
podmínkách a právech v digitální 
ekonomice, která se bude vztahovat také 
na pracovníky s nestandardními 
smlouvami, pracovníky společností 
působících v oblasti platforem a osoby 
samostatně výdělečně činné; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby do této směrnice 
zahrnula minimální normy pro 

vypouští se
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spravedlivou práci na dálku a právo na 
odpojení;

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Lukas Mandl

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby předložila 
směrnici o důstojných pracovních 
podmínkách a právech v digitální 
ekonomice, která se bude vztahovat také 
na pracovníky s nestandardními 
smlouvami, pracovníky společností 
působících v oblasti platforem a osoby 
samostatně výdělečně činné; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby do této směrnice 
zahrnula minimální normy pro 
spravedlivou práci na dálku a právo na 
odpojení;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby předložila 
směrnici o důstojných pracovních 
podmínkách a právech v digitální 
ekonomice, která se bude vztahovat také 
na pracovníky s nestandardními 
smlouvami, pracovníky společností 
působících v oblasti platforem a osoby 
samostatně výdělečně činné; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby do této směrnice 

vypouští se
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zahrnula minimální normy pro 
spravedlivou práci na dálku a právo na 
odpojení;

Or. en

Pozměňovací návrh 318
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby předložila 
směrnici o důstojných pracovních 
podmínkách a právech v digitální 
ekonomice, která se bude vztahovat také 
na pracovníky s nestandardními 
smlouvami, pracovníky společností 
působících v oblasti platforem a osoby 
samostatně výdělečně činné; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby do této směrnice 
zahrnula minimální normy pro 
spravedlivou práci na dálku a právo na 
odpojení;

19. domnívá se, že pandemie COVID-
19 a vládou nařízená omezení volného 
pohybu osob výrazně zvýšily počet hodin, 
kdy zaměstnanci pracují na dálku; 
uznává, že práce na dálku má pro 
zaměstnance a podniky mnoho sociálních 
a finančních výhod; domnívá se, že 
schopnost orgánů a agentur EU fungovat 
na dálku poskytuje orgánům ideální 
příležitost ke snížení rozpočtových výdajů 
na kancelářské prostory; vybízí členské 
státy, aby rozvíjely, propagovaly, 
podporovaly a regulovaly práci na dálku a 
platformovou práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Yana Toom, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Cristian Ghinea

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby předložila 
směrnici o důstojných pracovních 
podmínkách a právech v digitální 
ekonomice, která se bude vztahovat také na 
pracovníky s nestandardními smlouvami, 
pracovníky společností působících 

19. vyzývá Komisi, aby předložila 
směrnici o důstojných pracovních 
podmínkách a právech v digitální 
ekonomice, která se bude vztahovat také na 
pracovníky s nestandardními smlouvami, 
pracovníky společností působících 
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v oblasti platforem a osoby samostatně 
výdělečně činné; naléhavě vyzývá Komisi, 
aby do této směrnice zahrnula minimální 
normy pro spravedlivou práci na dálku 
a právo na odpojení;

v oblasti platforem a osoby samostatně 
výdělečně činné; vyzývá Komisi, aby 
vyřešila nedostatek možností kolektivního 
vyjednávání pro samostatně výdělečně 
činné pracovníky platforem v důsledku 
pravidel EU v oblasti hospodářské 
soutěže; naléhavě vyzývá Komisi, aby do 
této směrnice zahrnula právo na odpojení, 
jasné normy týkající se daňové koordinace 
a koordinace sociálního zabezpečení pro 
příhraniční pracovníky a minimální 
normy pro spravedlivou práci na dálku, 
včetně vyjasnění dobrovolného charakteru 
práce na dálku a ujednání týkající se 
vybavení, jako je odpovědnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 320
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby předložila 
směrnici o důstojných pracovních 
podmínkách a právech v digitální 
ekonomice, která se bude vztahovat také 
na pracovníky s nestandardními 
smlouvami, pracovníky společností 
působících v oblasti platforem a osoby 
samostatně výdělečně činné; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby do této směrnice 
zahrnula minimální normy pro 
spravedlivou práci na dálku a právo na 
odpojení;

19. vyzývá Komisi, aby vydala 
doporučení o důstojných pracovních 
podmínkách a právech v digitální 
ekonomice, které se bude vztahovat také na 
pracovníky s nestandardními smlouvami, 
pracovníky společností působících 
v oblasti platforem a osoby samostatně 
výdělečně činné; naléhavě vyzývá Komisi, 
aby do těchto doporučení zahrnula 
minimální normy pro spravedlivou práci na 
dálku a právo na odpojení; vybízí členské 
státy, aby vytvořily vnitrostátní systémy 
digitálního vzdělávání pro dospělé a aby 
připravily osoby, které již absolvovaly 
formální vzdělávání, na život a práci v 
digitálním prostředí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 321
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne, Dragoș Pîslaru

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby předložila 
směrnici o důstojných pracovních 
podmínkách a právech v digitální 
ekonomice, která se bude vztahovat také na 
pracovníky s nestandardními smlouvami, 
pracovníky společností působících 
v oblasti platforem a osoby samostatně 
výdělečně činné; naléhavě vyzývá Komisi, 
aby do této směrnice zahrnula minimální 
normy pro spravedlivou práci na dálku 
a právo na odpojení;

19. vyzývá Komisi, aby předložila 
směrnici o zajištění lepšího přístupu k 
sociální ochraně, zlepšení kolektivního 
zastoupení, spravedlivých, 
transparentních a předvídatelných 
pracovních podmínkách, a to i z hlediska 
zdraví a bezpečnosti, a sociálních práv, 
která se bude vztahovat také na pracovníky 
s nestandardními smlouvami, pracovníky 
společností působících v oblasti platforem 
a osoby samostatně výdělečně činné v 
ekonomice platforem; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby rovněž předložila návrh 
směrnice obsahující minimální normy pro 
spravedlivou práci na dálku a právo na 
odpojení;

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby předložila 
směrnici o důstojných pracovních 
podmínkách a právech v digitální 
ekonomice, která se bude vztahovat také na 
pracovníky s nestandardními smlouvami, 
pracovníky společností působících 
v oblasti platforem a osoby samostatně 
výdělečně činné; naléhavě vyzývá Komisi, 
aby do této směrnice zahrnula minimální 
normy pro spravedlivou práci na dálku 

19. vyzývá Komisi, aby předložila 
směrnici o důstojných pracovních 
podmínkách a právech v digitální 
ekonomice, která se bude vztahovat také na 
pracovníky s nestandardními smlouvami, 
pracovníky společností působících 
v oblasti platforem a osoby samostatně 
výdělečně činné a v níž budou stanoveny 
jasné a jednoduché pokyny týkající se 
stanovování cen, smluvních podmínek, 
vlastnictví pracovních prostředků a 
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a právo na odpojení; rozdílů mezi obchodními činnostmi a 
činnostmi poskytovatelů služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby předložila 
směrnici o důstojných pracovních 
podmínkách a právech v digitální 
ekonomice, která se bude vztahovat také 
na pracovníky s nestandardními 
smlouvami, pracovníky společností 
působících v oblasti platforem a osoby 
samostatně výdělečně činné; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby do této směrnice 
zahrnula minimální normy pro 
spravedlivou práci na dálku a právo na 
odpojení;

19. vyzývá Komisi, aby zlepšila 
pracovní podmínky a práva v digitální 
ekonomice; naléhavě vyzývá Komisi, aby v 
tomto ohledu předložila závazný 
komplexní rámec, který pracovníkům 
platforem poskytne stejná práva jako v 
případě standardních pracovníků; dále 
naléhavě vyzývá Komisi, aby předložila 
rámec týkající se minimálních norem pro 
spravedlivou práci na dálku a právo na 
odpojení;

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby předložila 
směrnici o důstojných pracovních 
podmínkách a právech v digitální 
ekonomice, která se bude vztahovat také na 
pracovníky s nestandardními smlouvami, 
pracovníky společností působících 
v oblasti platforem a osoby samostatně 
výdělečně činné; naléhavě vyzývá Komisi, 
aby do této směrnice zahrnula minimální 

19. uznává, že spravedlivá a sociálně 
udržitelná práce a skutečné zapojení 
zaměstnanců do utváření pracovních 
podmínek jsou v digitálních platformách 
důležitější než kdy jindy a v jakémkoli 
jiném odvětví a že pracovníci musí mít 
demokratický vliv na správu pracovních 
záležitostí; zdůrazňuje, že je třeba obecně 
a spravedlivě sdílet výhody digitalizace a 
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normy pro spravedlivou práci na dálku 
a právo na odpojení;

že pracovníci v digitálním odvětví musí 
požívat stejných práv a pracovních 
podmínek jako v jiných odvětvích; 
vyjadřuje politování nad tím, že oznámený 
summit o práci prostřednictvím platforem 
musel být odložen; vyzývá Komisi, aby 
předložila směrnici o důstojných 
pracovních podmínkách a právech 
v digitální ekonomice, která se bude 
vztahovat také na pracovníky 
s nestandardními smlouvami, pracovníky 
společností působících v oblasti platforem 
a osoby samostatně výdělečně činné; 
vyzývá Komisi, aby v rámci této směrnice 
zajistila, aby podniky platforem 
dodržovaly stávající vnitrostátní a 
evropské právní předpisy, vyjasnily 
zaměstnanecký status pracovníků 
platforem prostřednictvím vyvratitelné 
domněnky pracovního poměru a chránily 
jejich pracovní podmínky, jakož i právo 
organizovat se, být zastoupeni odbory a 
vyjednávat kolektivní smlouvy; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby do této směrnice 
zahrnula minimální normy pro 
spravedlivou práci na dálku a další 
digitální práva, jako je právo na odpojení, 
ochrana soukromí pracovníků, mimo jiné 
prostřednictvím dálkového monitorování 
nebo jakéhokoli jiného sledování, a zákaz 
aplikace mikročipových implantátů 
pracovníkům a používání umělé 
inteligence v rámci náborových postupů, 
přičemž by měla zohlednit rámcovou 
dohodu evropských sociálních partnerů o 
digitalizaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 325
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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19. vyzývá Komisi, aby předložila 
směrnici o důstojných pracovních 
podmínkách a právech v digitální 
ekonomice, která se bude vztahovat také na 
pracovníky s nestandardními smlouvami, 
pracovníky společností působících 
v oblasti platforem a osoby samostatně 
výdělečně činné; naléhavě vyzývá Komisi, 
aby do této směrnice zahrnula minimální 
normy pro spravedlivou práci na dálku 
a právo na odpojení;

19. vyzývá Komisi, aby předložila 
směrnici o důstojných pracovních 
podmínkách a právech v digitální 
ekonomice, která se bude vztahovat také na 
pracovníky s nestandardními smlouvami, 
pracovníky společností působících 
v oblasti platforem a osoby samostatně 
výdělečně činné; naléhavě vyzývá Komisi, 
aby do této směrnice zahrnula minimální 
normy pro spravedlivou práci na 
dálku, právo na odpojení a opatření na 
podporu rovnováhy mezi pracovním a 
soukromým životem;

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE
Kim Van Sparrentak

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby předložila 
směrnici o důstojných pracovních 
podmínkách a právech v digitální 
ekonomice, která se bude vztahovat také na 
pracovníky s nestandardními smlouvami, 
pracovníky společností působících 
v oblasti platforem a osoby samostatně 
výdělečně činné; naléhavě vyzývá Komisi, 
aby do této směrnice zahrnula minimální 
normy pro spravedlivou práci na dálku 
a právo na odpojení;

19. vyzývá Komisi, aby předložila 
směrnici o důstojných pracovních 
podmínkách a právech v digitální 
ekonomice, která se bude vztahovat také na 
pracovníky s nestandardními smlouvami, 
pracovníky společností působících 
v oblasti platforem a osoby samostatně 
výdělečně činné; naléhavě vyzývá Komisi, 
aby do této směrnice zahrnula minimální 
normy pro spravedlivou práci na dálku 
a aby vymáhala právo na odpojení; vyzývá 
Komisi, aby do své nové strategie pro 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
zahrnula právo na odpojení a výslovně 
vypracovala nová psychosociální opatření 
a opatření v rámci bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci;

Or. en
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Pozměňovací návrh 327
Jeroen Lenaers

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby předložila 
směrnici o důstojných pracovních 
podmínkách a právech v digitální 
ekonomice, která se bude vztahovat také na 
pracovníky s nestandardními smlouvami, 
pracovníky společností působících 
v oblasti platforem a osoby samostatně 
výdělečně činné; naléhavě vyzývá Komisi, 
aby do této směrnice zahrnula minimální 
normy pro spravedlivou práci na dálku 
a právo na odpojení;

19. vyzývá Komisi, aby předložila 
směrnici o důstojných pracovních 
podmínkách a právech v digitální 
ekonomice, která se bude vztahovat na 
všechny pracovníky, včetně pracovníků 
s nestandardními smlouvami, pracovníků 
společností působících v oblasti platforem 
a osob samostatně výdělečně činné; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby do této 
směrnice zahrnula minimální normy pro 
spravedlivou práci na dálku a právo na 
odpojení;

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. zdůrazňuje, že pandemie COVID-
19 zdůraznila význam digitálních řešení, 
zejména práce na dálku; je přesvědčen, že 
řádně regulovaná flexibilní pracovní 
ujednání a práce na dálku nabízejí 
příležitosti, jako je lepší rovnováha mezi 
pracovním a soukromým životem, snížení 
emisí CO2 v souvislosti s každodenním 
dojížděním a lepší pracovní příležitosti pro 
osoby se zdravotním postižením, a že 
mohou sloužit jako nástroj k řešení 
vylidňování venkova; vyzývá Evropskou 
komisi, aby navrhla legislativní rámec, 
který stanoví jasné společné minimální 
normy a podmínky pro práci na dálku v 
EU s cílem chránit zdraví a bezpečnost 
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pracovníků a zajistit důstojné pracovní 
podmínky, včetně respektování pracovní 
doby, dovolené, rovnováhy mezi 
pracovním a soukromým životem a práva 
na odpojení;

Or. en

Pozměňovací návrh 329
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá Komisi, aby za účelem 
stanovení minimálních norem zavedla 
novou rámcovou směrnici o informování, 
konzultaci a účasti pracovníků pro 
jednotlivé formy evropských společností, 
včetně subdodavatelských řetězců 
a franšíz, a pro společnosti, které využívají 
nástroje mobility pro evropské 
společnosti; požaduje také revizi směrnice 
o evropské radě zaměstnanců;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá Komisi, aby za účelem 
stanovení minimálních norem zavedla 
novou rámcovou směrnici o informování, 
konzultaci a účasti pracovníků pro 
jednotlivé formy evropských společností, 
včetně subdodavatelských řetězců 
a franšíz, a pro společnosti, které využívají 

20. vyzývá Komisi, aby za účelem 
stanovení minimálních norem a ukončení 
vyhýbání se právům na zapojení 
zaměstnanců a jejich obcházení zavedla 
novou rámcovou směrnici o informování, 
konzultaci a účasti pracovníků pro 
jednotlivé formy evropských společností, 
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nástroje mobility pro evropské společnosti; 
požaduje také revizi směrnice o evropské 
radě zaměstnanců;

včetně subdodavatelských řetězců 
a franšíz, a pro společnosti, které využívají 
nástroje mobility pro evropské společnosti; 
požaduje také revizi směrnice o evropské 
radě zaměstnanců s cílem zajistit, aby byl 
před přijetím jakéhokoli rozhodnutí řádně 
proveden a dokončen nadnárodní 
informační a konzultační postup; revize 
by měla zaručit prosazování práv 
vyplývajících ze směrnice o evropské radě 
zaměstnanců tím, že zajistí přístup ke 
spravedlnosti a účinné a odrazující 
sankce, včetně práva na dočasné 
pozastavení rozhodnutí společnosti v 
případě, že nebyla dodržena práva 
zaměstnanců na informace a konzultace;

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá Komisi, aby za účelem 
stanovení minimálních norem zavedla 
novou rámcovou směrnici o informování, 
konzultaci a účasti pracovníků pro 
jednotlivé formy evropských společností, 
včetně subdodavatelských řetězců 
a franšíz, a pro společnosti, které využívají 
nástroje mobility pro evropské společnosti; 
požaduje také revizi směrnice o evropské 
radě zaměstnanců;

20. vyzývá Komisi, aby za účelem 
stanovení minimálních norem zavedla 
novou rámcovou směrnici o informování, 
konzultaci a účasti pracovníků pro 
jednotlivé formy evropských společností, 
včetně subdodavatelských řetězců 
a franšíz, a pro společnosti, které využívají 
nástroje mobility pro evropské společnosti, 
včetně očekávání změn a 
restrukturalizace, zejména na úrovni 
společnosti; požaduje také revizi směrnice 
o evropské radě zaměstnanců s cílem 
zajistit mimo jiné řádné vymáhání, sankce 
za porušení pravidel a zlepšení fungování 
zvláštního vyjednávacího orgánu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 332
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá Komisi, aby za účelem 
stanovení minimálních norem zavedla 
novou rámcovou směrnici o informování, 
konzultaci a účasti pracovníků pro 
jednotlivé formy evropských společností, 
včetně subdodavatelských řetězců 
a franšíz, a pro společnosti, které využívají 
nástroje mobility pro evropské společnosti; 
požaduje také revizi směrnice o evropské 
radě zaměstnanců;

20. vyzývá Komisi, aby za účelem 
stanovení minimálních norem zavedla 
novou rámcovou směrnici o informování, 
konzultaci a účasti pracovníků pro 
jednotlivé formy evropských společností, 
včetně subdodavatelských řetězců 
a franšíz, a pro společnosti, které využívají 
nástroje mobility pro evropské společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Jeroen Lenaers

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá Komisi, aby za účelem 
stanovení minimálních norem zavedla 
novou rámcovou směrnici o informování, 
konzultaci a účasti pracovníků pro 
jednotlivé formy evropských společností, 
včetně subdodavatelských řetězců 
a franšíz, a pro společnosti, které využívají 
nástroje mobility pro evropské společnosti; 
požaduje také revizi směrnice o evropské 
radě zaměstnanců;

20. vyzývá Komisi, aby za účelem 
posouzení potenciální přidané hodnoty 
minimálních norem provedla výzkum 
týkající se informování, konzultace 
a účasti pracovníků pro jednotlivé formy 
evropských společností, včetně 
subdodavatelských řetězců a franšíz, a pro 
společnosti, které využívají nástroje 
mobility pro evropské společnosti; 
požaduje také revizi směrnice o evropské 
radě zaměstnanců;

Or. en

Pozměňovací návrh 334
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi
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Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá Komisi, aby za účelem 
stanovení minimálních norem zavedla 
novou rámcovou směrnici o informování, 
konzultaci a účasti pracovníků pro 
jednotlivé formy evropských společností, 
včetně subdodavatelských řetězců 
a franšíz, a pro společnosti, které využívají 
nástroje mobility pro evropské společnosti; 
požaduje také revizi směrnice o evropské 
radě zaměstnanců;

20. vyzývá členské státy, aby za 
účelem stanovení minimálních norem 
spolupracovaly na rámcové směrnici 
o informování, konzultaci a účasti 
pracovníků pro jednotlivé formy 
evropských společností, včetně 
subdodavatelských řetězců a franšíz, a pro 
společnosti, které využívají nástroje 
mobility pro evropské společnosti; 
požaduje také revizi směrnice o evropské 
radě zaměstnanců;

Or. en

Pozměňovací návrh 335
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. vyzývá Komisi, aby podporovala 
rozvoj kapitálové účasti zaměstnanců a 
sdílení zisku jako nástroje ke zlepšení 
zapojování pracovníků, jež zlepší 
demokracii na pracovišti, a současně sníží 
nerovnosti a rizika ztráty pracovních míst 
během hospodářského poklesu; 
zdůrazňuje, že tato opatření by měla jít 
nad rámec fixních mezd a dávek a neměla 
by odradit od potřeby zajistit, aby 
pracovníkům jejich mzdy zabezpečovaly 
důstojnou životní úroveň;

Or. en

Pozměňovací návrh 336
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Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily podmínky a požadavky nezbytné 
k tomu, aby se do roku 2030 na alespoň 
80 % korporací vztahovaly dohody 
o°udržitelné správě a řízení společnosti;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 337
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily podmínky a požadavky nezbytné 
k tomu, aby se do roku 2030 na alespoň 
80 % korporací vztahovaly dohody 
o°udržitelné správě a řízení společnosti;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 338
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily podmínky a požadavky nezbytné 
k tomu, aby se do roku 2030 na alespoň 80 
% korporací vztahovaly dohody 
o°udržitelné správě a řízení společnosti;

21. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily doporučení nezbytná k tomu, 
aby se na korporace vztahovaly dohody 
o°udržitelné správě a řízení společnosti;
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Or. en

Pozměňovací návrh 339
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily podmínky a požadavky nezbytné 
k tomu, aby se do roku 2030 na alespoň 80 
% korporací vztahovaly dohody 
o°udržitelné správě a řízení společnosti;

21. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily podmínky a požadavky nezbytné 
k tomu, aby se do roku 2030 zvýšil počet 
korporací, na něž se vztahují dohody 
o°udržitelné správě a řízení společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 340
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily podmínky a požadavky nezbytné 
k tomu, aby se do roku 2030 na alespoň 80 
% korporací vztahovaly dohody 
o°udržitelné správě a řízení společnosti;

21. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily podmínky a požadavky nezbytné 
k tomu, aby se do roku 2030 na alespoň 80 
% korporací vztahovaly dohody 
o°udržitelné správě a řízení společnosti, 
strategie dohodnuté se zaměstnanci s 
cílem pozitivně ovlivňovat 
environmentální, sociální a hospodářský 
rozvoj prostřednictvím postupů správy a 
řízení a přítomnosti na trhu, posílily 
úlohu členů orgánů společnosti při 
sledování dlouhodobých zájmů svých 
společností, zlepšily odpovědnost vedení za 
začlenění udržitelnosti do rozhodování 
podniků a podporovaly postupy správy a 
řízení společností, které přispívají k 
udržitelnosti společností, včetně 
korporátního výkaznictví, odměňování 
členů správních orgánů, maximálního 
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rozdílu v poměru mezd, složení správních 
rad a zapojení zúčastněných stran;

Or. en

Pozměňovací návrh 341
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vyzývá k přijetí směrnice o závazné 
náležité péči v oblasti lidských práv a 
odpovědného podnikání, včetně práv 
pracovníků, jako je právo na sdružování a 
kolektivní vyjednávání, zdraví a 
bezpečnost, sociální ochranu a pracovní 
podmínky, která stanoví povinnou 
náležitou péči vztahující se na činnosti 
společností a jejich obchodní vztahy, 
včetně dodavatelských a 
subdodavatelských řetězců; zdůrazňuje, že 
tato směrnice by měla zajistit plné 
zapojení odborů a zástupců zaměstnanců 
do celého procesu náležité péče a zaručit 
právo kolektivně vyjednávat na 
příslušných úrovních politiky v oblasti 
náležité péče; zdůrazňuje, že vnitrostátní 
inspektoráty práce a Evropský orgán pro 
pracovní záležitosti musí mít u všech 
společností EU a u společností, které 
chtějí vstoupit na vnitřní trh, možnost 
provádět inspekce v celém řetězci, podávat 
stížnosti a nabízet mediaci; vyzývá Komisi, 
aby trvala na ratifikaci úmluvy MOP č. 81 
(inspekce práce) a č. 129 (inspekce práce 
v zemědělství), a to všemi obchodními 
partnery EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 342
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vyzývá k přijetí směrnice o závazné 
náležité péči v oblasti lidských práv a 
odpovědného podnikání, která stanoví 
povinnou náležitou péči vztahující se na 
činnosti společností a jejich obchodní 
vztahy, včetně dodavatelských a 
subdodavatelských řetězců, aniž jsou 
dotčeny stávající a budoucí požadavky na 
odpovědnost řetězců v subdodavatelských 
řetězcích; tato směrnice by měla zajistit 
plné zapojení odborů a zástupců 
zaměstnanců do celého procesu náležité 
péče a zaručit právo kolektivně vyjednávat 
na příslušných úrovních politiky v oblasti 
náležité péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 343
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vyzývá k přijetí směrnice o závazné 
náležité péči v dodavatelském řetězci 
týkající se lidských práv a odpovědného 
podnikání, která stanoví povinnou 
náležitou péči vztahující se na činnosti 
společností a jejich obchodní vztahy, 
včetně dodavatelských a 
subdodavatelských řetězců; tato směrnice 
by měla zajistit plné zapojení odborů a 
zástupců zaměstnanců do celého procesu 
náležité péče a zaručit právo kolektivně 
vyjednávat na příslušných úrovních 
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politiky v oblasti náležité péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 344
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod 21 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21b. vybízí Evropskou komisi, aby 
zohlednila specifické rysy podniků 
sociální ekonomiky, které se během 
pandemie ukázaly být pro společnost 
velmi důležité, a aby posoudila vývoj 
konkrétních programů a finančních 
nástrojů; zdůrazňuje, že každému by mělo 
být umožněno vykonávat práci; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby investovaly do 
programů dotované práce pro osoby 
vzdálené od trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 345
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. trvá na tom, aby členské státy 
zvýšily své donucovací kapacity tak, aby 
nejpozději do roku 2030 dosáhly poměru 
alespoň jeden inspektor práce na 10 000 
zaměstnaných osob;

22. vyzývá členské státy, aby zvýšily 
své vnitrostátní kapacity tak, aby 
nejpozději do roku 2030 dosáhly poměru 
alespoň jeden inspektor práce na 10 000 
zaměstnaných osob; zdůrazňuje, že 
úsporná opatření vedou k rušení 
vnitrostátních inspekcí práce v celé Unii;

Or. en
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Pozměňovací návrh 346
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. trvá na tom, aby členské státy 
zvýšily své donucovací kapacity tak, aby 
nejpozději do roku 2030 dosáhly poměru 
alespoň jeden inspektor práce na 10 000 
zaměstnaných osob;

22. vybízí členské státy, aby zvýšily své 
donucovací kapacity tak, aby dosáhly co 
nejvyššího poměru inspektorů práce na 10 
000 zaměstnaných osob, přičemž tento 
poměr bude stanoven na úrovni každého 
členského státu a v souladu s jeho 
schopnostmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 347
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. trvá na tom, aby členské státy 
zvýšily své donucovací kapacity tak, aby 
nejpozději do roku 2030 dosáhly poměru 
alespoň jeden inspektor práce na 10 000 
zaměstnaných osob;

22. trvá na tom, aby členské státy 
zvýšily své donucovací kapacity tak, aby 
nejpozději dosáhly lepšího poměru 
inspektorů práce na 10 000 zaměstnaných 
osob;

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. trvá na tom, aby členské státy 22. zdůrazňuje, že účinné donucování 
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zvýšily své donucovací kapacity tak, aby 
nejpozději do roku 2030 dosáhly poměru 
alespoň jeden inspektor práce na 10 000 
zaměstnaných osob;

má zásadní význam pro ochranu 
pracovníků a uplatňování sociálních 
práv; vyjadřuje politování nad tím, že 
většina členských států zaostává za svými 
závazky vyplývajícími z úmluvy MOP o 
inspekci práce, pokud jde o počet 
inspektorů práce; trvá na tom, aby členské 
státy zvýšily své donucovací kapacity tak, 
aby nejpozději do roku 2030 dosáhly 
poměru alespoň jeden inspektor práce na 
10 000 zaměstnaných osob;

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vyzývá Komisi, aby provedla revizi 
směrnice o karcinogenech a mutagenech 
a aby do směrnice o expozici 
karcinogenům a mutagenům při práci 
začlenila mezní hodnoty pro nejméně 50 
látek, a aby do této směrnice začlenila 
látky se škodlivými účinky na reprodukční 
systém;

Or. en

Pozměňovací návrh 350
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vyzývá Komisi, aby aktualizovala 
svůj rámec pro zakládání a rozvoj 
družstev a podniků sociální ekonomiky, 
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které ze své podstaty kladou větší důraz na 
spravedlivé pracovní podmínky a posílení 
postavení pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. zdůrazňuje, že v roce 2018 bylo v 
EU-27 ohroženo chudobou nebo 
sociálním vyloučením téměř 109 milionů 
osob, což odpovídá 21,7 % celkového 
počtu obyvatel, přičemž 23 milionů z nich 
jsou děti; bere na vědomí, že cíl 
Lisabonské strategie snížit chudobu o 50 
%, s cílem pro rok 2050 nižším než 3 %, 
nebyl dosažen;

Or. en

Pozměňovací návrh 352
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
urychlily provádění evropské záruky pro 
děti tak, aby do roku 2030 měly všechny 
děti v EU plný přístup ke kvalitní 
a bezplatné zdravotní péči, vzdělávání 
a péči o děti, žily v důstojném domově 
a dostávaly postačující výživu;

23. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
urychlily provádění evropské záruky pro 
děti tak, aby do roku 2030 měly všechny 
děti v EU plný přístup ke kvalitní 
a bezplatné zdravotní péči, vzdělávání 
a péči o děti, dostávaly postačující výživu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 353
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
urychlily provádění evropské záruky pro 
děti tak, aby do roku 2030 měly všechny 
děti v EU plný přístup ke kvalitní 
a bezplatné zdravotní péči, vzdělávání 
a péči o děti, žily v důstojném domově 
a dostávaly postačující výživu;

23. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
urychlily provádění evropské záruky pro 
děti tak, aby měly všechny děti v EU 
přístup ke kvalitní a bezplatné zdravotní 
péči, vzdělávání a péči o děti, žily 
v důstojném domově a dostávaly 
postačující výživu;

Or. en

Pozměňovací návrh 354
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
urychlily provádění evropské záruky pro 
děti tak, aby do roku 2030 měly všechny 
děti v EU plný přístup ke kvalitní 
a bezplatné zdravotní péči, vzdělávání 
a péči o děti, žily v důstojném domově 
a dostávaly postačující výživu;

23. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
urychlily provádění závazné evropské 
záruky pro děti tak, aby do roku 2030 měly 
všechny děti v EU plný přístup ke kvalitní 
a bezplatné zdravotní péči, vzdělávání 
a péči o děti, žily v důstojném a zdravém 
domově s pitnou vodou a dostávaly 
postačující množství zdravé výživy;

Or. en

Pozměňovací návrh 355
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 23
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
urychlily provádění evropské záruky pro 
děti tak, aby do roku 2030 měly všechny 
děti v EU plný přístup ke kvalitní 
a bezplatné zdravotní péči, vzdělávání 
a péči o děti, žily v důstojném domově 
a dostávaly postačující výživu;

23. zdůrazňuje, že nejvyšší prioritou 
Evropy musí být vymýcení dětské chudoby 
a zajištění dobrých životních podmínek a 
rovných příležitostí pro děti; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby urychlily 
provádění evropské záruky pro děti tak, 
aby do roku 2030 měly všechny děti v EU 
plný přístup ke kvalitní a bezplatné 
zdravotní péči, vzdělávání a péči o děti, 
žily v důstojném domově a dostávaly 
postačující výživu; žádá Komisi, aby 
vypracovala související ukazatele s cílem 
měřit pokrok při plnění těchto cílů; vyzývá 
členské státy, aby přidělily nejméně 5 % 
svých zdrojů ESF+ v rámci sdíleného 
řízení na systém evropské záruky pro děti; 
zdůrazňuje, že je nezbytné, aby byl pro 
první rok jeho provádění vytvořen 
samostatný rozpočet ve výši 3 miliard 
EUR, neboť EU trpí následky pandemie 
COVID-19, která bude mít o to větší 
dopad na děti jakožto nejzranitelnější 
skupinu ze všech znevýhodněných osob, a 
že v období 2021–2027 bude do systému 
evropské záruky pro děti investováno 
celkem nejméně 20 miliard EUR;

Or. en

Pozměňovací návrh 356
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
urychlily provádění evropské záruky pro 
děti tak, aby do roku 2030 měly všechny 
děti v EU plný přístup ke kvalitní 
a bezplatné zdravotní péči, vzdělávání 
a péči o děti, žily v důstojném domově 
a dostávaly postačující výživu;

23. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
urychlily provádění evropské záruky pro 
děti tak, aby do roku 2030 měly všechny 
děti v EU plný přístup ke kvalitní 
a bezplatné zdravotní péči, vzdělávání a 
základním počítačovým dovednostem 
a péči o děti, žily v důstojném domově 
a dostávaly postačující výživu; konstatuje, 
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že tato politika musí být propojena s 
jinými opatřeními zaměřenými na politiku 
v oblasti chudoby a rodiny, aby vedla k 
dobrému usazení cyklů politiky, které 
mohou dětem a jejich rodinám nabídnout 
příležitosti k sociálnímu začleňování;

Or. en

Pozměňovací návrh 357
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
urychlily provádění evropské záruky pro 
děti tak, aby do roku 2030 měly všechny 
děti v EU plný přístup ke kvalitní 
a bezplatné zdravotní péči, vzdělávání 
a péči o děti, žily v důstojném domově 
a dostávaly postačující výživu;

23. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
urychlily provádění evropské záruky pro 
děti tak, aby do roku 2030 měly všechny 
děti v EU plný přístup ke kvalitní 
a bezplatné zdravotní péči, vzdělávání 
a péči o děti, žily v důstojném domově 
a dostávaly postačující výživu; zdůrazňuje, 
že evropská záruka pro děti by měla 
podporovat vnitrostátní a místní strategie 
boje proti dětské chudobě s přihlédnutím 
ke specifickým výzvám, s nimiž se potýkají 
různé skupiny dětí v nouzi na místní 
úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 358
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
pečovaly o nejzranitelnější rodiny, které 
nemají minimální podmínky pro lidský 
rozvoj, jako je důstojná mzda a bydlení; 
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stejně tak je nezbytné zvýšit povědomí 
rodičů o jejich odpovědnosti za péči o děti 
a jejich vzdělávání, což je právo a 
povinnost nevyhnutelného plnění; práce 
členských států a společnosti bude proto 
spočívat v podpoře a řízení všech 
dohodnutých iniciativ, aby každá rodina 
mohla získat dostatečné prostředky k 
usnadnění svého plného rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 359
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vyzývá členské státy, aby využívaly 
zdroje dostupné z Fondu soudržnosti a 
Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
zejména ESF, s cílem zlepšit přístupnost 
veřejných prostor pro osoby se zvláštními 
potřebami, včetně osob se zdravotním 
postižením, pro osoby s dětmi a pro starší 
osoby, které se stále potýkají s problémem 
sociálního vyloučení; vyzývá k větší 
mobilizaci finančních prostředků v rámci 
ESF s cílem účinně bojovat proti digitální 
propasti a digitálnímu vyloučení, zejména 
u starších osob;

Or. en

Pozměňovací návrh 360
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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23a. se znepokojením bere na vědomí 
riziko politik izolovaných řešení, kdy se 
Komise a členské státy zaměřují s 
významnými zdroji na jednotlivé oblasti 
politiky, jako jsou děti, zdraví, vzdělávání 
nebo začlenění na trh práce, a nevytvářejí 
synergie mezi cykly sociálních investic; 
vyzývá k přístupu založenému na 
celoživotním cyklu politiky, jehož 
celkovým cílem je prolomit začarované 
sociální kruhy a zajistit udržitelné sociální 
začlenění pro všechny;

Or. en

Pozměňovací návrh 361
Antonius Manders

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vyzývá Evropskou komisi a členské 
státy, aby po vzoru evropské záruky pro 
děti zavedly evropskou záruku pro starší 
osoby s cílem zajistit, aby starší lidé 
obdrželi zdravotní péči, důstojné bydlení a 
sociální zabezpečení, na něž mají nárok ve 
svém domovském členském státě;

Or. en

Pozměňovací návrh 362
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 23 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23b. vyzývá k většímu závazku ohledně 
zdrojů dostupných v rámci EFRR na 
zlepšení dopravní a telekomunikační 
infrastruktury v oblastech s vysokým 
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podílem stárnoucí populace, vysokým 
podílem venkovských oblastí a problémem 
vylidňování;

Or. en

Pozměňovací návrh 363
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. trvá na tom, aby Komise navrhla 
rámec pro systémy minimálního příjmu se 
100% pokrytím;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 364
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. trvá na tom, aby Komise navrhla 
rámec pro systémy minimálního příjmu se 
100% pokrytím;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 365
Krzysztof Hetman

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. trvá na tom, aby Komise navrhla vypouští se



AM\1216518CS.docx 37/111 PE659.082v01-00

CS

rámec pro systémy minimálního příjmu se 
100% pokrytím;

Or. en

Pozměňovací návrh 366
Ádám Kósa, Sara Skyttedal, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. trvá na tom, aby Komise navrhla 
rámec pro systémy minimálního příjmu se 
100% pokrytím;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 367
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. trvá na tom, aby Komise navrhla 
rámec pro systémy minimálního příjmu se 
100% pokrytím;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 368
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. trvá na tom, aby Komise navrhla 
rámec pro systémy minimálního příjmu se 

vypouští se
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100% pokrytím;

Or. en

Pozměňovací návrh 369
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. trvá na tom, aby Komise navrhla 
rámec pro systémy minimálního příjmu se 
100% pokrytím;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 370
Jeroen Lenaers

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. trvá na tom, aby Komise navrhla 
rámec pro systémy minimálního příjmu se 
100% pokrytím;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 371
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. trvá na tom, aby Komise navrhla 
rámec pro systémy minimálního příjmu se 
100% pokrytím;

24. vyzývá Komisi, aby provedla 
důkladnou studii s cílem posoudit dopad 
případného návrhu na systémy 
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minimálního příjmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 372
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. trvá na tom, aby Komise navrhla 
rámec pro systémy minimálního příjmu se 
100% pokrytím;

24. bere na vědomí nadcházející rámec 
Komise pro systémy minimálního příjmu a 
trvá na tom, že v EU musí být zcela 
odstraněna chudoba pracujících, a to 
cílenými, odvětvovými a přiměřenými 
opatřeními, prostřednictvím stálého 
dialogu se sociálními a hospodářskými 
partnery, a že je nutno zajistit, aby 
občané, kteří nejsou zastoupeni, například 
mobilní nebo sezónní pracovníci, měli 
přístup k systémům kolektivního 
vyjednávání, a to při plném respektování 
vnitrostátních pravomocí a zvláštností, 
pokud jde o stanovení cílů v oblasti 
minimálního příjmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 373
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE
Katrin Langensiepen, Kim Van Sparrentak

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. trvá na tom, aby Komise navrhla 
rámec pro systémy minimálního příjmu se 
100% pokrytím;

24. trvá na tom, aby Komise navrhla 
rámcovou směrnici pro přiměřené 
systémy minimálního příjmu se 100% 
pokrytím s cílem chránit právo na 
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důstojný život a vymýtit chudobu;

Or. en

Pozměňovací návrh 374
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. trvá na tom, aby Komise navrhla 
rámec pro systémy minimálního příjmu se 
100 % pokrytím;

24. trvá na tom, aby Komise navrhla 
rámec EU pro systémy minimálního 
příjmu, který by se měl zabývat otázkou 
přiměřenosti a pokrytí a měl by obsahovat 
doložku o zákazu snížení úrovně ochrany;

Or. en

Pozměňovací návrh 375
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. trvá na tom, aby Komise navrhla 
rámec pro systémy minimálního příjmu se 
100% pokrytím;

24. trvá na tom, aby Komise navrhla 
rámec pro systémy minimálního příjmu se 
100% pokrytím; zdůrazňuje, že každý 
člověk v Evropě by měl být pokryt a 
důchody by měly zajišťovat příjem nad 
hranicí chudoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 376
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 25



AM\1216518CS.docx 41/111 PE659.082v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
se zavázaly k odstranění rozdílů 
v odměňování žen a mužů – a z nich 
plynoucích rozdílů ve výši důchodů žen 
a mužů – s cílem 0 % do roku 2030 a aby 
předložily právní rámec o mzdové 
transparentnosti;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 377
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
se zavázaly k odstranění rozdílů 
v odměňování žen a mužů – a z nich 
plynoucích rozdílů ve výši důchodů žen 
a mužů – s cílem 0 % do roku 2030 a aby 
předložily právní rámec o mzdové 
transparentnosti;

25. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
se zavázaly k odstranění rozdílů 
v odměňování žen a mužů – a z nich 
plynoucích rozdílů ve výši důchodů žen 
a mužů, jež v současnosti činí 16 % – 
a aby předložily právní rámec o mzdové 
transparentnosti; opakuje, že rozdíl ve výši 
důchodů žen a mužů vyplývá také z 
nepřiměřených důchodových systémů, 
které náležitě nezohledňují délku 
mateřské nebo rodičovské dovolené;

Or. en

Pozměňovací návrh 378
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
se zavázaly k odstranění rozdílů 

25. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
se zavázaly k odstranění rozdílů 
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v odměňování žen a mužů – a z nich 
plynoucích rozdílů ve výši důchodů žen 
a mužů – s cílem 0 % do roku 2030 a aby 
předložily právní rámec o mzdové 
transparentnosti;

v odměňování žen a mužů – a z nich 
plynoucích rozdílů ve výši důchodů žen 
a mužů –, a to bez zbytečného odkladu;

Or. en

Pozměňovací návrh 379
Jeroen Lenaers

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
se zavázaly k odstranění rozdílů 
v odměňování žen a mužů – a z nich 
plynoucích rozdílů ve výši důchodů žen 
a mužů – s cílem 0 % do roku 2030 a aby 
předložily právní rámec o mzdové 
transparentnosti;

25. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
se zavázaly k odstranění rozdílů 
v odměňování žen a mužů – a z nich 
plynoucích rozdílů ve výši důchodů žen 
a mužů – s cílem 0 % do roku 2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 380
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
se zavázaly k odstranění rozdílů 
v odměňování žen a mužů – a z nich 
plynoucích rozdílů ve výši důchodů žen 
a mužů – s cílem 0 % do roku 2030 a aby 
předložily právní rámec o mzdové 
transparentnosti;

25. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
se zavázaly k odstranění rozdílů 
v odměňování žen a mužů – a z nich 
plynoucích rozdílů ve výši důchodů žen 
a mužů – a aby předložily právní rámec 
o mzdové transparentnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 381
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
se zavázaly k odstranění rozdílů 
v odměňování žen a mužů – a z nich 
plynoucích rozdílů ve výši důchodů žen 
a mužů – s cílem 0 % do roku 2030 a aby 
předložily právní rámec o mzdové 
transparentnosti;

25. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
pokračovaly v úsilí o snížení rozdílů 
v odměňování žen a mužů – a z nich 
plynoucích rozdílů ve výši důchodů žen 
a mužů – a aby předložily právní rámec 
o mzdové transparentnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 382
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
se zavázaly k odstranění rozdílů 
v odměňování žen a mužů – a z nich 
plynoucích rozdílů ve výši důchodů žen 
a mužů – s cílem 0 % do roku 2030 a aby 
předložily právní rámec o mzdové 
transparentnosti;

25. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
se zavázaly k odstranění rozdílů 
v odměňování žen a mužů – a z nich 
plynoucích rozdílů ve výši důchodů žen 
a mužů – s cílem 0 % do roku 2030 a aby 
předložily právní rámec o závazné mzdové 
transparentnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 383
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá členské státy a Komisi, aby 25. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
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se zavázaly k odstranění rozdílů 
v odměňování žen a mužů – a z nich 
plynoucích rozdílů ve výši důchodů žen 
a mužů – s cílem 0 % do roku 2030 a aby 
předložily právní rámec o mzdové 
transparentnosti;

se zavázaly k odstranění rozdílů 
v odměňování žen a mužů – a z nich 
plynoucích rozdílů ve výši důchodů žen 
a mužů – s cílem 0 % do roku 2030, 
přičemž budou prosazovat zásady stejné 
odměny za stejnou práci pro ženy a muže, 
a aby předložily právní rámec o mzdové 
transparentnosti, zahrnující podávání 
zpráv o mzdové transparentnosti a 
informování o mzdových úrovních;

Or. en

Pozměňovací návrh 384
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne, Dragoș Pîslaru

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
se zavázaly k odstranění rozdílů 
v odměňování žen a mužů – a z nich 
plynoucích rozdílů ve výši důchodů žen 
a mužů – s cílem 0 % do roku 2030 a aby 
předložily právní rámec o mzdové 
transparentnosti;

25. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
se zavázaly k odstranění rozdílů 
v odměňování žen a mužů – a z nich 
plynoucích rozdílů ve výši důchodů žen 
a mužů – s cílem 0 % do roku 2030 a aby 
předložily právní rámec o závazné mzdové 
transparentnosti; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily rovnou účast a 
příležitosti pro muže a ženy na trhu práce 
a aby zavedly iniciativy na podporu 
přístupu žen k finančním prostředkům, 
podnikání žen a finanční nezávislosti žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 385
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE
Katrin Langensiepen, Kim Van Sparrentak

Návrh usnesení
Bod 25
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
se zavázaly k odstranění rozdílů 
v odměňování žen a mužů – a z nich 
plynoucích rozdílů ve výši důchodů žen 
a mužů – s cílem 0 % do roku 2030 a aby 
předložily právní rámec o mzdové 
transparentnosti;

25. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
se zavázaly k odstranění rozdílů 
v odměňování žen a mužů a rozdílů v 
odměňování na základně etnického 
původu či zdravotního postižení – a z nich 
plynoucích rozdílů ve výši důchodů žen 
a mužů – s cílem 0 % do roku 2030 a aby 
předložily právní rámec o mzdové 
transparentnosti; vyzývá Komisi a Radu, 
aby urychleně přijaly dlouho očekávanou 
směrnici o ženách v řídících a dozorčích 
orgánech s cílem řešit značnou 
nerovnováhu mezi ženami a muži v 
přijímání ekonomických rozhodnutí na 
nejvyšší úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 386
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. vyzývá Komisi, aby zavedla 
konkrétní opatření vztahující se na 
veřejný i soukromý sektor s náležitým 
přihlédnutím ke zvláštnostem malých a 
středních podniků, jako je jasná definice 
kritérií pro posuzování hodnoty práce, 
genderově neutrální systémy hodnocení a 
klasifikace práce, audity odměňování žen 
a mužů a zprávy s cílem zaručit stejnou 
mzdu, nárok pracovníků požadovat úplné 
informace o odměňování a právo na 
nápravu a jasné cíle pro činnost 
společností v oblasti rovnosti žen a mužů; 
dále vyzývá k lepšímu přístupu ke 
spravedlnosti a k zavedení silnějších 
procesních práv pro boj proti mzdové 
diskriminaci; vyzývá Komisi, aby v 
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nadcházejících právních předpisech o 
transparentnosti odměňování podporovala 
úlohu sociálních partnerů a kolektivního 
vyjednávání na všech úrovních 
(vnitrostátní, odvětvové, místní a 
podnikové); vyzývá Komisi, aby zahrnula 
přísná donucovací opatření pro ty, kdo 
neplní své povinnosti, jako jsou sankce 
pro zaměstnavatele, kteří porušují právo 
na mzdovou rovnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 387
Yana Toom, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Cristian Ghinea

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. zdůrazňuje, že některé členské 
státy mají právně vynucované jazykové 
požadavky na zaměstnávání v soukromém 
sektoru, které lze případně považovat za 
překážku volného pohybu nebo opatření s 
rovnocenným účinkem; vyzývá Komisi, 
aby posoudila jazykové požadavky a jejich 
slučitelnost s právními předpisy EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 388
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zavázaly k odstranění dopadu 
skleněného stropu na řídící a dozorčí 
orgány kotovaných společností tím, že 
zavedou cíl dosáhnout alespoň 40 % 

vypouští se



AM\1216518CS.docx 47/111 PE659.082v01-00

CS

zastoupení žen na vyšších vedoucích 
pozicích;

Or. en

Pozměňovací návrh 389
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zavázaly k odstranění dopadu 
skleněného stropu na řídící a dozorčí 
orgány kotovaných společností tím, že 
zavedou cíl dosáhnout alespoň 40 % 
zastoupení žen na vyšších vedoucích 
pozicích;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 390
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zavázaly k odstranění dopadu 
skleněného stropu na řídící a dozorčí 
orgány kotovaných společností tím, že 
zavedou cíl dosáhnout alespoň 40 % 
zastoupení žen na vyšších vedoucích 
pozicích;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 391
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zavázaly k odstranění dopadu 
skleněného stropu na řídící a dozorčí 
orgány kotovaných společností tím, že 
zavedou cíl dosáhnout alespoň 40 % 
zastoupení žen na vyšších vedoucích 
pozicích;

26. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zavázaly k odstranění dopadu 
skleněného stropu na řídící a dozorčí 
orgány kotovaných společností;

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Lukas Mandl

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zavázaly k odstranění dopadu 
skleněného stropu na řídící a dozorčí 
orgány kotovaných společností tím, že 
zavedou cíl dosáhnout alespoň 40 % 
zastoupení žen na vyšších vedoucích 
pozicích;

26. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zavázaly k odstranění dopadu 
skleněného stropu na řídící a dozorčí 
orgány kotovaných společností;

Or. en

Pozměňovací návrh 393
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zavázaly k odstranění dopadu 
skleněného stropu na řídící a dozorčí 

26. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zavázaly k přijetí účinných opatření pro 
dosažení rovnováhy v zastoupení žen na 
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orgány kotovaných společností tím, že 
zavedou cíl dosáhnout alespoň 40 % 
zastoupení žen na vyšších vedoucích 
pozicích;

vyšších vedoucích pozicích;

Or. en

Pozměňovací návrh 394
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zavázaly k odstranění dopadu 
skleněného stropu na řídící a dozorčí 
orgány kotovaných společností tím, že 
zavedou cíl dosáhnout alespoň 40 % 
zastoupení žen na vyšších vedoucích 
pozicích;

26. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zavázaly k odstranění dopadu 
skleněného stropu na řídící a dozorčí 
orgány kotovaných společností tím, že co 
nejvíce posílí zastoupení žen na vyšších 
vedoucích pozicích;

Or. en

Pozměňovací návrh 395
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zavázaly k odstranění dopadu 
skleněného stropu na řídící a dozorčí 
orgány kotovaných společností tím, že 
zavedou cíl dosáhnout alespoň 40 % 
zastoupení žen na vyšších vedoucích 
pozicích;

26. vyzývá členské státy, aby 
odblokovaly směrnici o ženách v řídících 
a dozorčích orgánech a přijaly ambiciózní 
postoj Rady s cílem řešit značnou 
nerovnováhu mezi ženami a muži v 
rozhodovacím procesu na nejvyšší úrovni; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
zavázaly k odstranění dopadu skleněného 
stropu na řídící a dozorčí orgány 
kotovaných společností tím, že zavedou cíl 
dosáhnout alespoň 40 % zastoupení žen na 
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vyšších vedoucích pozicích;

Or. en

Pozměňovací návrh 396
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zavázaly k odstranění dopadu 
skleněného stropu na řídící a dozorčí 
orgány kotovaných společností tím, že 
zavedou cíl dosáhnout alespoň 40 % 
zastoupení žen na vyšších vedoucích 
pozicích;

26. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zavázaly k odstranění dopadu 
skleněného stropu na řídící a dozorčí 
orgány kotovaných společností tím, že 
zavedou cíl dosáhnout alespoň 40 % 
zastoupení žen na vyšších vedoucích 
pozicích a zlepšit přístup žen v oborech 
STEM;

Or. en

Pozměňovací návrh 397
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
bojovaly proti diskriminaci starších osob v 
oblasti zaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 398
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 27
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vyzývá Komisi, aby předložila 
Evropskou strategii pro pomoc osobám se 
zdravotním postižením pro období po roce 
2020; vyslovuje se pro podporu odborné 
přípravy, mimo jiné pro zranitelné 
skupiny a osoby se zdravotním postižením;

27. vyzývá Komisi, aby předložila 
Evropskou strategii pro pomoc osobám se 
zdravotním postižením pro období po roce 
2020, která zdůrazní, že je třeba 
dosáhnout plně dostupného zboží a 
služeb, včetně stavebního prostředí, 
inkluzivního vzdělávání a trhu práce, 
využívání umělé inteligence s cílem 
umožnit osobám se zdravotním postižením 
plné zapojení do společnosti, jakož i 
závazek dokončit proces 
deinstitucionalizace zařízení dlouhodobé 
péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 399
Stelios Kympouropoulos

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vyzývá Komisi, aby předložila 
Evropskou strategii pro pomoc osobám se 
zdravotním postižením pro období po roce 
2020; vyslovuje se pro podporu odborné 
přípravy, mimo jiné pro zranitelné skupiny 
a osoby se zdravotním postižením;

27. vyzývá Komisi, aby předložila 
Evropskou strategii pro pomoc osobám se 
zdravotním postižením pro období po roce 
2020, která bude obsahovat ambiciózní, 
jasné a měřitelné cíle a plánovaná 
opatření s jasnými časovými rámci a 
přidělenými zdroji, která budou rovněž 
podložena odpovídajícím a dostatečně 
financovaným monitorovacím 
mechanismem s jasnými referenčními 
hodnotami a ukazateli; vyslovuje se pro 
podporu odborné přípravy, mimo jiné pro 
zranitelné skupiny a osoby se zdravotním 
postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 400
Kira Marie Peter-Hansen
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za skupinu Verts/ALE
Katrin Langensiepen, Kim Van Sparrentak

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vyzývá Komisi, aby předložila 
Evropskou strategii pro pomoc osobám se 
zdravotním postižením pro období po roce 
2020; vyslovuje se pro podporu odborné 
přípravy, mimo jiné pro zranitelné skupiny 
a osoby se zdravotním postižením;

27. vyzývá Komisi, aby předložila 
rozšířenou Evropskou strategii pro pomoc 
osobám se zdravotním postižením pro 
období po roce 2020, která bude pokrývat 
všechna ustanovení Úmluvy OSN 
o právech osob se zdravotním postižením; 
vyslovuje se pro podporu inkluzivního a 
dostupného vzdělávání a odborné 
přípravy, mimo jiné pro znevýhodněné 
sociální skupiny a osoby se zdravotním 
postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 401
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vyzývá Komisi, aby předložila 
Evropskou strategii pro pomoc osobám se 
zdravotním postižením pro období po roce 
2020; vyslovuje se pro podporu odborné 
přípravy, mimo jiné pro zranitelné 
skupiny a osoby se zdravotním postižením;

27. vyzývá Komisi, aby předložila 
Evropskou strategii pro pomoc osobám se 
zdravotním postižením pro období po roce 
2020, která zajistí, aby osoby se 
zdravotním postižením mohly žít důstojně 
a měly stejné příležitosti jako kdokoli jiný, 
a to při podpoře jejich účasti na trhu 
práce a podpoře sociálně tržního 
hospodářství; vyslovuje se pro podporu 
odborné přípravy, mimo jiné pro zranitelné 
skupiny, včetně osob s přistěhovaleckým 
původem a osob se zdravotním postižením, 
s cílem umožnit zejména pracovníkům s 
nízkou kvalifikací a starším pracovníkům, 
aby se rekvalifikovali a učili novým 
dovednostem; podporuje vytvoření 
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možností učňovské přípravy napříč EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 402
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vyzývá Komisi, aby předložila 
Evropskou strategii pro pomoc osobám se 
zdravotním postižením pro období po roce 
2020; vyslovuje se pro podporu odborné 
přípravy, mimo jiné pro zranitelné skupiny 
a osoby se zdravotním postižením;

27. vyzývá Komisi, aby předložila 
Evropskou strategii pro pomoc osobám se 
zdravotním postižením pro období po roce 
2020, včetně konkrétních opatření, která 
zohlední potřeby osob s poruchami 
autistického spektra (ASD); vyslovuje se 
pro podporu odborné přípravy, mimo jiné 
pro zranitelné skupiny a osoby se 
zdravotním postižením; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby zvýšily úsilí o další 
začleňování osob se zdravotním 
postižením na trh práce tím, že nahradí 
překážky příležitostmi, které digitální 
práce nabízí pro jejich začlenění, a vytvoří 
pobídky pro jejich zaměstnávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 403
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vyzývá Komisi, aby předložila 
Evropskou strategii pro pomoc osobám se 
zdravotním postižením pro období po roce 
2020; vyslovuje se pro podporu odborné 
přípravy, mimo jiné pro zranitelné skupiny 
a osoby se zdravotním postižením;

27. vyzývá Komisi, aby předložila 
Evropskou strategii pro pomoc osobám se 
zdravotním postižením pro období po roce 
2020, a to plně v souladu s Úmluvou OSN 
o právech osob se zdravotním postižením; 
vyslovuje se pro podporu odborné 
přípravy, mimo jiné pro zranitelné skupiny 
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a osoby se zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 404
Antonius Manders

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vyzývá Komisi, aby předložila 
Evropskou strategii pro pomoc osobám se 
zdravotním postižením pro období po roce 
2020; vyslovuje se pro podporu odborné 
přípravy, mimo jiné pro zranitelné skupiny 
a osoby se zdravotním postižením;

27. vyzývá Komisi, aby předložila 
Evropskou strategii pro pomoc osobám se 
zdravotním postižením pro období po roce 
2020; vyslovuje se pro podporu odborné 
přípravy, mimo jiné pro zranitelné skupiny, 
starší osoby a osoby se zdravotním 
postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 405
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vyzývá Komisi, aby předložila 
Evropskou strategii pro pomoc osobám se 
zdravotním postižením pro období po roce 
2020; vyslovuje se pro podporu odborné 
přípravy, mimo jiné pro zranitelné skupiny 
a osoby se zdravotním postižením;

27. vyzývá Komisi, aby předložila 
Evropskou strategii pro pomoc osobám se 
zdravotním postižením pro období po roce 
2020; vyslovuje se pro podporu odborné 
přípravy, mimo jiné pro zranitelné skupiny, 
starší osoby a osoby se zdravotním 
postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 406
Ádám Kósa, Andrea Bocskor
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Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vyzývá Komisi, aby předložila 
Evropskou strategii pro pomoc osobám se 
zdravotním postižením pro období po roce 
2020; vyslovuje se pro podporu odborné 
přípravy, mimo jiné pro zranitelné skupiny 
a osoby se zdravotním postižením;

27. vyzývá Komisi, aby předložila 
ambiciózní Evropskou strategii pro pomoc 
osobám se zdravotním postižením pro 
období po roce 2020; vyslovuje se pro 
podporu odborné přípravy, mimo jiné pro 
zranitelné skupiny a osoby se zdravotním 
postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 407
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vyzývá Komisi, aby předložila 
Evropskou strategii pro pomoc osobám se 
zdravotním postižením pro období po roce 
2020; vyslovuje se pro podporu odborné 
přípravy, mimo jiné pro zranitelné skupiny 
a osoby se zdravotním postižením;

27. vyzývá Komisi, aby předložila 
Evropskou strategii pro pomoc osobám se 
zdravotním postižením pro období po roce 
2020; vyslovuje se pro podporu odborné a 
digitální přípravy, mimo jiné pro zranitelné 
skupiny a osoby se zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 408
Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, 
Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Cristian Ghinea

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. připomíná, že chudší lidé žijí v 
průměru až o 6 let méně než bohatší lidé a 
že osoby se zdravotním postižením se často 
potýkají s obtížemi při přístupu ke 
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zdravotní péči; zdůrazňuje, že je třeba 
řešit sociální, hospodářské a 
environmentální faktory ovlivňující zdraví 
s cílem čelit těmto nerovnostem v oblasti 
zdraví; vyzývá Komisi, aby vypracovala 
společné ukazatele a metodiky pro 
monitorování zdraví, jakož i výkonnosti a 
dostupnosti systémů zdravotní péče, s 
cílem snížit nerovnosti a určit a 
upřednostnit oblasti, v nichž je třeba 
zlepšit a navýšit financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 409
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. zdůrazňuje, že pandemie COVID-
19 prokázala potřebu modelu EU, který 
bude podporovat a chránit důstojnost a 
základní práva starších osob; vyzývá 
Komisi, aby na základě článku 25 Listiny 
základních práv EU vypracovala a přijala 
Evropskou chartu práv starších osob;

Or. en

Pozměňovací návrh 410
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. zdůrazňuje, že evropská strategie 
dovedností pro udržitelnou 
konkurenceschopnost, sociální 
spravedlnost a odolnost musí zaručit 
právo na celoživotní učení pro všechny a 
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ve všech oblastech, ale že musí rovněž 
zajistit, aby tyto dovednosti byly v souladu 
s trhem práce, s cílem dosáhnout skutečné 
součinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 411
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. vyzývá členské státy, aby všem 
domácnostem, všem vzdělávacím 
zařízením a všem žákům poskytly 
širokopásmový přístup k internetu, který 
je klíčovým prvkem při zvyšování 
digitálních kompetencí a při zajišťování 
rovných příležitostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 412
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. bere na vědomí ambiciózní plány 
Komise týkající se strategie pro Romy a 
vyzývá k tomu, aby všechny politiky v 
oblasti transformace poskytly dostatečné 
zdroje na sociální začlenění romských 
komunit;

Or. en

Pozměňovací návrh 413
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Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily programy začleňování na trh 
práce pro občany starší 55 let, přičemž 
klíčovou prioritou je celoživotní učení;

Or. en

Pozměňovací návrh 414
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. vyzývá všechny členské státy, aby 
ratifikovaly revidovanou Evropskou 
sociální chartu;

Or. en

Pozměňovací návrh 415
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 27 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27b. vítá novou agendu dovedností pro 
Evropu; zdůrazňuje význam přístupu k 
odborné přípravě a rekvalifikaci 
pracovníků v odvětvích, která musí projít 
zásadními změnami s ohledem na 
ekologickou a digitální transformaci; 
zdůrazňuje, že kvalifikace a certifikované 
schopnosti poskytují pracovníkům 
přidanou hodnotu, zlepšují jejich 
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postavení na trhu práce a mohou být 
převáděny v rámci transformace trhu 
práce; vyzývá k tomu, aby se veřejná 
politika v oblasti dovedností zaměřila na 
certifikaci a uznávání kvalifikací a 
schopností; zdůrazňuje, že ve 
společnostech, které mají přístup k 
veřejným finančním prostředkům pro 
zvyšování kvalifikace pracovníků by po 
dohodě se zástupci pracovníků měly být 
zavedeny systémy kompenzace založené 
na dovednostech, neboť tento systém by 
zajistil návratnost těchto veřejných 
investic;

Or. en

Pozměňovací návrh 416
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod 27 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27c. připomíná, že v EU je 
diskriminace na pracovišti na pracovišti 
na základě věku, pohlaví, zdravotního 
postižení, etnického nebo rasového 
původu, náboženského vyznání nebo 
přesvědčení nebo sexuální orientace 
zakázána a že každý má právo na rovné 
zacházení, pokud jde o nábor, pracovní 
podmínky, povýšení, odměňování a 
přístup k odborné přípravě a 
zaměstnaneckému penzijnímu pojištění; 
vyzývá Komisi, aby předložila strategii pro 
předcházení segregace etnických menšin 
na trhu práce a aby předložila sdělení o 
pokynech a normách pro náborové 
politiky bez diskriminace pro členské státy 
a zaměstnavatele, včetně doporučení pro 
přijetí plánů rovnosti na úrovni podniků a 
odvětvových kolektivních smluv a 
provádění úkolů týkajících se rozmanitosti 
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na pracovišti, včetně boje proti 
stereotypům, předsudkům a negativním 
postojům, předcházení diskriminaci při 
náboru, povýšení, odměňování a přístupu 
k odborné přípravě; zdůrazňuje, že tyto 
akční plány pro rovnost žen a mužů by 
měly být rovněž využívány k podpoře 
etnické a kulturní rozmanitosti na 
pracovišti, k vypracování vnitřních 
předpisů proti rasismu, související 
diskriminaci a obtěžování na pracovišti, 
ke sledování a přezkumu náborů, 
profesního postupu a udržení pracovní 
síly podle principu rovnosti s cílem určit 
přímé či nepřímé diskriminační praktiky a 
přijmout nápravná opatření ke snížení 
nerovnosti v každé z těchto oblastí a za 
tímto účelem shromažďovat údaje o 
rovnosti, pokud jde o standardy soukromí 
a základních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 417
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Odolné systémy sociálního zabezpečení Odolné systémy sociálního zabezpečení 
pro vymýcení chudoby

Or. en

Pozměňovací návrh 418
Cindy Franssen, Maria Walsh, Anne Sander, Loucas Fourlas, Romana Tomc, José 
Manuel Fernandes

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 3 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vítá návrh Evropské komise na vytvoření 
platformy pro evropskou spolupráci v 
oblasti bezdomovectví v roce 2021, jakožto 
novou politickou iniciativu v rámci 
akčního plánu pro plnění evropského 
pilíře sociálních práv; vyzývá Komisi, aby 
takovou platformu zahájila a zavedla s 
cílem podpořit vlády a zúčastněné strany 
EU, aby dosáhly rozhodujícího pokroku 
při plnění cíle, kterým je ukončení 
bezdomovectví během funkčního období 
této Komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 419
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
investovaly 30 % prostředků z facility na 
podporu oživení a odolnosti do provádění 
zásad evropského pilíře sociálních práv za 
účelem vymýcení chudoby;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 420
Guido Reil, Nicolaus Fest, France Jamet, Dominique Bilde

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
investovaly 30 % prostředků z facility na 
podporu oživení a odolnosti do provádění 
zásad evropského pilíře sociálních práv za 

28. vyjadřuje politování nad tím, že v 
mnoha členských státech je míra chudoby 
stále vysoká; zdůrazňuje, že vytváření 
důstojných pracovních míst je nejlepším 



PE659.082v01-00 62/111 AM\1216518CS.docx

CS

účelem vymýcení chudoby; nástrojem boje proti chudobě;

Or. en

Pozměňovací návrh 421
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
investovaly 30 % prostředků z facility na 
podporu oživení a odolnosti do provádění 
zásad evropského pilíře sociálních práv za 
účelem vymýcení chudoby;

28. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
pokračovaly ve svém úsilí za účelem 
vymýcení chudoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 422
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
investovaly 30 % prostředků z facility na 
podporu oživení a odolnosti do provádění 
zásad evropského pilíře sociálních práv za 
účelem vymýcení chudoby;

28. vyzývá členské státy, aby 
investovaly do provádění zásad evropského 
pilíře sociálních práv za účelem vymýcení 
chudoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 423
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 28
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
investovaly 30 % prostředků z facility na 
podporu oživení a odolnosti do provádění 
zásad evropského pilíře sociálních práv za 
účelem vymýcení chudoby;

28. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
investovaly přiměřené zdroje z prostředků 
z facility na podporu oživení a odolnosti do 
provádění zásad evropského pilíře 
sociálních práv za účelem vymýcení 
chudoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 424
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
investovaly 30 % prostředků z facility na 
podporu oživení a odolnosti do provádění 
zásad evropského pilíře sociálních práv za 
účelem vymýcení chudoby;

28. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
investovaly 30 % prostředků z facility na 
podporu oživení a odolnosti do provádění 
zásad evropského pilíře sociálních práv za 
účelem vymýcení chudoby; konstatuje, že 
stávající investice do sociální 
infrastruktury v EU jsou odhadovány na 
přibližně 170 miliard EUR ročně a že 
Komise odhaduje, že potřebné investice do 
sociální infrastruktury činí 192 miliard 
EUR, přičemž zdravotní a dlouhodobá 
péče tvoří 62 % potřebných investic 
(bezpečné bydlení 57 miliard EUR, 
zdravotnictví 70 miliard EUR, dlouhodobá 
péče 50 miliard EUR, vzdělávání a 
celoživotní učení 15 miliard EUR);

Or. en

Pozměňovací návrh 425
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 28
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
investovaly 30 % prostředků z facility na 
podporu oživení a odolnosti do provádění 
zásad evropského pilíře sociálních práv za 
účelem vymýcení chudoby;

28. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
investovaly 30 % prostředků z facility na 
podporu oživení a odolnosti do provádění 
zásad evropského pilíře sociálních práv za 
účelem vymýcení chudoby a nerovností;

Or. en

Pozměňovací návrh 426
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
investovaly 30 % prostředků z facility na 
podporu oživení a odolnosti do provádění 
zásad evropského pilíře sociálních práv za 
účelem vymýcení chudoby;

28. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
investovaly nejméně 7 % prostředků 
z facility na podporu oživení a odolnosti do 
provádění zásad evropského pilíře 
sociálních práv za účelem vymýcení 
chudoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 427
Jeroen Lenaers

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
investovaly 30 % prostředků z facility na 
podporu oživení a odolnosti do provádění 
zásad evropského pilíře sociálních práv za 
účelem vymýcení chudoby;

28. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
investovaly výši prostředků z facility na 
podporu oživení a odolnosti do provádění 
zásad evropského pilíře sociálních práv za 
účelem vymýcení chudoby;

Or. en
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Pozměňovací návrh 428
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. dále zdůrazňuje, že je třeba, aby 
Komise a členské státy shromažďovaly 
lepší a harmonizovanější údaje o počtu 
osob bez domova v Evropě, neboť to 
představuje základ účinné veřejné 
politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 429
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. vyzývá Komisi, aby předložila 
komplexní a integrovanou strategii EU 
pro boj proti chudobě, která bude 
založena na právech a jejímž cílem je 
snížit chudobu s ohledem na její 
mnohorozměrnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 430
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. trvá na tom, aby při přidělování 
zdrojů facility na podporu oživení a 
odolnosti byla zohledněna rovnost žen a 
mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 431
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod 28 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28b. vyzývá Komisi, aby prozkoumala 
rámec pro zavedení postupů zátěžových 
testů týkajících se evropských systémů 
sociálního zabezpečení v Evropě s cílem 
ověřit míru jejich odolnosti, pokud se 
ocitnou v otřesech s různou mírou 
závažnosti, a aby prozkoumala, jakým 
způsobem by mohly být odolnější a 
silnější, aby odolávaly budoucím krizím;

Or. en

Pozměňovací návrh 432
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE
Katrin Langensiepen, Kim Van Sparrentak

Návrh usnesení
Bod 28 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28b. vyzývá k tomu, aby byl na úrovni 
EU stanoven cíl pro vymýcení 
bezdomovectví do roku 2030; vyzývá 
Komisi, aby navrhla rámec EU pro 
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vnitrostátní strategie v oblasti 
bezdomovectví, a vyzývá členské státy, aby 
přijaly naléhavá opatření s cílem 
předcházet bezdomovectví a bojovat proti 
němu a aby upřednostňovaly řešení v 
oblasti trvalého bydlení;

Or. en

Pozměňovací návrh 433
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod 28 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28c. je znepokojen nevyvážeností 
kvality zdravotní péče a přístupu k ní v 
celé EU, kterou odhalila krize COVID-19, 
a navrhuje vypracování studie o 
minimálních normách kvality, 
spolehlivosti, účinnosti a univerzálnosti 
systémů zdravotní péče členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 434
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. zdůrazňuje, že EU a její členské 
státy mají povinnost zajistit občanům 
všeobecný přístup k důstojnému a cenově 
dostupnému bydlení; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby maximalizovaly úsilí 
investovat do cenově dostupného bydlení 
s cílem uspokojit potřeby v oblasti bydlení 
u skupin s nízkými a středními příjmy 

29. zdůrazňuje, že EU a její členské 
státy mají povinnost zajistit občanům 
všeobecný přístup k důstojnému a cenově 
dostupnému bydlení; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby maximalizovaly úsilí 
investovat do cenově dostupného bydlení;
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(spodní tři pětiny), zajistit, aby alespoň 30 
% všech nově postavených domů 
představovalo cenově dostupné bydlení 
pro obě tyto příjmové skupiny, a odstranit 
do roku 2030 energetickou chudobu;

Or. en

Pozměňovací návrh 435
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. zdůrazňuje, že EU a její členské 
státy mají povinnost zajistit občanům 
všeobecný přístup k důstojnému a cenově 
dostupnému bydlení; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby maximalizovaly úsilí 
investovat do cenově dostupného bydlení 
s cílem uspokojit potřeby v oblasti bydlení 
u skupin s nízkými a středními příjmy 
(spodní tři pětiny), zajistit, aby alespoň 30 
% všech nově postavených domů 
představovalo cenově dostupné bydlení 
pro obě tyto příjmové skupiny, a odstranit 
do roku 2030 energetickou chudobu;

29. vyzývá členské státy, aby zajistily, 
že jejich občané budou mít přístup 
k důstojnému a cenově dostupnému 
bydlení; vyzývá členské státy, aby 
maximalizovaly úsilí investovat do cenově 
dostupného bydlení s cílem uspokojit 
potřeby v oblasti bydlení u skupin 
s nízkými a středními příjmy;

Or. en

Pozměňovací návrh 436
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. zdůrazňuje, že EU a její členské 
státy mají povinnost zajistit občanům 
všeobecný přístup k důstojnému a cenově 
dostupnému bydlení; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby maximalizovaly úsilí 

29. zdůrazňuje, že členské státy mají 
povinnost zajistit svým občanům přístup 
k důstojnému a cenově dostupnému 
bydlení; vyzývá členské státy, aby 
investovaly do cenově dostupného bydlení 
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investovat do cenově dostupného bydlení 
s cílem uspokojit potřeby v oblasti bydlení 
u skupin s nízkými a středními příjmy 
(spodní tři pětiny), zajistit, aby alespoň 30 
% všech nově postavených domů 
představovalo cenově dostupné bydlení 
pro obě tyto příjmové skupiny, a odstranit 
do roku 2030 energetickou chudobu;

s cílem uspokojit potřeby v oblasti bydlení 
u skupin s nízkými a středními příjmy 
(spodní tři pětiny) a odstranit do roku 2030 
energetickou chudobu;

Or. en

Pozměňovací návrh 437
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. zdůrazňuje, že EU a její členské 
státy mají povinnost zajistit občanům 
všeobecný přístup k důstojnému a cenově 
dostupnému bydlení; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby maximalizovaly úsilí 
investovat do cenově dostupného bydlení 
s cílem uspokojit potřeby v oblasti bydlení 
u skupin s nízkými a středními příjmy 
(spodní tři pětiny), zajistit, aby alespoň 30 
% všech nově postavených domů 
představovalo cenově dostupné bydlení 
pro obě tyto příjmové skupiny, a odstranit 
do roku 2030 energetickou chudobu;

29. zdůrazňuje, že je třeba dodržovat 
vnitrostátní právní předpisy členských 
států a vyměňovat si osvědčené postupy, 
pokud jde o přístup k důstojnému a cenově 
dostupnému bydlení; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby maximalizovaly úsilí 
investovat do cenově dostupného bydlení 
s cílem uspokojit potřeby v oblasti bydlení 
u skupin s nízkými a středními příjmy 
(spodní tři pětiny) a snížit do roku 2030 
energetickou chudobu;

Or. en

Pozměňovací návrh 438
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. zdůrazňuje, že EU a její členské 
státy mají povinnost zajistit občanům 

29. zdůrazňuje, že EU a její členské 
státy mají povinnost zajistit občanům 
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všeobecný přístup k důstojnému a cenově 
dostupnému bydlení; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby maximalizovaly úsilí 
investovat do cenově dostupného bydlení 
s cílem uspokojit potřeby v oblasti bydlení 
u skupin s nízkými a středními příjmy 
(spodní tři pětiny), zajistit, aby alespoň 30 
% všech nově postavených domů 
představovalo cenově dostupné bydlení 
pro obě tyto příjmové skupiny, a odstranit 
do roku 2030 energetickou chudobu;

všeobecný přístup k důstojnému a cenově 
dostupnému bydlení; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby maximalizovaly úsilí 
investovat do cenově dostupného bydlení 
s cílem uspokojit potřeby v oblasti bydlení 
u skupin s nízkými a středními příjmy 
(spodní tři pětiny);

Or. en

Pozměňovací návrh 439
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. zdůrazňuje, že EU a její členské 
státy mají povinnost zajistit občanům 
všeobecný přístup k důstojnému a cenově 
dostupnému bydlení; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby maximalizovaly úsilí 
investovat do cenově dostupného bydlení 
s cílem uspokojit potřeby v oblasti bydlení 
u skupin s nízkými a středními příjmy 
(spodní tři pětiny), zajistit, aby alespoň 30 
% všech nově postavených domů 
představovalo cenově dostupné bydlení 
pro obě tyto příjmové skupiny, a odstranit 
do roku 2030 energetickou chudobu;

29. zdůrazňuje, že EU a její členské 
státy mají povinnost zajistit občanům 
všeobecný přístup k důstojnému a cenově 
dostupnému bydlení; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby maximalizovaly úsilí 
investovat do cenově dostupného bydlení 
s cílem uspokojit potřeby v oblasti bydlení 
u skupin s nízkými a středními příjmy 
(spodní tři pětiny) a odstranit do roku 2030 
energetickou chudobu;

Or. en

Pozměňovací návrh 440
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Katrin Langensiepen

Návrh usnesení
Bod 29
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. zdůrazňuje, že EU a její členské 
státy mají povinnost zajistit občanům 
všeobecný přístup k důstojnému a cenově 
dostupnému bydlení; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby maximalizovaly úsilí 
investovat do cenově dostupného bydlení 
s cílem uspokojit potřeby v oblasti bydlení 
u skupin s nízkými a středními příjmy 
(spodní tři pětiny), zajistit, aby alespoň 30 
% všech nově postavených domů 
představovalo cenově dostupné bydlení pro 
obě tyto příjmové skupiny, a odstranit do 
roku 2030 energetickou chudobu;

29. vyzývá Komisi a její členské státy, 
aby zajistily, že lidé budou mít všeobecný 
přístup k důstojnému a cenově dostupnému 
bydlení, včetně čisté a vysoce kvalitní 
pitné vody, přiměřené a spravedlivé 
hygieny a kvality vnitřního prostředí, a k 
cenově dostupné, spolehlivé a udržitelné 
energii, mimo jiné prostřednictvím 
opatření pro postupné vymýcení 
bezdomovectví; vyzývá členské státy, aby 
ve svých plánech obnovy a odolnosti 
upřednostňovaly renovace s cílem přispět 
k důkladné renovaci nejméně 3 % 
evropského fondu budov ročně; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby 
maximalizovaly úsilí investovat do cenově 
dostupného bydlení s cílem uspokojit 
potřeby v oblasti bydlení u skupin 
s nízkými a středními příjmy (spodní tři 
pětiny), zajistit, aby alespoň 30 % všech 
nově postavených domů představovalo 
cenově dostupné bydlení pro obě tyto 
příjmové skupiny, a odstranit do roku 2030 
energetickou chudobu;

Or. en

Pozměňovací návrh 441
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. zdůrazňuje, že EU a její členské 
státy mají povinnost zajistit občanům 
všeobecný přístup k důstojnému a cenově 
dostupnému bydlení; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby maximalizovaly úsilí 
investovat do cenově dostupného bydlení 
s cílem uspokojit potřeby v oblasti bydlení 

29. zdůrazňuje, že EU a její členské 
státy mají povinnost zajistit občanům 
všeobecný přístup k důstojnému a cenově 
dostupnému bydlení v souladu se 
základními právy, jako jsou články 16, 30 
a 31 Evropské sociální charty a evropský 
pilíř sociálních práv; zdůrazňuje, že 
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u skupin s nízkými a středními příjmy 
(spodní tři pětiny), zajistit, aby alespoň 30 
% všech nově postavených domů 
představovalo cenově dostupné bydlení pro 
obě tyto příjmové skupiny, a odstranit do 
roku 2030 energetickou chudobu;

investice do sociálního a cenově 
dostupného bydlení jsou zásadní pro 
zajištění a zlepšení životní kvality všech 
občanů EU; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby maximalizovaly úsilí investovat 
do cenově dostupného bydlení s cílem 
uspokojit potřeby v oblasti bydlení 
u skupin s nízkými a středními příjmy 
(spodní tři pětiny), zajistit, aby alespoň 30 
% všech nově postavených domů 
představovalo cenově dostupné bydlení pro 
obě tyto příjmové skupiny, a odstranit do 
roku 2030 energetickou chudobu 
prostřednictvím podpory investic 
domácností s nízkými příjmy do 
energetické účinnosti; vyzývá Komisi, aby 
do všech návrhů týkajících se vlny 
renovací zahrnula model nákladové 
neutrality bydlení (včetně nákladů na 
nájem, energii a místní daně) s cílem 
spojit sociální a klimatické cíle a zabránit 
vystěhovávání v důsledku renovace, čímž 
by se zajistilo, že jakékoli zvýšení nájmu 
na základě renovace bude plně vyváženo 
úsporami energie; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby předložila ambiciózní akční 
plán pro řešení bezdomovectví, včetně 
celoevropského přístupu založeného na 
zásadě „bydlení na prvním místě“; trvá na 
tom, aby Komise vypracovala minimální 
normy pro důstojné bydlení 
přeshraničních a sezónních pracovníků, 
které nelze odvozovat od odměny 
pracovníka, s nájemním vztahem;

Or. en

Pozměňovací návrh 442
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. zdůrazňuje, že EU a její členské 
státy mají povinnost zajistit občanům 

29. zdůrazňuje, že EU a její členské 
státy mají povinnost zajistit občanům 
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všeobecný přístup k důstojnému a cenově 
dostupnému bydlení; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby maximalizovaly úsilí 
investovat do cenově dostupného bydlení 
s cílem uspokojit potřeby v oblasti bydlení 
u skupin s nízkými a středními příjmy 
(spodní tři pětiny), zajistit, aby alespoň 30 
% všech nově postavených domů 
představovalo cenově dostupné bydlení pro 
obě tyto příjmové skupiny, a odstranit do 
roku 2030 energetickou chudobu;

všeobecný přístup k důstojnému a cenově 
dostupnému bydlení v souladu se 
základními právy, jako jsou články 16, 30 
a 31 Evropské sociální charty a evropský 
pilíř sociálních práv; zdůrazňuje, že 
investice do sociálního a cenově 
dostupného bydlení jsou zásadní pro 
zajištění a zlepšení životní kvality všech 
občanů EU; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby maximalizovaly úsilí investovat 
do cenově dostupného bydlení s cílem 
uspokojit potřeby v oblasti bydlení 
u skupin s nízkými a středními příjmy 
(spodní tři pětiny), zajistit, aby alespoň 
30 % všech nově postavených domů 
představovalo cenově dostupné bydlení pro 
obě tyto příjmové skupiny, a odstranit do 
roku 2030 energetickou chudobu 
prostřednictvím podpory investic 
domácností s nízkými příjmy do 
energetické účinnosti; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby předložila ambiciózní akční 
plán pro řešení bezdomovectví, včetně 
celoevropského přístupu založeného na 
zásadě „bydlení na prvním místě“; trvá na 
tom, aby Komise vypracovala minimální 
normy pro důstojné bydlení 
přeshraničních a sezónních pracovníků, 
které nelze odvozovat od odměny 
pracovníka, s nájemním vztahem;

Or. en

Pozměňovací návrh 443
Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. zdůrazňuje, že EU a její členské 
státy mají povinnost zajistit občanům 
všeobecný přístup k důstojnému a cenově 
dostupnému bydlení; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby maximalizovaly úsilí 
investovat do cenově dostupného bydlení 

29. zdůrazňuje, že EU a její členské 
státy mají povinnost zajistit občanům 
všeobecný přístup k důstojnému, 
bezpečnému a cenově dostupnému bydlení 
v souladu s Agendou 2030 pro 
udržitelných rozvoj vyhlášenou OSN, 
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s cílem uspokojit potřeby v oblasti bydlení 
u skupin s nízkými a středními příjmy 
(spodní tři pětiny), zajistit, aby alespoň 30 
% všech nově postavených domů 
představovalo cenově dostupné bydlení pro 
obě tyto příjmové skupiny, a odstranit do 
roku 2030 energetickou chudobu;

zejména s jejím cílem č. 11; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby 
maximalizovaly úsilí investovat do cenově 
dostupného bydlení s cílem uspokojit 
potřeby v oblasti bydlení u skupin 
s nízkými a středními příjmy (spodní tři 
pětiny), zajistit, aby alespoň 30 % všech 
nově postavených domů představovalo 
cenově dostupné bydlení pro obě tyto 
příjmové skupiny, a odstranit do roku 2030 
energetickou chudobu; vyzývá členské 
státy a Komisi, aby přijaly opatření a 
zavedly programy pro mladé lidi, kteří 
dosáhnou věku 18 let a u nichž hrozí 
bezdomovectví; zdůrazňuje význam 
spolehlivého shromažďování údajů o 
bezdomovectví mladých lidí;

Or. en

Pozměňovací návrh 444
Cindy Franssen, Maria Walsh, Anne Sander, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, 
Romana Tomc, José Manuel Fernandes

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. zdůrazňuje, že EU a její členské 
státy mají povinnost zajistit občanům 
všeobecný přístup k důstojnému a cenově 
dostupnému bydlení; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby maximalizovaly úsilí 
investovat do cenově dostupného bydlení 
s cílem uspokojit potřeby v oblasti bydlení 
u skupin s nízkými a středními příjmy 
(spodní tři pětiny), zajistit, aby alespoň 30 
% všech nově postavených domů 
představovalo cenově dostupné bydlení pro 
obě tyto příjmové skupiny, a odstranit do 
roku 2030 energetickou chudobu;

29. zdůrazňuje, že EU a její členské 
státy mají povinnost zajistit občanům 
všeobecný přístup k důstojnému a cenově 
dostupnému bydlení, mimo jiné 
prostřednictvím opatření pro postupné 
vymýcení bezdomovectví; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby maximalizovaly úsilí 
investovat do cenově dostupného bydlení 
s cílem uspokojit potřeby v oblasti bydlení 
u skupin s nízkými a středními příjmy 
(spodní tři pětiny), zajistit, aby alespoň 30 
% všech nově postavených domů 
představovalo cenově dostupné bydlení pro 
obě tyto příjmové skupiny, a odstranit do 
roku 2030 energetickou chudobu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 445
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. vyzývá členské státy, aby zajistily 
rovný přístup ke zdravotnickým a 
pečovatelským službám, zdravotní péči a 
pečovatelským zařízením, aniž by 
docházelo k diskriminaci na základě věku;

Or. en

Pozměňovací návrh 446
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. opakuje, že sociální systémy v 
členských státech jsou založeny na 
hluboce zakořeněných politických volbách 
a společenských tradicích;

Or. en

Pozměňovací návrh 447
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. trvá na tom, aby byli všichni 
pracovníci součástí systému sociálního 
zabezpečení a měli právo na dávky 
v nezaměstnanosti, placenou dobu pracovní 

30. trvá na tom, aby byly respektovány 
právní předpisy členských států, pokud jde 
o právo pracovníků na začlenění do 
systému sociálního zabezpečení a jejich 
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neschopnosti, úrazové pojištění a ochranu 
před nespravedlivým propuštěním;

právo na dávky v nezaměstnanosti, 
placenou dobu pracovní neschopnosti, 
úrazové pojištění a ochranu před 
nespravedlivým propuštěním;

Or. en

Pozměňovací návrh 448
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. trvá na tom, aby byli všichni 
pracovníci součástí systému sociálního 
zabezpečení a měli právo na dávky 
v nezaměstnanosti, placenou dobu pracovní 
neschopnosti, úrazové pojištění a ochranu 
před nespravedlivým propuštěním;

30. vybízí k zavedení opatření za 
účelem maximalizace počtu pracovníků, 
kteří jsou součástí systému sociálního 
zabezpečení a mají právo na dávky 
v nezaměstnanosti, placenou dobu pracovní 
neschopnosti, úrazové pojištění a ochranu 
před nespravedlivým propuštěním;

Or. en

Pozměňovací návrh 449
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. trvá na tom, aby byli všichni 
pracovníci součástí systému sociálního 
zabezpečení a měli právo na dávky 
v nezaměstnanosti, placenou dobu pracovní 
neschopnosti, úrazové pojištění a ochranu 
před nespravedlivým propuštěním;

30. trvá na tom, aby byli všichni 
pracovníci, zejména pracovníci platforem, 
součástí systému sociálního zabezpečení 
a měli právo na dávky v nezaměstnanosti, 
placenou dobu pracovní neschopnosti, 
úrazové pojištění a ochranu před 
nespravedlivým propuštěním;

Or. en
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Pozměňovací návrh 450
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. trvá na tom, aby byli všichni 
pracovníci součástí systému sociálního 
zabezpečení a měli právo na dávky 
v nezaměstnanosti, placenou dobu pracovní 
neschopnosti, úrazové pojištění a ochranu 
před nespravedlivým propuštěním;

30. trvá na tom, aby byli všichni 
pracovníci součástí systému sociálního 
zabezpečení a měli právo na dávky 
v nezaměstnanosti, placenou dobu pracovní 
neschopnosti, rodičovskou dovolenou, 
úrazové pojištění a ochranu před 
nespravedlivým propuštěním;

Or. en

Pozměňovací návrh 451
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. zdůrazňuje, že je nutné zajistit 
univerzální přístup k veřejným, 
solidárním a přiměřeným předčasným 
a starobním důchodům pro všechny 
občany;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 452
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. zdůrazňuje, že je nutné zajistit 
univerzální přístup k veřejným, 

31. vybízí členské státy, aby zajistily, že 
jejich důchodové systémy budou i nadále 
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solidárním a přiměřeným předčasným 
a starobním důchodům pro všechny 
občany;

přiměřené a udržitelné pro pracovníky a 
osoby samostatně výdělečně činné; vybízí 
členské státy, aby zaručily důstojné 
starobní důchody a řešily chudobu 
důchodců;

Or. en

Pozměňovací návrh 453
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. zdůrazňuje, že je nutné zajistit 
univerzální přístup k veřejným, solidárním 
a přiměřeným předčasným a starobním 
důchodům pro všechny občany;

31. zdůrazňuje, že přístup ke starobním 
důchodům je nutné zajistit pro všechny 
občany, kteří řádně platili důchodové 
pojištění během svého pracovního života;

Or. en

Pozměňovací návrh 454
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. zdůrazňuje, že je nutné zajistit 
univerzální přístup k veřejným, solidárním 
a přiměřeným předčasným a starobním 
důchodům pro všechny občany;

31. zdůrazňuje, že je nutné zajistit 
univerzální přístup k veřejným, solidárním 
a přiměřeným předčasným a starobním 
důchodům pro všechny občany; uznává 
výzvy, kterým čelí členské státy při 
posilování udržitelnosti důchodových 
systémů, zdůrazňuje však, že je důležité 
zachovat solidaritu v důchodových 
systémech prostřednictvím posílení 
příjmové stránky, aniž by se nutně zvýšil 
věk odchodu do důchodu; zdůrazňuje 
význam veřejných a zaměstnaneckých 
důchodových systémů, které zajišťují 
přiměřený důchodový příjem výrazně nad 
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hranicí chudoby a umožňují důchodcům 
zachovat si svou životní úroveň; domnívá 
se, že nejlepším způsobem, jak zajistit 
udržitelné, bezpečné a přiměřené důchody 
pro ženy a muže, je zvýšit celkovou míru 
zaměstnanosti a posílit kvalitní pracovní 
místa ve všech věkových kategoriích, 
zlepšit pracovní podmínky a podmínky 
zaměstnávání a vyčlenit nezbytné 
dodatečné veřejné výdaje; domnívá se, že 
reformy důchodových systémů by se měly 
mimo jiné zaměřit na skutečný věk 
odchodu do důchodu a měly by odrážet 
trendy na trhu práce, porodnost, zdravotní 
a sociální situaci, pracovní podmínky a 
poměr ekonomické závislosti; domnívá se, 
že tyto reformy musí rovněž zohledňovat 
situaci milionů pracovníků v Evropě, 
zejména žen, mladých lidí a osob 
samostatně výdělečně činných, kteří jsou 
stiženi nejistými, atypickými formami 
zaměstnáními, obdobími nedobrovolné 
nezaměstnanosti a zkrácenou pracovní 
dobou;

Or. en

Pozměňovací návrh 455
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod 31 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31a. je znepokojen tím, jak pandemie 
dále prohloubila zranitelnost, izolaci a 
riziko chudoby a sociálního vyloučení 
starší populace; vyzývá Komisi, aby 
předložila plán na zajištění duševního 
zdraví, důstojnosti a dobrých životních 
podmínek pro lidi, včetně starších osob, a 
to podporou přiměřené kvalitní zdravotní 
péče a pečovatelských služeb, investic do 
komunitních služeb, důstojného bydlení a 
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infrastruktury, upřednostňováním 
projektů sociální ekonomiky, včetně 
sdíleného bydlení a družstevního bydlení, 
programů zdravotní péče a wellness 
programů, denní a dlouhodobé péče o 
dospělé osoby a ochrany úlohy a 
pracovních podmínek pečovatelů, a 
podporou mezigenerační solidarity;

Or. en

Pozměňovací návrh 456
Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, 
Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Cristian Ghinea

Návrh usnesení
Bod 31 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31a. vyzývá členské státy, aby 
investovaly do prevence a propagace 
zdraví, včasné diagnostiky, zdravotnické 
infrastruktury a sociální ochrany s cílem 
řešit potřeby stárnoucího obyvatelstva a 
rostoucí poptávku a zajistit, aby každý 
občan měl včasný přístup k cenově 
dostupné, preventivní a léčebné zdravotní 
péči dobré kvality, jak je zakotveno v 
evropském pilíři sociálních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 457
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 31 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31b. zdůrazňuje, že volný pohyb 
pracovníků v EU je základní svobodou a 
nedílnou součástí úspěchu vnitřního trhu; 
konstatuje, že existují šedé zóny a právní 
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mezery a že někteří pracovníci tak této 
svobody využívají v nejistých podmínkách 
a často prostřednictvím podvodných 
pracovních agentur a zprostředkovatelů 
na trhu práce; varuje, že tím vzniká 
pracovní vykořisťování, nekalá 
hospodářská soutěž a narušení trhu; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby všem 
mobilním pracovníkům v EU zaručily 
důstojné pracovní podmínky a rovné 
zacházení;

Or. en

Pozměňovací návrh 458
Lukas Mandl

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
směrnici o agenturách práce s cílem 
stanovit právní rámec, který zajistí 
důstojné pracovní podmínky a rovné 
zacházení sezónním pracovníkům 
a mobilním pracovníkům uvnitř EU, kteří 
mají smlouvy na dobu určitou uzavřené 
s agenturami práce nebo s jakýmkoli 
jiným typem zprostředkovatelů na trhu 
práce; zdůrazňuje, že tento právní rámec 
by měl zahrnovat: zákaz zprostředkovatelů 
na trhu práce, kteří nedodržují směrnici 
o agenturách práce a působí na 
jednotném trhu, zaručenou minimální 
mzdu, zaručený minimální počet hodin 
týdně/měsíčně, který zaměstnavatel 
nemůže pod žádnou položkou odečíst 
z minimální mzdy, zákaz srážek ze mzdy 
v případě smluv na částečný úvazek, 
zaručené rovné zacházení pro kohokoli, 
kdo je v dotčeném členském státě chráněn 
jako pracovník pracující v téže 
společnosti/odvětví, požadavek, aby byly 
veškeré agentury práce působící na 
vnitřním trhu zapsány v evropském 

vypouští se
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registru a měly osvědčení, které jim 
umožňuje působit na jednotném trhu, 
a sankce pro společnosti využívající 
podvodné náborové praktiky 
a obchodující s lidmi za účelem 
pracovního vykořisťování;

Or. en

Pozměňovací návrh 459
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
směrnici o agenturách práce s cílem 
stanovit právní rámec, který zajistí 
důstojné pracovní podmínky a rovné 
zacházení sezónním pracovníkům 
a mobilním pracovníkům uvnitř EU, kteří 
mají smlouvy na dobu určitou uzavřené 
s agenturami práce nebo s jakýmkoli jiným 
typem zprostředkovatelů na trhu práce; 
zdůrazňuje, že tento právní rámec by měl 
zahrnovat: zákaz zprostředkovatelů na 
trhu práce, kteří nedodržují směrnici 
o agenturách práce a působí na 
jednotném trhu, zaručenou minimální 
mzdu, zaručený minimální počet hodin 
týdně/měsíčně, který zaměstnavatel 
nemůže pod žádnou položkou odečíst 
z minimální mzdy, zákaz srážek ze mzdy 
v případě smluv na částečný úvazek, 
zaručené rovné zacházení pro kohokoli, 
kdo je v dotčeném členském státě chráněn 
jako pracovník pracující v téže 
společnosti/odvětví, požadavek, aby byly 
veškeré agentury práce působící na 
vnitřním trhu zapsány v evropském 
registru a měly osvědčení, které jim 
umožňuje působit na jednotném trhu, 
a sankce pro společnosti využívající 
podvodné náborové praktiky 
a obchodující s lidmi za účelem 

32. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
směrnici o agenturách práce s cílem 
stanovit právní rámec, který zajistí 
důstojné pracovní podmínky a rovné 
zacházení sezónním pracovníkům 
a mobilním pracovníkům uvnitř EU, kteří 
mají smlouvy na dobu určitou uzavřené 
s agenturami práce nebo s jakýmkoli jiným 
typem zprostředkovatelů na trhu práce;
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pracovního vykořisťování;

Or. en

Pozměňovací návrh 460
Jeroen Lenaers

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
směrnici o agenturách práce s cílem 
stanovit právní rámec, který zajistí 
důstojné pracovní podmínky a rovné 
zacházení sezónním pracovníkům 
a mobilním pracovníkům uvnitř EU, kteří 
mají smlouvy na dobu určitou uzavřené 
s agenturami práce nebo s jakýmkoli jiným 
typem zprostředkovatelů na trhu práce; 
zdůrazňuje, že tento právní rámec by měl 
zahrnovat: zákaz zprostředkovatelů na trhu 
práce, kteří nedodržují směrnici 
o agenturách práce a působí na jednotném 
trhu, zaručenou minimální mzdu, zaručený 
minimální počet hodin týdně/měsíčně, 
který zaměstnavatel nemůže pod žádnou 
položkou odečíst z minimální mzdy, zákaz 
srážek ze mzdy v případě smluv na 
částečný úvazek, zaručené rovné zacházení 
pro kohokoli, kdo je v dotčeném členském 
státě chráněn jako pracovník pracující 
v téže společnosti/odvětví, požadavek, aby 
byly veškeré agentury práce působící na 
vnitřním trhu zapsány v evropském registru 
a měly osvědčení, které jim umožňuje 
působit na jednotném trhu, a sankce pro 
společnosti využívající podvodné náborové 
praktiky a obchodující s lidmi za účelem 
pracovního vykořisťování;

32. vyzývá Komisi, aby provedla 
rozsáhlé šetření ohledně úlohy pracovních 
agentur při přeshraniční a sezónní práci 
ve snaze přezkoumat směrnici 
o agenturách práce s cílem stanovit právní 
rámec, který zajistí důstojné pracovní 
podmínky a rovné zacházení sezónním 
pracovníkům a mobilním pracovníkům 
uvnitř EU, kteří mají smlouvy na dobu 
určitou uzavřené s agenturami práce nebo 
s jakýmkoli jiným typem zprostředkovatelů 
na trhu práce; vyzývá členské státy, aby 
posílily vymáhání a bojovaly proti 
praktikám zákeřných agentur práce; žádá 
Komisi, aby během svého šetření 
posoudila následující možné oblasti, které 
by bylo možné zlepšit: zákaz 
zprostředkovatelů na trhu práce, kteří 
nedodržují směrnici o agenturách práce 
a působí na jednotném trhu, zaručenou 
minimální mzdu, zaručený minimální počet 
hodin týdně/měsíčně, který zaměstnavatel 
nemůže pod žádnou položkou odečíst 
z minimální mzdy, zákaz srážek ze mzdy 
v případě smluv na částečný úvazek, 
zaručené rovné zacházení pro kohokoli, 
kdo je v dotčeném členském státě chráněn 
jako pracovník pracující v téže 
společnosti/odvětví, požadavek, aby byly 
veškeré agentury práce působící na 
vnitřním trhu zapsány v evropském registru 
a měly osvědčení, které jim umožňuje 
působit na jednotném trhu, a sankce pro 
společnosti využívající podvodné náborové 
praktiky a obchodující s lidmi za účelem 
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pracovního vykořisťování;

Or. en

Pozměňovací návrh 461
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
směrnici o agenturách práce s cílem 
stanovit právní rámec, který zajistí 
důstojné pracovní podmínky a rovné 
zacházení sezónním pracovníkům 
a mobilním pracovníkům uvnitř EU, kteří 
mají smlouvy na dobu určitou uzavřené 
s agenturami práce nebo s jakýmkoli jiným 
typem zprostředkovatelů na trhu práce; 
zdůrazňuje, že tento právní rámec by měl 
zahrnovat: zákaz zprostředkovatelů na trhu 
práce, kteří nedodržují směrnici 
o agenturách práce a působí na jednotném 
trhu, zaručenou minimální mzdu, 
zaručený minimální počet hodin 
týdně/měsíčně, který zaměstnavatel 
nemůže pod žádnou položkou odečíst 
z minimální mzdy, zákaz srážek ze mzdy 
v případě smluv na částečný úvazek, 
zaručené rovné zacházení pro kohokoli, 
kdo je v dotčeném členském státě chráněn 
jako pracovník pracující v téže 
společnosti/odvětví, požadavek, aby byly 
veškeré agentury práce působící na 
vnitřním trhu zapsány v evropském registru 
a měly osvědčení, které jim umožňuje 
působit na jednotném trhu, a sankce pro 
společnosti využívající podvodné náborové 
praktiky a obchodující s lidmi za účelem 
pracovního vykořisťování;

32. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
směrnici o agenturách práce s cílem 
stanovit právní rámec, který zajistí 
důstojné pracovní podmínky a rovné 
zacházení sezónním pracovníkům 
a mobilním pracovníkům uvnitř EU, kteří 
mají smlouvy na dobu určitou uzavřené 
s agenturami práce nebo s jakýmkoli jiným 
typem zprostředkovatelů na trhu práce; 
zdůrazňuje, že tento právní rámec by měl 
zahrnovat: zákaz zprostředkovatelů na trhu 
práce, kteří nedodržují směrnici 
o agenturách práce a působí na jednotném 
trhu, zaručený minimální počet hodin 
týdně/měsíčně, který zaměstnavatel 
nemůže pod žádnou položkou odečíst 
z minimální mzdy, zákaz srážek ze mzdy 
v případě smluv na částečný úvazek, 
zaručené rovné zacházení pro kohokoli, 
kdo je v dotčeném členském státě chráněn 
jako pracovník pracující v téže 
společnosti/odvětví, požadavek, aby byly 
veškeré agentury práce působící na 
vnitřním trhu zapsány v evropském registru 
a měly osvědčení, které jim umožňuje 
působit na jednotném trhu, a sankce pro 
společnosti využívající podvodné náborové 
praktiky a obchodující s lidmi za účelem 
pracovního vykořisťování;

Or. en
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Pozměňovací návrh 462
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
směrnici o agenturách práce s cílem 
stanovit právní rámec, který zajistí 
důstojné pracovní podmínky a rovné 
zacházení sezónním pracovníkům 
a mobilním pracovníkům uvnitř EU, kteří 
mají smlouvy na dobu určitou uzavřené 
s agenturami práce nebo s jakýmkoli jiným 
typem zprostředkovatelů na trhu práce; 
zdůrazňuje, že tento právní rámec by měl 
zahrnovat: zákaz zprostředkovatelů na trhu 
práce, kteří nedodržují směrnici 
o agenturách práce a působí na jednotném 
trhu, zaručenou minimální mzdu, zaručený 
minimální počet hodin týdně/měsíčně, 
který zaměstnavatel nemůže pod žádnou 
položkou odečíst z minimální mzdy, zákaz 
srážek ze mzdy v případě smluv na 
částečný úvazek, zaručené rovné zacházení 
pro kohokoli, kdo je v dotčeném členském 
státě chráněn jako pracovník pracující 
v téže společnosti/odvětví, požadavek, aby 
byly veškeré agentury práce působící na 
vnitřním trhu zapsány v evropském registru 
a měly osvědčení, které jim umožňuje 
působit na jednotném trhu, a sankce pro 
společnosti využívající podvodné náborové 
praktiky a obchodující s lidmi za účelem 
pracovního vykořisťování;

32. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
směrnici o agenturách práce s cílem 
stanovit právní rámec, který zajistí 
důstojné pracovní podmínky a rovné 
zacházení sezónním pracovníkům 
a mobilním pracovníkům uvnitř EU, kteří 
mají smlouvy na dobu určitou uzavřené 
s agenturami práce nebo s jakýmkoli jiným 
typem zprostředkovatelů na trhu práce; 
zdůrazňuje, že tento právní rámec by měl 
zahrnovat: zákaz zprostředkovatelů na trhu 
práce, kteří nedodržují směrnici 
o agenturách práce a působí na jednotném 
trhu, zaručenou mzdu, zaručený minimální 
počet hodin týdně/měsíčně, který 
zaměstnavatel nemůže pod žádnou 
položkou odečíst ze mzdy, zákaz srážek ze 
mzdy v případě smluv na částečný úvazek, 
zaručené rovné zacházení pro kohokoli, 
kdo je v dotčeném členském státě chráněn 
jako pracovník pracující v téže 
společnosti/odvětví, požadavek, aby byly 
veškeré agentury práce působící na 
vnitřním trhu zapsány v evropském registru 
a měly osvědčení, které jim umožňuje 
působit na jednotném trhu, a sankce pro 
společnosti využívající podvodné náborové 
praktiky a obchodující s lidmi za účelem 
pracovního vykořisťování;

Or. en

Pozměňovací návrh 463
Krzysztof Hetman

Návrh usnesení
Bod 32
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
směrnici o agenturách práce s cílem 
stanovit právní rámec, který zajistí 
důstojné pracovní podmínky a rovné 
zacházení sezónním pracovníkům 
a mobilním pracovníkům uvnitř EU, kteří 
mají smlouvy na dobu určitou uzavřené 
s agenturami práce nebo s jakýmkoli jiným 
typem zprostředkovatelů na trhu práce; 
zdůrazňuje, že tento právní rámec by měl 
zahrnovat: zákaz zprostředkovatelů na trhu 
práce, kteří nedodržují směrnici 
o agenturách práce a působí na jednotném 
trhu, zaručenou minimální mzdu, zaručený 
minimální počet hodin týdně/měsíčně, 
který zaměstnavatel nemůže pod žádnou 
položkou odečíst z minimální mzdy, zákaz 
srážek ze mzdy v případě smluv na 
částečný úvazek, zaručené rovné zacházení 
pro kohokoli, kdo je v dotčeném členském 
státě chráněn jako pracovník pracující 
v téže společnosti/odvětví, požadavek, aby 
byly veškeré agentury práce působící na 
vnitřním trhu zapsány v evropském registru 
a měly osvědčení, které jim umožňuje 
působit na jednotném trhu, a sankce pro 
společnosti využívající podvodné náborové 
praktiky a obchodující s lidmi za účelem 
pracovního vykořisťování;

32. konstatuje, že ustanovení o 
dočasné práci byla nedávno revidována 
směrnicí 2018/957, kterou se mění 
směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků 
v rámci poskytování služeb; zdůrazňuje, 
že čl. 2 odst. 1 směrnice 2018/957 stanoví, 
že Komise předloží do 30. července 2023 
zprávu o uplatňování a provádění této 
směrnice spolu s případnými 
navrhovanými změnami; zdůrazňuje, že 
tato zpráva by měla být zohledněna při 
rozhodování o případném 
přezkumu; vyzývá Komisi, aby 
přezkoumala směrnici o agenturách práce 
s cílem stanovit právní rámec, který zajistí 
důstojné pracovní podmínky a rovné 
zacházení sezónním pracovníkům 
a mobilním pracovníkům uvnitř EU, kteří 
mají smlouvy na dobu určitou uzavřené 
s agenturami práce nebo s jakýmkoli jiným 
typem zprostředkovatelů na trhu práce; 
zdůrazňuje, že tento právní rámec by měl 
zahrnovat: zákaz zprostředkovatelů na trhu 
práce, kteří nedodržují směrnici 
o agenturách práce a působí na jednotném 
trhu, zaručenou minimální mzdu, zaručený 
minimální počet hodin týdně/měsíčně, 
který zaměstnavatel nemůže pod žádnou 
položkou odečíst z minimální mzdy, zákaz 
srážek ze mzdy v případě smluv na 
částečný úvazek, zaručené rovné zacházení 
pro kohokoli, kdo je v dotčeném členském 
státě chráněn jako pracovník pracující 
v téže společnosti/odvětví, požadavek, aby 
byly veškeré agentury práce působící na 
vnitřním trhu zapsány v evropském registru 
a měly osvědčení, které jim umožňuje 
působit na jednotném trhu, a sankce pro 
společnosti využívající podvodné náborové 
praktiky a obchodující s lidmi za účelem 
pracovního vykořisťování;

Or. en

Pozměňovací návrh 464
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Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
směrnici o agenturách práce s cílem 
stanovit právní rámec, který zajistí 
důstojné pracovní podmínky a rovné 
zacházení sezónním pracovníkům 
a mobilním pracovníkům uvnitř EU, kteří 
mají smlouvy na dobu určitou uzavřené 
s agenturami práce nebo s jakýmkoli jiným 
typem zprostředkovatelů na trhu práce; 
zdůrazňuje, že tento právní rámec by měl 
zahrnovat: zákaz zprostředkovatelů na trhu 
práce, kteří nedodržují směrnici 
o agenturách práce a působí na jednotném 
trhu, zaručenou minimální mzdu, zaručený 
minimální počet hodin týdně/měsíčně, 
který zaměstnavatel nemůže pod žádnou 
položkou odečíst z minimální mzdy, zákaz 
srážek ze mzdy v případě smluv na 
částečný úvazek, zaručené rovné zacházení 
pro kohokoli, kdo je v dotčeném členském 
státě chráněn jako pracovník pracující 
v téže společnosti/odvětví, požadavek, aby 
byly veškeré agentury práce působící na 
vnitřním trhu zapsány v evropském registru 
a měly osvědčení, které jim umožňuje 
působit na jednotném trhu, a sankce pro 
společnosti využívající podvodné náborové 
praktiky a obchodující s lidmi za účelem 
pracovního vykořisťování;

32. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
směrnici o agenturách práce s cílem 
stanovit právní rámec, který zajistí 
důstojné pracovní podmínky a rovné 
zacházení sezónním pracovníkům 
a mobilním pracovníkům uvnitř EU, kteří 
mají smlouvy na dobu určitou uzavřené 
s agenturami práce nebo s jakýmkoli jiným 
typem zprostředkovatelů na trhu práce, 
včetně pracovních agentur; zdůrazňuje, že 
tento právní rámec by měl zahrnovat: 
zákaz zprostředkovatelů na trhu práce, 
kteří nedodržují směrnici o agenturách 
práce a působí na jednotném trhu, 
zaručenou minimální mzdu, zaručený 
minimální počet hodin týdně/měsíčně, 
který zaměstnavatel nemůže pod žádnou 
položkou odečíst z minimální mzdy, zákaz 
srážek ze mzdy v případě smluv na 
částečný úvazek, zaručené rovné zacházení 
pro kohokoli, kdo je v dotčeném členském 
státě chráněn jako pracovník pracující 
v téže společnosti/odvětví, požadavek, aby 
byly veškeré agentury práce působící na 
vnitřním trhu zapsány v evropském registru 
a měly osvědčení, které jim umožňuje 
působit na jednotném trhu, a sankce pro 
společnosti využívající podvodné náborové 
praktiky a obchodující s lidmi za účelem 
pracovního vykořisťování; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby ukončily vyplácení 
přímých plateb v rámci společné 
zemědělské politiky příjemcům, kteří 
nedodržují vnitrostátní a evropské 
pracovní právo, úmluvy MOP a platné 
smlouvy o kolektivním vyjednávání;

Or. en
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Pozměňovací návrh 465
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
směrnici o agenturách práce s cílem 
stanovit právní rámec, který zajistí 
důstojné pracovní podmínky a rovné 
zacházení sezónním pracovníkům 
a mobilním pracovníkům uvnitř EU, kteří 
mají smlouvy na dobu určitou uzavřené 
s agenturami práce nebo s jakýmkoli jiným 
typem zprostředkovatelů na trhu práce; 
zdůrazňuje, že tento právní rámec by měl 
zahrnovat: zákaz zprostředkovatelů na trhu 
práce, kteří nedodržují směrnici 
o agenturách práce a působí na jednotném 
trhu, zaručenou minimální mzdu, zaručený 
minimální počet hodin týdně/měsíčně, 
který zaměstnavatel nemůže pod žádnou 
položkou odečíst z minimální mzdy, zákaz 
srážek ze mzdy v případě smluv na 
částečný úvazek, zaručené rovné zacházení 
pro kohokoli, kdo je v dotčeném členském 
státě chráněn jako pracovník pracující 
v téže společnosti/odvětví, požadavek, aby 
byly veškeré agentury práce působící na 
vnitřním trhu zapsány v evropském registru 
a měly osvědčení, které jim umožňuje 
působit na jednotném trhu, a sankce pro 
společnosti využívající podvodné náborové 
praktiky a obchodující s lidmi za účelem 
pracovního vykořisťování;

32. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
směrnici o agenturách práce s cílem 
stanovit právní rámec, který zajistí 
důstojné pracovní podmínky a rovné 
zacházení sezónním pracovníkům 
a mobilním pracovníkům uvnitř EU, kteří 
mají smlouvy na dobu určitou uzavřené 
s agenturami práce nebo s jakýmkoli jiným 
typem zprostředkovatelů na trhu práce; 
zdůrazňuje, že tento právní rámec by měl 
zahrnovat: plný přístup pracovníka k jeho 
pracovní smlouvě v jazyce, kterému 
pracovník rozumí, a k pracovním právům, 
zákaz zprostředkovatelů na trhu práce, 
kteří nedodržují směrnici o agenturách 
práce a působí na jednotném trhu, 
zaručenou minimální mzdu, zaručený 
minimální počet hodin týdně/měsíčně, 
který zaměstnavatel nemůže pod žádnou 
položkou odečíst z minimální mzdy, zákaz 
srážek ze mzdy v případě smluv na 
částečný úvazek, zaručené rovné zacházení 
pro kohokoli, kdo je v dotčeném členském 
státě chráněn jako pracovník pracující 
v téže společnosti/odvětví, požadavek, aby 
byly veškeré agentury práce působící na 
vnitřním trhu zapsány v evropském registru 
a měly osvědčení, které jim umožňuje 
působit na jednotném trhu, a sankce pro 
společnosti využívající podvodné náborové 
praktiky a obchodující s lidmi za účelem 
pracovního vykořisťování;

Or. en

Pozměňovací návrh 466
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
směrnici o agenturách práce s cílem 
stanovit právní rámec, který zajistí 
důstojné pracovní podmínky a rovné 
zacházení sezónním pracovníkům 
a mobilním pracovníkům uvnitř EU, kteří 
mají smlouvy na dobu určitou uzavřené 
s agenturami práce nebo s jakýmkoli jiným 
typem zprostředkovatelů na trhu práce; 
zdůrazňuje, že tento právní rámec by měl 
zahrnovat: zákaz zprostředkovatelů na trhu 
práce, kteří nedodržují směrnici 
o agenturách práce a působí na jednotném 
trhu, zaručenou minimální mzdu, zaručený 
minimální počet hodin týdně/měsíčně, 
který zaměstnavatel nemůže pod žádnou 
položkou odečíst z minimální mzdy, zákaz 
srážek ze mzdy v případě smluv na 
částečný úvazek, zaručené rovné zacházení 
pro kohokoli, kdo je v dotčeném členském 
státě chráněn jako pracovník pracující 
v téže společnosti/odvětví, požadavek, aby 
byly veškeré agentury práce působící na 
vnitřním trhu zapsány v evropském registru 
a měly osvědčení, které jim umožňuje 
působit na jednotném trhu, a sankce pro 
společnosti využívající podvodné náborové 
praktiky a obchodující s lidmi za účelem 
pracovního vykořisťování;

32. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
směrnici o agenturách práce s cílem 
stanovit právní rámec, který zajistí 
důstojné pracovní podmínky a rovné 
zacházení sezónním pracovníkům 
a mobilním pracovníkům uvnitř EU, kteří 
mají smlouvy na dobu určitou uzavřené 
s agenturami práce nebo s jakýmkoli jiným 
typem zprostředkovatelů na trhu práce; 
zdůrazňuje, že tento právní rámec by měl 
zahrnovat: zákaz zprostředkovatelů na trhu 
práce, kteří nedodržují směrnici 
o agenturách práce a působí na jednotném 
trhu, zaručenou minimální mzdu, zaručený 
minimální počet hodin týdně/měsíčně, 
který zaměstnavatel nemůže pod žádnou 
položkou odečíst z minimální mzdy nebo 
mezd stanovených kolektivními 
smlouvami, zákaz srážek ze mzdy 
v případě smluv na částečný úvazek, 
zaručené rovné zacházení pro kohokoli, 
kdo je v dotčeném členském státě chráněn 
jako pracovník pracující v téže 
společnosti/odvětví, požadavek, aby byly 
veškeré agentury práce působící na 
vnitřním trhu zapsány v evropském registru 
a měly osvědčení, které jim umožňuje 
působit na jednotném trhu, a sankce pro 
společnosti využívající podvodné náborové 
praktiky a obchodující s lidmi za účelem 
pracovního vykořisťování;

Or. en

Pozměňovací návrh 467
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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32. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
směrnici o agenturách práce s cílem 
stanovit právní rámec, který zajistí 
důstojné pracovní podmínky a rovné 
zacházení sezónním pracovníkům 
a mobilním pracovníkům uvnitř EU, kteří 
mají smlouvy na dobu určitou uzavřené 
s agenturami práce nebo s jakýmkoli jiným 
typem zprostředkovatelů na trhu práce; 
zdůrazňuje, že tento právní rámec by měl 
zahrnovat: zákaz zprostředkovatelů na trhu 
práce, kteří nedodržují směrnici 
o agenturách práce a působí na jednotném 
trhu, zaručenou minimální mzdu, zaručený 
minimální počet hodin týdně/měsíčně, 
který zaměstnavatel nemůže pod žádnou 
položkou odečíst z minimální mzdy, zákaz 
srážek ze mzdy v případě smluv na 
částečný úvazek, zaručené rovné zacházení 
pro kohokoli, kdo je v dotčeném členském 
státě chráněn jako pracovník pracující 
v téže společnosti/odvětví, požadavek, aby 
byly veškeré agentury práce působící na 
vnitřním trhu zapsány v evropském registru 
a měly osvědčení, které jim umožňuje 
působit na jednotném trhu, a sankce pro 
společnosti využívající podvodné náborové 
praktiky a obchodující s lidmi za účelem 
pracovního vykořisťování;

32. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
směrnici o agenturách práce s cílem 
stanovit právní rámec, který zajistí 
důstojné pracovní podmínky a rovné 
zacházení sezónním pracovníkům 
a mobilním pracovníkům uvnitř EU, kteří 
mají smlouvy na dobu určitou uzavřené 
s agenturami práce nebo s jakýmkoli jiným 
typem zprostředkovatelů na trhu práce, 
včetně pracovních agentur; zdůrazňuje, že 
tento právní rámec by měl zahrnovat: 
zákaz zprostředkovatelů na trhu práce, 
kteří nedodržují směrnici o agenturách 
práce a působí na jednotném trhu, 
zaručenou minimální mzdu, zaručený 
minimální počet hodin týdně/měsíčně, 
který zaměstnavatel nemůže pod žádnou 
položkou odečíst z minimální mzdy, zákaz 
srážek ze mzdy v případě smluv na 
částečný úvazek, zaručené rovné zacházení 
pro kohokoli, kdo je v dotčeném členském 
státě chráněn jako pracovník pracující 
v téže společnosti/odvětví, požadavek, aby 
byly veškeré agentury práce působící na 
vnitřním trhu zapsány v evropském registru 
a měly osvědčení, které jim umožňuje 
působit na jednotném trhu, a sankce pro 
společnosti využívající podvodné náborové 
praktiky a obchodující s lidmi za účelem 
pracovního vykořisťování;

Or. en

Pozměňovací návrh 468
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh usnesení
Bod 32 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
směrnici 2014/24/EU o zadávání 
veřejných zakázek s cílem zavést sociální 
doložku, která vyžaduje, aby hospodářské 
subjekty a subdodavatelé plně respektovali 
právo pracovníků na kolektivní 
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vyjednávání, a aby stanovila podmínky 
pro plné provedení platných odvětvových 
kolektivních smluv a pracovních 
podmínek, které jsou zde popsány, a aby 
přitom respektovala vnitrostátní tradice a 
modely trhu práce; vyzývá členské státy, 
aby zajistily její dodržování, monitorování 
a prosazování;

Or. en

Pozměňovací návrh 469
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod 32 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. konstatuje, že přeshraniční, 
příhraniční a sezónní pracovníci jsou 
nedílnou součástí evropských trhů práce, 
poskytují klíčovou pomoc jiným klíčovým 
odvětvím nebo pracovním místům a 
zajišťují potřebnou flexibilitu pro 
přizpůsobení se změnám a transformaci; 
vyzývá k jejich větší ochraně a k jejich 
neomezenému přístupu a příležitostem k 
zaměstnávání v jiných členských státech, 
přičemž je třeba požívat stejné úrovně 
sociální ochrany, jak stanoví čl. 45 odst. 2 
SFEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 470
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Bod 32 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. vyzývá Komisi, aby předložila 
legislativní návrh týkající se evropského 
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čísla sociálního zabezpečení, který bude 
obsahovat ustanovení o zavedení 
osobního pracovního průkazu jako 
účinného nástroje k prosazování pravidel 
sociálního zabezpečení a pracovních práv 
a k podpoře spravedlivé mobility;

Or. en

Pozměňovací návrh 471
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh usnesení
Bod 32 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32b. vyzývá Komisi, aby požadovala, 
aby příjemci finančních prostředků EU, 
grantů, prostředků ze strukturálních 
fondů, prostředků společné zemědělské 
politiky (SZP) a prostředků ze smluv o 
pronájmu a další příslušné subjekty 
podporovali a respektovali kolektivní 
vyjednávání, jakož i platné pracovní 
podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 472
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Bod 32 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32b. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
směrnici o převodech podniků s cílem 
ukotvit její původní zamýšlený účel 
ochrany pracovníků a zajistit, aby se tato 
ochrana vztahovala na všechny dotčené 
pracovníky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 473
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Bod 32 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32c. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
pravidla Unie pro zadávání veřejných 
zakázek s cílem posílit sociální doložky v 
oblasti zadávání veřejných zakázek a 
vytvořit evropský mechanismus pro 
vyloučení primárních dodavatelů a 
subdodavatelů, kteří se opakovaně podílejí 
na sociálním dumpingu a nekalých 
praktikách;

Or. en

Pozměňovací návrh 474
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. zdůrazňuje, že praktiky zřizování 
dceřiných společností nebo vytváření 
subdodavatelských řetězců s cílem snížit 
příspěvky na sociální zabezpečení bez 
vytvoření účinného krytí sociálního 
pojištění v praxi jsou škodlivé pro 
udržitelnost systémů sociálního 
zabezpečení a Komise a členské státy se 
jimi musí zabývat; vyzývá Komisi, aby 
přijala legislativní opatření, která omezí 
možnou délku subdodavatelského řetězce 
a zajistí obecnou společnou a nerozdílnou 
odpovědnost v celém subdodavatelském 
řetězci za účelem ochrany práv 
pracovníků;

33. zdůrazňuje, že praktiky zřizování 
dceřiných společností nebo vytváření 
subdodavatelských řetězců s cílem snížit 
příspěvky na sociální zabezpečení bez 
vytvoření účinného krytí sociálního 
pojištění v praxi jsou škodlivé pro 
udržitelnost systémů sociálního 
zabezpečení a členské státy se jimi musí 
zabývat;

Or. en
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Pozměňovací návrh 475
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. zdůrazňuje, že praktiky zřizování 
dceřiných společností nebo vytváření 
subdodavatelských řetězců s cílem snížit 
příspěvky na sociální zabezpečení bez 
vytvoření účinného krytí sociálního 
pojištění v praxi jsou škodlivé pro 
udržitelnost systémů sociálního 
zabezpečení a Komise a členské státy se 
jimi musí zabývat; vyzývá Komisi, aby 
přijala legislativní opatření, která omezí 
možnou délku subdodavatelského řetězce 
a zajistí obecnou společnou a nerozdílnou 
odpovědnost v celém subdodavatelském 
řetězci za účelem ochrany práv pracovníků;

33. zdůrazňuje, že praktiky zřizování 
dceřiných společností nebo vytváření 
subdodavatelských řetězců s cílem snížit 
příspěvky na sociální zabezpečení bez 
vytvoření účinného krytí sociálního 
pojištění v praxi jsou škodlivé pro 
udržitelnost systémů sociálního 
zabezpečení a Komise a členské státy se 
jimi musí zabývat, přičemž musí zajistit 
obecnou společnou a nerozdílnou 
odpovědnost v celém subdodavatelském 
řetězci za účelem ochrany práv pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 476
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. zdůrazňuje, že praktiky zřizování 
dceřiných společností nebo vytváření 
subdodavatelských řetězců s cílem snížit 
příspěvky na sociální zabezpečení bez 
vytvoření účinného krytí sociálního 
pojištění v praxi jsou škodlivé pro 
udržitelnost systémů sociálního 
zabezpečení a Komise a členské státy se 
jimi musí zabývat; vyzývá Komisi, aby 
přijala legislativní opatření, která omezí 
možnou délku subdodavatelského řetězce 
a zajistí obecnou společnou a nerozdílnou 

33. zdůrazňuje, že praktiky zřizování 
dceřiných společností nebo vytváření 
subdodavatelských řetězců s cílem snížit 
příspěvky na sociální zabezpečení a 
vyhnout se povinnostem zaměstnavatelů 
bez vytvoření účinného krytí sociálního 
pojištění v praxi jsou škodlivé jak pro 
ochranu pracovníků, tak pro udržitelnost 
systémů sociálního zabezpečení a Komise 
a členské státy se jimi musí zabývat; 
vyzývá Komisi, aby přijala legislativní 
opatření, která omezí možnou délku 
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odpovědnost v celém subdodavatelském 
řetězci za účelem ochrany práv pracovníků;

subdodavatelského řetězce a zajistí 
obecnou společnou a nerozdílnou 
odpovědnost v celém subdodavatelském 
řetězci za účelem ochrany práv pracovníků 
a jejich pohledávek v případech, jako jsou 
nedoplatky na mzdě, neplacení sociálních 
příspěvků, bankrot nebo zmizení či řádné 
neplacení ze strany subdodavatelů s 
fiktivním sídlem;

Or. en

Pozměňovací návrh 477
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. zdůrazňuje, že praktiky zřizování 
dceřiných společností nebo vytváření 
subdodavatelských řetězců s cílem snížit 
příspěvky na sociální zabezpečení bez 
vytvoření účinného krytí sociálního 
pojištění v praxi jsou škodlivé pro 
udržitelnost systémů sociálního 
zabezpečení a Komise a členské státy se 
jimi musí zabývat; vyzývá Komisi, aby 
přijala legislativní opatření, která omezí 
možnou délku subdodavatelského řetězce 
a zajistí obecnou společnou a nerozdílnou 
odpovědnost v celém subdodavatelském 
řetězci za účelem ochrany práv pracovníků;

33. zdůrazňuje, že praktiky zřizování 
dceřiných společností nebo vytváření 
subdodavatelských řetězců s cílem a 
vyhnout se povinnostem zaměstnavatelů a 
snížit příspěvky na sociální zabezpečení 
bez vytvoření účinného krytí sociálního 
pojištění v praxi jsou škodlivé pro ochranu 
pracovníků a udržitelnost systémů 
sociálního zabezpečení a Komise a členské 
státy se jimi musí zabývat; vyzývá Komisi, 
aby přijala legislativní opatření, která 
omezí možnou délku subdodavatelského 
řetězce a zajistí obecnou společnou 
a nerozdílnou odpovědnost v celém 
subdodavatelském řetězci za účelem 
ochrany práv pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 478
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 33
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. zdůrazňuje, že praktiky zřizování 
dceřiných společností nebo vytváření 
subdodavatelských řetězců s cílem snížit 
příspěvky na sociální zabezpečení bez 
vytvoření účinného krytí sociálního 
pojištění v praxi jsou škodlivé pro 
udržitelnost systémů sociálního 
zabezpečení a Komise a členské státy se 
jimi musí zabývat; vyzývá Komisi, aby 
přijala legislativní opatření, která omezí 
možnou délku subdodavatelského řetězce 
a zajistí obecnou společnou a nerozdílnou 
odpovědnost v celém subdodavatelském 
řetězci za účelem ochrany práv pracovníků;

33. zdůrazňuje, že praktiky zřizování 
dceřiných společností nebo vytváření 
subdodavatelských řetězců s cílem snížit 
příspěvky na sociální zabezpečení bez 
vytvoření účinného krytí sociálního 
pojištění v praxi jsou škodlivé pro 
udržitelnost systémů sociálního 
zabezpečení a Komise a členské státy se 
jimi musí zabývat; vyzývá Komisi, aby 
přijala legislativní opatření, která zajistí 
obecnou společnou a nerozdílnou 
odpovědnost v celém subdodavatelském 
řetězci za účelem ochrany práv pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 479
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. zdůrazňuje, že praktiky zřizování 
dceřiných společností nebo vytváření 
subdodavatelských řetězců s cílem snížit 
příspěvky na sociální zabezpečení bez 
vytvoření účinného krytí sociálního 
pojištění v praxi jsou škodlivé pro 
udržitelnost systémů sociálního 
zabezpečení a Komise a členské státy se 
jimi musí zabývat; vyzývá Komisi, aby 
přijala legislativní opatření, která omezí 
možnou délku subdodavatelského řetězce 
a zajistí obecnou společnou a nerozdílnou 
odpovědnost v celém subdodavatelském 
řetězci za účelem ochrany práv pracovníků;

33. zdůrazňuje, že praktiky zřizování 
dceřiných společností nebo vytváření 
subdodavatelských řetězců s cílem 
obcházet povinnosti zaměstnavatelů a 
snížit příspěvky na sociální zabezpečení 
bez vytvoření účinného krytí sociálního 
pojištění v praxi jsou škodlivé pro sociální 
ochranu pracovníků a pro udržitelnost 
systémů sociálního zabezpečení a Komise 
a členské státy se jimi musí zabývat; 
vyzývá Komisi, aby přijala legislativní 
opatření, která omezí možnou délku 
subdodavatelského řetězce a zajistí 
obecnou společnou a nerozdílnou 
odpovědnost v celém subdodavatelském 
řetězci za účelem ochrany práv pracovníků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 480
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru

Návrh usnesení
Bod 33 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33a. vyzývá ke koordinovanému 
přístupu na úrovni EU s cílem zabránit 
nezdravé soutěži snižování nákladů práce 
a posílit vzestupnou sociální soudržnost 
pro všechny; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby posílily přenositelnost práv a 
zajistily spravedlivé pracovní podmínky 
pro mobilní, přeshraniční a sezónní 
pracovníky v EU; vyzývá členské státy, 
aby se plně zavázaly k digitalizaci 
veřejných služeb s cílem usnadnit 
spravedlivou mobilitu pracovní síly, 
zejména pokud jde o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení; žádá proto 
Komisi, aby předložila návrh digitálního 
čísla sociálního zabezpečení EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 481
Marianne Vind

Návrh usnesení
Bod 33 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33a. vyzývá Komisi, aby předložila 
návrh na vytvoření digitálního čísla 
sociálního zabezpečení EU, které by 
rovněž mohlo vytvořit kontrolní 
mechanismus pro jednotlivce i příslušné 
orgány s cílem zajistit, aby sociální 
zabezpečení bylo vypláceno v souladu se 
závazky; dále se domnívá, že každý 
pracovník musí mít přístup k úplnému 
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přehledu o tom, kdo je jeho 
zaměstnavatelem a jaké jsou jeho mzdové 
nároky a pracovní práva, a to buď v 
souladu s kolektivními smlouvami, nebo 
případně vnitrostátními právními 
předpisy;

Or. en

Pozměňovací návrh 482
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod 33 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33a. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zajistily odpovídající koordinaci 
sociálního zabezpečení, mimo jiné 
prostřednictvím revize nařízení č. 
883/2004, s cílem vytvořit skutečný 
evropský trh práce; zdůrazňuje, že je třeba 
naléhavě zavést digitální nástroje s cílem 
podpořit a chránit mobilitu pracovníků, 
včetně evropského čísla sociálního 
zabezpečení, systému elektronické výměny 
informací o sociálním zabezpečení a cílů 
udržitelného rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 483
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 33 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33a. vyzývá Komisi, aby jakožto 
nedílnou součást úsilí Evropské unie o 
podporu a zlepšení volného pohybu 
pracovníků založeného na právech 
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pracovníků zavedla evropské číslo 
sociálního zabezpečení, který bude 
účinným nástrojem jak pro práva 
sociálního zabezpečení a jejich 
prosazování, tak pro pracovní práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 484
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 33 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33a. zdůrazňuje, že praktiky zřizování 
dceřiných společností nebo vytváření 
subdodavatelských řetězců s cílem snížit 
příspěvky na sociální zabezpečení bez 
vytvoření účinného krytí sociálního 
pojištění v praxi jsou škodlivé pro 
udržitelnost systémů sociálního 
zabezpečení a Komise a členské státy se 
jimi musí zabývat; 

Or. en

Pozměňovací návrh 485
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE
Kim Van Sparrentak

Návrh usnesení
Bod 33 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33b. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
směrnici o zadávání veřejných zakázek s 
cílem posílit sociální doložky týkající se 
veřejných zakázek, osvobodit všechny 
sociální služby od povinností v oblasti 
zadávání veřejných zakázek a zavést 
evropský mechanismus pro vyloučení, 
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který by vyloučil primární dodavatele a 
subdodavatele, kteří se opakovaně podílejí 
na nekalé hospodářské soutěži a daňových 
podvodech;

Or. en

Pozměňovací návrh 486
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. zdůrazňuje, že má-li Evropský 
orgán pro pracovní záležitosti (ELA) 
účinně bojovat proti sociálnímu 
dumpingu a vykořisťování a zneužívání 
pracovníků, měl by mít možnost provádět 
kontroly a ukládat sankce a postihy 
společnostem, které nedodržují předpisy; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby toto 
zahrnula do hodnocení mandátu 
Evropského orgánu pro pracovní 
záležitosti;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 487
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. zdůrazňuje, že má-li Evropský 
orgán pro pracovní záležitosti (ELA) 
účinně bojovat proti sociálnímu 
dumpingu a vykořisťování a zneužívání 
pracovníků, měl by mít možnost provádět 
kontroly a ukládat sankce a postihy 
společnostem, které nedodržují předpisy; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby toto 

vypouští se
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zahrnula do hodnocení mandátu 
Evropského orgánu pro pracovní 
záležitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 488
Guido Reil, Nicolaus Fest, France Jamet, Dominique Bilde

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. zdůrazňuje, že má-li Evropský 
orgán pro pracovní záležitosti (ELA) 
účinně bojovat proti sociálnímu 
dumpingu a vykořisťování a zneužívání 
pracovníků, měl by mít možnost provádět 
kontroly a ukládat sankce a postihy 
společnostem, které nedodržují předpisy; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby toto 
zahrnula do hodnocení mandátu 
Evropského orgánu pro pracovní 
záležitosti;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 489
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. zdůrazňuje, že má-li Evropský 
orgán pro pracovní záležitosti (ELA) 
účinně bojovat proti sociálnímu 
dumpingu a vykořisťování a zneužívání 
pracovníků, měl by mít možnost provádět 
kontroly a ukládat sankce a postihy 
společnostem, které nedodržují předpisy; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby toto 
zahrnula do hodnocení mandátu 

vypouští se
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Evropského orgánu pro pracovní 
záležitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 490
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. zdůrazňuje, že má-li Evropský 
orgán pro pracovní záležitosti (ELA) 
účinně bojovat proti sociálnímu dumpingu 
a vykořisťování a zneužívání pracovníků, 
měl by mít možnost provádět kontroly 
a ukládat sankce a postihy společnostem, 
které nedodržují předpisy; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby toto zahrnula do 
hodnocení mandátu Evropského orgánu 
pro pracovní záležitosti;

34. zdůrazňuje, že má-li Evropský 
orgán pro pracovní záležitosti (ELA) 
účinně bojovat proti sociálnímu dumpingu 
a vykořisťování a zneužívání pracovníků, 
měly by být rozsah činností ELA rozšířen 
tak, aby zahrnoval směrnici 2008/104 o 
agenturním zaměstnávání, směrnici 
2014/36 o sezónních pracovnících a 
všechny příslušné právní předpisy EU 
týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci; domnívá se, že je důležité posílit 
„iniciativu sociálních partnerů“ v čl. 8 
odst. 1 nařízení (EU) 2019/1149 
stanovením požadavku, aby Evropský 
orgán pro pracovní záležitosti navrhl 
společnou nebo vzájemně sladěnou 
inspekci, pokud jej o případech zneužití 
uvědomí vnitrostátní sociální partner; 
dále se domnívá, že správa Evropského 
orgánu pro pracovní záležitosti by se měla 
řídit stejnou tripartitní strukturou jako 
ostatní agentury, aby tak bylo možné 
zastoupení vnitrostátních sociálních 
partnerů ve správní radě, včetně 
hlasovacích práv; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby toto zahrnula do hodnocení 
mandátu Evropského orgánu pro pracovní 
záležitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 491
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Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. zdůrazňuje, že má-li Evropský 
orgán pro pracovní záležitosti (ELA) 
účinně bojovat proti sociálnímu dumpingu 
a vykořisťování a zneužívání pracovníků, 
měl by mít možnost provádět kontroly 
a ukládat sankce a postihy společnostem, 
které nedodržují předpisy; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby toto zahrnula do 
hodnocení mandátu Evropského orgánu 
pro pracovní záležitosti;

34. zdůrazňuje, že má-li Evropský 
orgán pro pracovní záležitosti (ELA) 
účinně zajistit spravedlivé a účinné 
prosazování pravidel EU v oblasti mobility 
pracovní síly a koordinace sociálního 
zabezpečení, měl by se přísně držet svého 
mandátu;

Or. en

Pozměňovací návrh 492
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. zdůrazňuje, že má-li Evropský 
orgán pro pracovní záležitosti (ELA) 
účinně bojovat proti sociálnímu dumpingu 
a vykořisťování a zneužívání pracovníků, 
měl by mít možnost provádět kontroly 
a ukládat sankce a postihy společnostem, 
které nedodržují předpisy; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby toto zahrnula do hodnocení 
mandátu Evropského orgánu pro pracovní 
záležitosti;

34. zdůrazňuje, že má-li Evropský 
orgán pro pracovní záležitosti (ELA) 
účinně bojovat proti sociálnímu dumpingu 
a vykořisťování a zneužívání pracovníků, 
měl by mít možnost vyvinout databázi v 
reálném čase, která ověří informace od 
zahraničních poskytovatelů služeb, 
a ukládat sankce a postihy společnostem, 
které nedodržují předpisy; vyzývá Komisi, 
aby do činnosti a hodnocení Evropského 
orgánu pro pracovní záležitosti co nejvíce 
zapojila zúčastněné strany s hloubkovými 
znalostmi o různých modelech trhu práce; 
je přesvědčen, že síla Evropského orgánu 
pro pracovní záležitosti záleží v jeho 
schopnosti mobilizovat zúčastněné strany 
a posílit spolupráci mezi těmito skupinami 
odborníků; naléhavě vyzývá Komisi, aby 
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toto zahrnula do hodnocení mandátu 
Evropského orgánu pro pracovní 
záležitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 493
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. zdůrazňuje, že má-li Evropský 
orgán pro pracovní záležitosti (ELA) 
účinně bojovat proti sociálnímu dumpingu 
a vykořisťování a zneužívání pracovníků, 
měl by mít možnost provádět kontroly 
a ukládat sankce a postihy společnostem, 
které nedodržují předpisy; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby toto zahrnula do hodnocení 
mandátu Evropského orgánu pro pracovní 
záležitosti;

34. vítá zřízení Evropského orgánu 
pro pracovní záležitosti (ELA); vyzývá k 
tomu, aby byl Evropský orgán pro 
pracovní záležitosti co nejdříve plně 
funkční; vyzývá Evropský orgán pro 
pracovní záležitosti k průběžné výměně 
informací o osvědčených postupech s 
příslušnými pracovními orgány členských 
států a k provádění předběžných inspekcí; 
zdůrazňuje, že má-li Evropský orgán pro 
pracovní záležitosti účinně bojovat proti 
sociálnímu dumpingu a vykořisťování 
a zneužívání pracovníků, měl by mít 
možnost provádět kontroly a ukládat 
sankce a postihy společnostem, které 
nedodržují předpisy; zdůrazňuje, že to 
rovněž vyžaduje rozšíření mandátu 
orgánu, který zahrnuje legislativní akty 
EU, jako je např. směrnice 2008/104 o 
agenturním zaměstnávání, směrnice 
2014/36 o sezónních pracovnících, 
směrnice 2009/52 o sankcích vůči 
zaměstnavatelům a příslušné právní 
předpisy EU týkajících se bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby toto zahrnula do hodnocení 
mandátu Evropského orgánu pro pracovní 
záležitosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 494
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. zdůrazňuje, že má-li Evropský 
orgán pro pracovní záležitosti (ELA) 
účinně bojovat proti sociálnímu dumpingu 
a vykořisťování a zneužívání pracovníků, 
měl by mít možnost provádět kontroly 
a ukládat sankce a postihy společnostem, 
které nedodržují předpisy; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby toto zahrnula do hodnocení 
mandátu Evropského orgánu pro pracovní 
záležitosti;

34. vítá zřízení Evropského orgánu 
pro pracovní záležitosti (ELA); vyzývá k 
tomu, aby byl Evropský orgán pro 
pracovní záležitosti co nejdříve plně 
funkční; vyzývá Evropský orgán pro 
pracovní záležitosti k průběžné výměně 
informací o osvědčených postupech s 
příslušnými pracovními orgány členských 
států a k provádění předběžných inspekcí; 
zdůrazňuje, že má-li Evropský orgán pro 
pracovní záležitosti účinně bojovat proti 
sociálnímu dumpingu a vykořisťování 
a zneužívání pracovníků, měl by mít 
možnost provádět kontroly a ukládat 
sankce a postihy společnostem, které 
nedodržují předpisy; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby toto zahrnula do hodnocení 
mandátu Evropského orgánu pro pracovní 
záležitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 495
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. zdůrazňuje, že má-li Evropský 
orgán pro pracovní záležitosti (ELA) 
účinně bojovat proti sociálnímu dumpingu 
a vykořisťování a zneužívání pracovníků, 
měl by mít možnost provádět kontroly 
a ukládat sankce a postihy společnostem, 

34. zdůrazňuje, že má-li Evropský 
orgán pro pracovní záležitosti (ELA) 
účinně sledovat správné provádění 
právních předpisů EU souvisejících s 
mobilitou, jako je směrnice o vysílání 
pracovníků, bojovat proti sociálnímu 
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které nedodržují předpisy; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby toto zahrnula do hodnocení 
mandátu Evropského orgánu pro pracovní 
záležitosti;

dumpingu a vykořisťování a zneužívání 
pracovníků, měl by mít možnost provádět 
kontroly a ukládat sankce a postihy 
společnostem, které nedodržují předpisy; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby toto zahrnula 
do hodnocení mandátu Evropského orgánu 
pro pracovní záležitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 496
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 34 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34a. vybízí Komisi, aby na základě 
řádného posouzení dopadů předložila 
návrh digitálního čísla sociálního 
zabezpečení EU, jehož předložení Komise 
oznámila v roce 2018 a který by rovněž 
mohl vytvořit kontrolní mechanismus pro 
jednotlivce i příslušné orgány s cílem 
zajistit, aby sociální zabezpečení bylo 
vypláceno v souladu se závazky;

Or. en

Pozměňovací návrh 497
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod 34 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34b. vybízí Komisi, aby na základě 
řádného posouzení dopadů předložila 
návrh digitálního čísla sociálního 
zabezpečení EU, jehož předložení Komise 
oznámila v roce 2018 a který by rovněž 
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mohl vytvořit kontrolní mechanismus pro 
jednotlivce i příslušné orgány s cílem 
zajistit, aby sociální zabezpečení bylo 
vypláceno v souladu se závazky; dále se 
domnívá, že každý pracovník musí mít 
přístup k informacím o zaměstnavateli 
nebo zaměstnavatelích a o jeho mzdě a 
pracovních právech, a to v souladu s 
odvětvovou kolektivní smlouvou nebo 
případně vnitrostátními právními 
předpisy;

Or. en

Pozměňovací návrh 498
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. je hluboce znepokojen současným 
nárůstem podílu státních příslušníků 
třetích zemí v odvětvích, která jsou známa 
nejistými pracovními podmínkami 
a případy zneužívání;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 499
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. je hluboce znepokojen současným 
nárůstem podílu státních příslušníků 
třetích zemí v odvětvích, která jsou známa 
nejistými pracovními podmínkami 
a případy zneužívání;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 500
Jeroen Lenaers

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. je hluboce znepokojen současným 
nárůstem podílu státních příslušníků 
třetích zemí v odvětvích, která jsou známa 
nejistými pracovními podmínkami 
a případy zneužívání;

35. je hluboce znepokojen současným 
nárůstem podílu pracovníků, kteří jsou 
státními příslušníky třetích zemí, na 
evropském trhu práce, a to v odvětvích, 
která jsou známa nejistými pracovními 
podmínkami a případy zneužívání; žádá 
Evropskou komisi, aby provedla rozsáhlé 
šetření trendů vyslaných státních 
příslušníků třetích zemí, a zdůrazňuje, že 
na základě výsledků šetření bude možná 
zapotřebí přijmout politická opatření na 
úrovni EU nebo na vnitrostátní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 501
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. je hluboce znepokojen současným 
nárůstem podílu státních příslušníků třetích 
zemí v odvětvích, která jsou známa 
nejistými pracovními podmínkami 
a případy zneužívání;

35. je hluboce znepokojen nárůstem 
počtu případů zneužívání státních 
příslušníků třetích zemí v odvětvích, která 
jsou známa nejistými pracovními 
podmínkami; zdůrazňuje, že tyto nekalé 
praktiky zahrnují falešné vysílání, 
falešnou samostatnou výdělečnou činnost, 
subdodávky, náborové agentury, 
společnosti s fiktivním sídlem a 
nehlášenou práci;

Or. en
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Pozměňovací návrh 502
Krzysztof Hetman

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. je hluboce znepokojen současným 
nárůstem podílu státních příslušníků 
třetích zemí v odvětvích, která jsou známa 
nejistými pracovními podmínkami 
a případy zneužívání;

35. vyzývá členské státy, aby přijaly 
nezbytná opatření k zajištění dodržování 
platných právních předpisů a pracovních 
podmínek státních příslušníků třetích 
zemí s cílem odstranit nejisté pracovní 
podmínky a případy zneužívání;

Or. en

Pozměňovací návrh 503
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. pověřuje svého předsedu, aby 
předal toto usnesení Radě a Komisi.

36. pověřuje svého předsedu, aby 
předal toto usnesení Radě, Komisi, Výboru 
regionů a Evropskému sociálnímu a 
hospodářskému výboru.

Or. en

Pozměňovací návrh 504
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. je hluboce znepokojen současným 
nárůstem podílu státních příslušníků třetích 
zemí v odvětvích, která jsou známa 
nejistými pracovními podmínkami 
a případy zneužívání;

35. vyzývá Komisi, aby prozkoumala 
způsoby, jak umožnit státním 
příslušníkům třetích zemí získat pracovní 
povolení v EU pod podmínkou, že to 
nepovede k narušení trhu práce a 
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sociálnímu dumpingu; je hluboce 
znepokojen současným nárůstem podílu 
státních příslušníků třetích zemí 
v odvětvích, která jsou známa nejistými 
pracovními podmínkami a případy 
zneužívání; zdůrazňuje, že státní 
příslušníci třetích zemí jsou často 
zranitelnější z hlediska vykořisťování, a 
proto potřebují ochranu; zdůrazňuje, že 
tyto nekalé praktiky zahrnují falešné 
vysílání, falešnou samostatnou 
výdělečnou činnost, subdodávky, 
náborové agentury, společnosti s fiktivním 
sídlem a nehlášenou práci; vyzývá členské 
státy, aby zavedly ochranné prvky 
směrnice 2009/52/ES a zajistily dostupné 
a účinné mechanismy pro vyřizování 
stížností s cílem účinně požadovat zpět 
splatné mzdy a příspěvky na sociální 
zabezpečení;

Or. en

Pozměňovací návrh 505
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE
Kim Van Sparrentak

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. je hluboce znepokojen současným 
nárůstem podílu státních příslušníků třetích 
zemí v odvětvích, která jsou známa 
nejistými pracovními podmínkami 
a případy zneužívání;

35. je hluboce znepokojen současným 
nárůstem podílu státních příslušníků třetích 
zemí v odvětvích, která jsou známa 
nejistými pracovními podmínkami 
a případy zneužívání; zdůrazňuje, že tyto 
nekalé praktiky zahrnují falešné vysílání, 
falešnou samostatnou výdělečnou činnost, 
subdodávky, náborové agentury, 
společnosti s fiktivním sídlem a 
nehlášenou práci;

Or. en
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