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Pozměňovací návrh 1
Elżbieta Rafalska
za skupinu ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Právní východisko 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na články 45, 56, 153 a 
154 SFEU,

– s ohledem na články 45, 56, 153, 
154 a 174 SFEU,

Or. pl

Pozměňovací návrh 2
Elżbieta Rafalska
za skupinu ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Právní východisko 12 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na prováděcí rozhodnutí 
Komise ze dne 2. února 2018 o jednotných 
podrobných specifikacích pro 
shromažďování a analýzu údajů ke 
sledování a hodnocení fungování sítě 
EURES,

Or. pl

Pozměňovací návrh 3
Elżbieta Rafalska
za skupinu ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Právní východisko 12 b (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu Komise ze 
dne 4. února 2019 o činnosti sítě EURES 
v období od ledna 2016 do června 2018,

Or. pl

Pozměňovací návrh 4
Elżbieta Rafalska
za skupinu ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Právní východisko 35 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na stanovisko 
Evropského výboru regionů nazvané 
Odliv mozků v EU: řešení problému na 
všech úrovních (C 141/34), 

Or. pl

Pozměňovací návrh 5
Elżbieta Rafalska
za skupinu ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Právní východisko 38 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze 
dne pátek 10. června 2016 nazvané „Silná 
sociální Nová agenda dovedností pro 
Evropu (COM(2016) 381),

Or. pl
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Pozměňovací návrh 6
Sara Matthieu
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 47 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na pokyny Komise ze 
dne 17. července 2020 týkající se 
sezónních pracovníků v EU v souvislosti s 
šířením onemocnění COVID-19,

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Sara Matthieu
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 47 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěry Rady ze dne 
9. října 2020 o zlepšení životních 
a pracovních podmínek sezónních a 
jiných mobilních pracovníků,

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Sara Matthieu
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 47 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na doporučení Rady ze 
dne 13. října 2020 o koordinovaném 
přístupu k omezení volného pohybu v 
reakci na pandemii COVID-19;
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Or. en

Pozměňovací návrh 9
Sara Matthieu
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 48 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na pokyny Komise ze 
dne 30. března 2020 k výkonu volného 
pohybu pracovníků během šíření 
onemocnění COVID-19,

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Sara Matthieu
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 48 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze 
dne 15. května 2020 nazvané Směrem k 
rozfázovanému a koordinovanému 
přístupu k obnově volného pohybu 
a zrušení kontrol na vnitřních hranicích 
(C2020/C 169/03),

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Právní východisko 52 a (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na pokyny Komise ze 
dne 30. března 2020 k výkonu volného 
pohybu pracovníků během šíření 
onemocnění COVID-19,

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Právní východisko 52 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze 
dne 15. května 2020 nazvané Směrem k 
rozfázovanému a koordinovanému 
přístupu k obnově volného pohybu 
a zrušení kontrol na vnitřních hranicích 
(C2020/C 169/03),

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Právní východisko 52 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na pokyny Komise ze 
dne 17. července 2020 týkající se 
sezónních pracovníků v EU v souvislosti s 
šířením onemocnění COVID-19,

Or. en
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Pozměňovací návrh 14
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Právní východisko 52 d (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěry Rady ze dne 
9. října 2020 o zlepšení životních a 
pracovních podmínek sezónních a jiných 
mobilních pracovníků,

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Právní východisko 52 e (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na doporučení Rady ze 
dne 13. října 2020 o koordinovaném 
přístupu k omezení volného pohybu v 
reakci na pandemii COVID-19;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
France Jamet

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že článek 45 vypouští se



AM\1220296CS.docx 9/189 PE662.032v01-00

CS

SFEU stanoví, že volný pohyb musí 
zahrnovat odstranění veškeré 
diskriminace mezi pracovníky členských 
států na základě státní příslušnosti, pokud 
jde o zaměstnávání, odměnu za práci a 
jiné pracovní podmínky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Sara Matthieu
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že článek 45 
SFEU stanoví, že volný pohyb musí 
zahrnovat odstranění veškeré diskriminace 
mezi pracovníky členských států na 
základě státní příslušnosti, pokud jde o 
zaměstnávání, odměnu za práci a jiné 
pracovní podmínky;

A. vzhledem k tomu, že článek 45 
SFEU stanoví, že volný pohyb osob musí 
zahrnovat odstranění veškeré diskriminace 
mezi pracovníky členských států na 
základě státní příslušnosti, pokud jde o 
zaměstnávání, odměnu za práci a jiné 
pracovní podmínky; vzhledem k tomu, že 
článek 3 Smlouvy o Evropské unii stanoví, 
že „[Unie] podporuje sociální 
spravedlnost a ochranu“; vzhledem k 
tomu, že volný pohyb pracovníků je 
základní zásadou Evropské unie; 
vzhledem k tomu, že v článku 9 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (SFEU) se 
uvádí, že „při vymezování a provádění 
svých politik a činností přihlíží Unie k 
požadavkům spojeným s podporou vysoké 
úrovně zaměstnanosti, zárukou přiměřené 
sociální ochrany, bojem proti sociálnímu 
vyloučení a vysokou úrovní všeobecného a 
odborného vzdělávání a ochrany lidského 
zdraví“;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
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Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že článek 45 
SFEU stanoví, že volný pohyb musí 
zahrnovat odstranění veškeré diskriminace 
mezi pracovníky členských států na 
základě státní příslušnosti, pokud jde o 
zaměstnávání, odměnu za práci a jiné 
pracovní podmínky;

A. vzhledem k tomu, že článek 45 
SFEU stanoví, že volný pohyb pracovníků 
musí zahrnovat odstranění veškeré 
diskriminace mezi pracovníky členských 
států na základě státní příslušnosti, pokud 
jde o zaměstnávání, odměnu za práci a jiné 
pracovní podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že článek 45 
SFEU stanoví, že volný pohyb musí 
zahrnovat odstranění veškeré diskriminace 
mezi pracovníky členských států na 
základě státní příslušnosti, pokud jde o 
zaměstnávání, odměnu za práci a jiné 
pracovní podmínky;

A. vzhledem k tomu, že článek 45 
SFEU stanoví, že volný pohyb pracovníků 
musí zahrnovat odstranění veškeré 
diskriminace mezi pracovníky členských 
států na základě státní příslušnosti, pokud 
jde o zaměstnávání, odměnu za práci a jiné 
pracovní podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že článek 3 
Smlouvy o Evropské unii stanoví, že 
„[Unie] podporuje sociální spravedlnost a 
ochranu“; vzhledem k tomu, že volný 
pohyb pracovníků je základní zásadou 
Evropské unie; vzhledem k tomu, že v 
článku 9 Smlouvy o fungování Evropské 
unie (SFEU) se uvádí, že „při vymezování 
a provádění svých politik a činností 
přihlíží Unie k požadavkům spojeným s 
podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, 
zárukou přiměřené sociální ochrany, 
bojem proti sociálnímu vyloučení a 
vysokou úrovní všeobecného a odborného 
vzdělávání a ochrany lidského zdraví“; 
vzhledem k tomu, že v čl. 45 odst. 2 SFEU 
je zakotvena zásada rovného zacházení, 
která zakazuje „jakoukoli diskriminaci 
mezi pracovníky členských států 
na základě státní příslušnosti, pokud jde o 
zaměstnávání, odměnu za práci a jiné 
pracovní podmínky a podmínky 
zaměstnávání“;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
France Jamet

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
pracovníků, svoboda usazování a volný 
pohyb služeb patří mezi základní zásady 
vnitřního trhu;

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 22
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
pracovníků, svoboda usazování a volný 
pohyb služeb patří mezi základní zásady 
vnitřního trhu;

B. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
pracovníků, včetně pracovníků se 
zdravotním postižením, svoboda usazování 
a volný pohyb služeb patří mezi základní 
zásady vnitřního trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Sara Matthieu
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
pracovníků, svoboda usazování a volný 
pohyb služeb patří mezi základní zásady 
vnitřního trhu;

B. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
pracovníků, svoboda usazování a volný 
pohyb služeb patří mezi základní zásady 
vnitřního trhu; vzhledem k tomu, že 
závazek Evropské unie vůči Agendě OSN 
2030 a cílům udržitelného rozvoje, 
evropskému pilíři sociálních práv, Zelené 
dohodě pro Evropu a strategii pro rovnost 
žen a mužů musí být začleněn do všech 
politik v oblasti vnitřního trhu, a přitom 
náležitě zohledňovat sociální a 
environmentální hlediska na 
rovnoprávném základě s ekonomickými 
hledisky, aby bylo možné připravit půdu 
pro udržitelný vnitřní trh bez sociálního a 
environmentálního dumpingu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 24
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
pracovníků, svoboda usazování a volný 
pohyb služeb patří mezi základní zásady 
vnitřního trhu;

B. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
pracovníků, svoboda usazování a volný 
pohyb služeb patří mezi základní zásady 
vnitřního trhu; vzhledem k tomu, že volný 
pohyb služeb vyžaduje volný pohyb 
pracovníků; vzhledem k tomu, že volný 
pohyb služeb nesmí za žádných okolností 
narušovat práva pracovníků a sociální 
ochranu; vzhledem k tomu, že svoboda 
usazování by neměla být využívána k 
oslabení sociální ochrany a podpoře 
sociálního dumpingu;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
pracovníků, svoboda usazování a volný 
pohyb služeb patří mezi základní zásady 
vnitřního trhu;

B. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
pracovníků, svoboda usazování a volný 
pohyb služeb patří mezi základní zásady 
vnitřního trhu; vzhledem k tomu, že 
ochrana a podpora spravedlivých mezd, 
rovnosti žen a mužů a důstojných 
pracovních podmínek a podmínek 
zaměstnávání hrají klíčovou úlohu při 
vytváření dobře fungujícího, 
spravedlivého a udržitelného jednotného 
trhu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 26
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
pracovníků, svoboda usazování a volný 
pohyb služeb patří mezi základní zásady 
vnitřního trhu;

B. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
pracovníků, svoboda usazování a volný 
pohyb služeb patří mezi základní zásady 
vnitřního trhu; vzhledem k tomu, že 
Agenda OSN 2030 a cíle udržitelného 
rozvoje musí být plně rozvíjeny a 
prováděny v rámci všech politik v oblasti 
vnitřního trhu, aby bylo možné řešit 
jakoukoli formu environmentálního a 
sociálního dumpingu;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že závazek 
Evropské unie vůči Agendě OSN 2030 a 
cílům udržitelného rozvoje musí být 
začleněn do všech politik v oblasti 
vnitřního trhu, a přitom náležitě 
zohledňovat sociální a environmentální 
hlediska na rovnoprávném základě s 
ekonomickými hledisky, aby bylo možné 
připravit půdu pro udržitelný vnitřní trh 
bez sociálního a environmentálního 
dumpingu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 28
France Jamet

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
osob má zásadní význam pro evropský 
projekt, je prospěšný jak pro vysílající, tak 
i pro hostitelské členské státy a je rovněž 
předpokladem pro dosažení cílů 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti; vzhledem k tomu, že EU v 
současné době plně nevyužívá potenciálu 
mobility v rámci EU;

C. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
osob může být pozitivní mezi státy, které 
mají podobnou úroveň rozvoje a podobné 
sociální normy, což není případ členských 
států ani eurozóny, ani EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 29
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
osob má zásadní význam pro evropský 
projekt, je prospěšný jak pro vysílající, tak 
i pro hostitelské členské státy a je rovněž 
předpokladem pro dosažení cílů 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti; vzhledem k tomu, že EU v 
současné době plně nevyužívá potenciálu 
mobility v rámci EU;

C. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
pracovníků má zásadní význam pro 
evropskou integraci, může být prospěšný 
jak pro vysílající, tak i pro hostitelské 
členské státy a podporuje cíle hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti; vzhledem k 
tomu, že EU ani nevyužívá potenciálu 
mobility v rámci EU, ani účinně 
neprosazuje dodržování platných pravidel 
v oblasti mobility pracovních sil či 
nezajišťuje dostatečnou úroveň ochrany 
mobilních a migrujících pracovníků;

Or. en



PE662.032v01-00 16/189 AM\1220296CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 30
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
osob má zásadní význam pro evropský 
projekt, je prospěšný jak pro vysílající, tak 
i pro hostitelské členské státy a je rovněž 
předpokladem pro dosažení cílů 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti; vzhledem k tomu, že EU v 
současné době plně nevyužívá potenciálu 
mobility v rámci EU;

C. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
osob má zásadní význam pro proces 
evropské integrace, je prospěšný jak pro 
vysílající, tak i pro hostitelské členské státy 
a je rovněž předpokladem pro dosažení cílů 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti; vzhledem k tomu, že EU v 
současné době plně nevyužívá potenciálu 
mobility v rámci EU, ani účinně 
neprosazuje plné dodržování platných 
pravidel v oblasti mobility pracovních sil, 
ani neřeší nedostatky stávajícího právního 
rámce v oblasti ochrany přeshraničních, 
vyslaných, mobilních a migrujících 
pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Sara Matthieu
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
osob má zásadní význam pro evropský 
projekt, je prospěšný jak pro vysílající, tak 
i pro hostitelské členské státy a je rovněž 
předpokladem pro dosažení cílů 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti; vzhledem k tomu, že EU v 
současné době plně nevyužívá potenciálu 
mobility v rámci EU;

C. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
osob má zásadní význam pro evropský 
projekt, je prospěšný jak pro vysílající, tak 
i pro přijímající členské státy a je rovněž 
předpokladem pro dosažení cílů 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti; vzhledem k tomu, že EU v 
současné době plně nevyužívá potenciálu 
mobility v rámci EU, ani účinně 
neprosazuje dodržování platných pravidel 
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v oblasti mobility pracovních sil, ani 
neřeší nedostatky stávajícího právního 
rámce v oblasti ochrany mobilních a 
migrujících pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
osob má zásadní význam pro evropský 
projekt, je prospěšný jak pro vysílající, tak 
i pro hostitelské členské státy a je rovněž 
předpokladem pro dosažení cílů 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti; vzhledem k tomu, že EU v 
současné době plně nevyužívá potenciálu 
mobility v rámci EU;

C. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
osob má zásadní význam pro Evropskou 
unii, je prospěšný jak pro vysílající, tak i 
pro hostitelské členské státy a je rovněž 
předpokladem pro dosažení cílů 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti; vzhledem k tomu, že EU v 
současné době plně nevyužívá potenciálu 
mobility v rámci EU; vzhledem k tomu, že 
ekonomické svobody by neměly 
opravňovat podniky k tomu, aby 
oslabovali vnitrostátní sociální a 
pracovněprávní předpisy a postupy, aby se 
jim vyhýbali či je obcházeli;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Antonius Manders

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
osob má zásadní význam pro evropský 
projekt, je prospěšný jak pro vysílající, tak 
i pro hostitelské členské státy a je rovněž 
předpokladem pro dosažení cílů 

C. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
osob, včetně sezónních a vyslaných 
pracovníků, má zásadní význam pro 
evropský projekt a je prospěšný jak pro 
vysílající, tak i pro hostitelské členské státy 
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hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti; vzhledem k tomu, že EU v 
současné době plně nevyužívá potenciálu 
mobility v rámci EU;

a je rovněž předpokladem pro dosažení cílů 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti; vzhledem k tomu, že EU v 
současné době plně nevyužívá potenciálu 
mobility v rámci EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela, Radka Maxová, Atidzhe 
Alieva-Veli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
osob má zásadní význam pro evropský 
projekt, je prospěšný jak pro vysílající, tak 
i pro hostitelské členské státy a je rovněž 
předpokladem pro dosažení cílů 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti; vzhledem k tomu, že EU v 
současné době plně nevyužívá potenciálu 
mobility v rámci EU;

C. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
osob má zásadní význam pro evropský 
projekt, je prospěšný jak pro vysílající, tak 
i pro hostitelské členské státy a je rovněž 
předpokladem pro dosažení cílů 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti; vzhledem k tomu, že EU v 
současné době plně nevyužívá potenciálu 
mobility v rámci EU; vzhledem k tomu, že 
volný pohyb pracovníků a služeb přispívá 
k hospodářskému růstu v Unii a vytváří 
pracovní příležitosti; vzhledem k tomu, že 
jednotný trh může být udržitelný a zvýšit 
prosperitu jen tehdy, pokud spočívá na 
pravidlech, zejména v oblasti volného 
pohybu pracovníků, která jsou spravedlivá 
a společná a jež vycházejí především ze 
zásady rovného zacházení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 35
Antonius Manders

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

Ca. vzhledem k tomu, že EU by měla i 
nadále hrát klíčovou úlohu při podpoře 
výměny osvědčených postupů na všech 
úrovních státní správy a při 
vypracovávání pokynů a doporučení pro 
zajišťování rovných a flexibilních 
pracovních podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela, Radka Maxová

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
pracovníků by měl respektovat zásady 
evropského pilíře sociálních práv a 
přispívat k jejich provádění;

Or. fr

Pozměňovací návrh 37
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že nedostatek 
pracovních sil a odliv mozků, zejména po 
finanční krizi, dosáhly v některých 
členských státech kritické úrovně a 
představují překážku pro další 
hospodářský růst;

D. vzhledem k tomu, že sociální 
důsledky, které může mít volný pohyb 
služeb, mohou mít jak pozitivní, tak 
negativní dopad na regiony původu i na 
hostitelské regiony, v nichž se mobilní 
pracovníci nacházejí; vzhledem k tomu, že 
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úspěch oživení průmyslu vážně ovlivňují 
demografické výzvy v EU; vzhledem k 
tomu, že EU proto potřebuje silnou 
politiku soudržnosti a průmyslovou 
politiku, která bude spravedlivá a 
zeměpisně vyvážená a přispěje k tvorbě 
pracovních míst a k vzestupné sociální 
konvergenci; vzhledem k tomu, že účinná 
regulace a kolektivní smlouvy mají 
zásadní význam pro zajištění důstojných 
pracovních podmínek a podmínek 
zaměstnání, kvalitních služeb a 
spravedlivé hospodářské soutěže;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že nedostatek 
pracovních sil a odliv mozků, zejména po 
finanční krizi, dosáhly v některých 
členských státech kritické úrovně a 
představují překážku pro další 
hospodářský růst;

D. vzhledem k tomu, že nedostatek 
pracovních sil a odliv mozků, zejména po 
finanční krizi, dosáhly v některých 
členských státech kritické úrovně, která 
vede k prohlubování nerovností uvnitř 
EU; vzhledem k tomu, že sociální 
důsledky, které může mít volný pohyb 
služeb a pracovníků, mohou mít dopad jak 
na regiony původu (demografický pokles, 
nedostatek pracovníků a dovedností, 
pokles daňových příjmů), tak na 
hostitelské regiony (sociální dumping a 
mzdová soutěž); vzhledem k tomu, že EU 
proto potřebuje konzistentní politiku 
soudržnosti a evropskou průmyslovou 
strategii, která je spravedlivá 
a geograficky vyvážená a jež musí posílit 
sociální soudržnost, vytvářet a udržovat 
kvalitní pracovní místa a tím přispívat k 
boji proti sociálnímu dumpingu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 39
Sara Matthieu
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že nedostatek 
pracovních sil a odliv mozků, zejména po 
finanční krizi, dosáhly v některých 
členských státech kritické úrovně a 
představují překážku pro další 
hospodářský růst;

D. vzhledem k tomu, že nedostatek 
pracovních sil a odliv mozků, zejména po 
finanční krizi, dosáhly v některých 
členských státech kritické úrovně, což 
vedlo k nedostatku pracovních sil v 
některých regionech, jež by mohl způsobit 
další problémy, jako je nedostatečné 
poskytování péče, a potenciálně by mohl 
představovat překážku pro další 
hospodářský růst; vzhledem k tomu, že 
odliv mozků vážně poškozuje dotčené 
regiony a zvyšuje nerovnost; vzhledem k 
tomu, že je třeba zajistit, aby byl volný 
pohyb dobrovolný a nebyl vynucený 
nedostatkem příležitostí; vzhledem k tomu, 
že vystěhovalectví pracovníků může 
způsobovat nedostatek dovedností nebo 
pracovních sil ve vysílajících členských 
státech a zvyšovat nerovnost mezi regiony; 
vzhledem k tomu, že volný pohyb může 
přispět ke zmírnění dočasného nedostatku 
dovedností a pracovních sil, nemůže 
nahradit potřebu územní a sociální 
politiky soudržnosti; vzhledem k tomu, že 
je zapotřebí udržitelná průmyslová 
politika, která zachová a bude vytvářet 
kvalitní pracovní místa v odvětvích a 
regionech, které procházejí transformací, 
aby se zabránilo odlivu mozků;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Jordi Cañas
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že nedostatek 
pracovních sil a odliv mozků, zejména po 
finanční krizi, dosáhly v některých 
členských státech kritické úrovně a 
představují překážku pro další hospodářský 
růst;

D. vzhledem k tomu, že nedostatek 
pracovních sil a odliv mozků, zejména po 
finanční krizi, dosáhly v některých 
členských státech a zejména ve 
venkovských oblastech v celé Unii kritické 
úrovně a představují překážku pro další 
hospodářský růst;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Elżbieta Rafalska
za skupinu ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že nedostatek 
pracovních sil a odliv mozků, zejména po 
finanční krizi, dosáhly v některých 
členských státech kritické úrovně a 
představují překážku pro další hospodářský 
růst;

D. vzhledem k tomu, že nedostatek 
pracovních sil a odliv mozků, zejména po 
finanční krizi, dosáhly v některých 
členských státech kritické úrovně a 
představují trvalou překážku pro další 
hospodářský růst;

Or. pl

Pozměňovací návrh 42
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že nedostatek 
pracovních sil a odliv mozků, zejména po 
finanční krizi, dosáhly v některých 

D. vzhledem k tomu, že nedostatek 
pracovních sil a odliv mozků, zejména po 
finanční krizi, dosáhly v některých 
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členských státech kritické úrovně a 
představují překážku pro další hospodářský 
růst;

členských státech kritické úrovně a 
představují překážku pro další hospodářský 
růst; vzhledem k tomu, že těmito jevy jsou 
obzvláště zasaženy venkovské a vzdálené 
oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že k zajištění 
toho, aby volný pohyb nevedl k nedostatku 
dovedností nebo pracovních sil ve 
vysílajících členských státech, ani ke 
zvyšování nerovností mezi regiony, jsou 
zapotřebí zvláštní iniciativy; vzhledem k 
tomu, že volný pohyb může sice přispět ke 
zmírnění dočasného nedostatku 
dovedností nebo pracovních sil, nemůže 
však nahradit potřebu územní a sociální 
politiky soudržnosti, která zajišťuje obživu 
a pracovní příležitosti ve všech evropských 
regionech; vzhledem k tomu, že nepoctivý 
a nekalé praktiky v oblasti mobility nesmí 
být využívány k oslabení hospodářské 
diverzifikace a přeměny; vzhledem k 
tomu, že je zapotřebí udržitelná 
průmyslová politika, která zachová a bude 
vytvářet kvalitní pracovní místa v 
odvětvích a regionech, které procházejí 
transformací, aby se zabránilo odlivu 
mozků a nedobrovolné mobilitě;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
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Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že soutěž ve 
snižování nákladů práce škodí 
jednotnému trhu i soudržnosti mezi 
členskými státy; vzhledem k tomu, že je 
nezbytný koordinovaný přístup na úrovni 
EU, aby se zabránilo nekalé soutěži ve 
snižování nákladů práce a posílila se 
vzestupná sociální konvergence pro 
všechny;

Or. fr

Pozměňovací návrh 45
Elżbieta Rafalska
za skupinu ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že odliv mozků je 
přímo způsoben stávajícími 
hospodářskými a sociálními 
nerovnováhami mezi regiony EU;

Or. pl

Pozměňovací návrh 46
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že přeshraniční 
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pracovníci vytvářejí bohatství pro socio-
ekonomické struktury určitých regionů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 47
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že pro ochranu 
práv mobilních pracovníků a zajištění 
korektní hospodářské soutěže mezi 
společnostmi, zejména mezi malými a 
středními podniky, má rozhodující význam 
zlepšení, sladění a zjednodušení 
přeshraničního vymáhání práva Unie v 
oblasti mobility pracovních sil a potírání 
porušování právních předpisů;

E. vzhledem k tomu, že pro ochranu 
práv mobilních pracovníků, posílení 
souladu s platnými pravidly a zajištění 
korektní hospodářské soutěže mezi 
společnostmi, zejména mezi malými a 
středními podniky, má rozhodující význam 
zlepšení a sladění přeshraničního 
vymáhání práva Unie v oblasti mobility 
pracovních sil a potírání porušování 
právních předpisů; vzhledem k tomu, že 
malé a střední podniky jsou nekalými 
praktikami, jako je daňový a sociální 
dumping, zvláště ohroženy;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Sara Matthieu
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že pro ochranu 
práv mobilních pracovníků a zajištění 
korektní hospodářské soutěže mezi 
společnostmi, zejména mezi malými a 
středními podniky, má rozhodující význam 
zlepšení, sladění a zjednodušení 
přeshraničního vymáhání práva Unie v 

E. vzhledem k tomu, že pro ochranu 
práv mobilních pracovníků, posílení 
souladu a zajištění rovných podmínek a 
korektní hospodářské soutěže mezi všemi 
společnostmi má rozhodující význam 
zlepšení, sladění a zjednodušení 
přeshraničního vymáhání práva Unie v 
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oblasti mobility pracovních sil a potírání 
porušování právních předpisů;

oblasti mobility pracovních sil a potírání 
porušování právních předpisů; vzhledem k 
tomu, že malé a střední podniky jsou 
nejvíce ohroženy porušováním právních 
předpisů týkajícím se vnitřního trhu; 
vzhledem k tomu, že nekalá hospodářská 
soutěž a sociální dumping jsou hlavním 
zdrojem obtíží pro malé a střední podniky 
a společnosti působící v dobré víře na 
vnitřním trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela, Radka Maxová

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že pro ochranu 
práv mobilních pracovníků a zajištění 
korektní hospodářské soutěže mezi 
společnostmi, zejména mezi malými a 
středními podniky, má rozhodující význam 
zlepšení, sladění a zjednodušení 
přeshraničního vymáhání práva Unie v 
oblasti mobility pracovních sil a potírání 
porušování právních předpisů;

E. vzhledem k tomu, že pro ochranu 
práv mobilních pracovníků a zajištění 
korektní hospodářské soutěže mezi 
společnostmi, zejména mezi malými a 
středními podniky, má rozhodující význam 
zlepšení, sladění a koordinace 
přeshraničního vymáhání práva Unie v 
oblasti mobility pracovních sil a potírání 
porušování právních předpisů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 50
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že pro ochranu 
práv mobilních pracovníků a zajištění 
korektní hospodářské soutěže mezi 

E. vzhledem k tomu, že pro ochranu 
práv mobilních pracovníků a zajištění 
korektní hospodářské soutěže mezi 
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společnostmi, zejména mezi malými a 
středními podniky, má rozhodující význam 
zlepšení, sladění a zjednodušení 
přeshraničního vymáhání práva Unie v 
oblasti mobility pracovních sil a potírání 
porušování právních předpisů;

společnostmi, zejména mezi mikroponiky, 
malými a středními podniky a osobami 
samostatně výdělečně činnými, má 
rozhodující význam zlepšení, sladění a 
zjednodušení přeshraničního vymáhání 
práva Unie v oblasti mobility pracovních 
sil a potírání porušování právních předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že pro ochranu 
práv mobilních pracovníků a zajištění 
korektní hospodářské soutěže mezi 
společnostmi, zejména mezi malými a 
středními podniky, má rozhodující význam 
zlepšení, sladění a zjednodušení 
přeshraničního vymáhání práva Unie v 
oblasti mobility pracovních sil a potírání 
porušování právních předpisů;

E. vzhledem k tomu, že pro ochranu 
práv mobilních pracovníků a zajištění 
korektní hospodářské soutěže mezi 
společnostmi, zejména mezi malými a 
středními podniky, má rozhodující význam 
zlepšení, sladění a zjednodušení 
přeshraničního vymáhání práva Unie v 
oblasti mobility pracovních sil a potírání 
porušování právních předpisů a nehlášené 
práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že pro ochranu 
práv mobilních pracovníků a zajištění 
korektní hospodářské soutěže mezi 
společnostmi, zejména mezi malými a 

E. vzhledem k tomu, že pro ochranu 
práv mobilních pracovníků, posílení 
souladu s platnými pravidly a zajištění 
korektní hospodářské soutěže mezi 
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středními podniky, má rozhodující význam 
zlepšení, sladění a zjednodušení 
přeshraničního vymáhání práva Unie v 
oblasti mobility pracovních sil a potírání 
porušování právních předpisů;

společnostmi, zejména mezi malými a 
středními podniky, má rozhodující význam 
zlepšení, sladění a zjednodušení 
přeshraničního vymáhání práva Unie v 
oblasti mobility pracovních sil a potírání 
porušování právních předpisů; vzhledem k 
tomu, že většinu pracovníků v Evropské 
unii zaměstnávají malé a střední podniky; 
vzhledem k tomu, že stále dochází k 
porušování právních předpisů Unie 
upravujících poskytování služeb; 
vzhledem k tomu, že malé a střední 
podniky jsou tímto porušováním nejvíce 
ohroženy; vzhledem k tomu, že iniciativy 
zaměřené na malé a střední podniky a 
začínající podniky by měly podnikům 
pomoci dodržovat stávající pravidla; 
vzhledem k tomu, že nekalá hospodářská 
soutěž je pro malé a střední podniky 
hlavním zdrojem obtíží;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že pro ochranu 
práv mobilních pracovníků a zajištění 
korektní hospodářské soutěže mezi 
společnostmi, zejména mezi malými a 
středními podniky, má rozhodující význam 
zlepšení, sladění a zjednodušení 
přeshraničního vymáhání práva Unie v 
oblasti mobility pracovních sil a potírání 
porušování právních předpisů;

E. vzhledem k tomu, že práva 
pracovníků a sociální ochrana musí 
představovat prioritu; vzhledem k tomu, 
že pro ochranu práv mobilních pracovníků 
a zajištění korektní hospodářské soutěže 
mezi společnostmi, zejména mezi malými 
a středními podniky, má rozhodující 
význam zlepšení, sladění a zjednodušení 
přeshraničního vymáhání práva Unie v 
oblasti mobility pracovních sil a potírání 
porušování právních předpisů; vzhledem k 
tomu, že iniciativy zaměřené na malé a 
střední podniky a začínající podniky jsou 
důležité, nesmí však podnikům poskytovat 
příležitost k obcházení stávajících 
pravidel, snižování norem na ochranu 
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pracovníků a spotřebitelů ani zvyšovat 
riziko podnikových podvodů, trestné 
činnosti či společností s fiktivním sídlem 
typu „poštovní schránky“; připomíná, že 
nekalá hospodářská soutěž a sociální 
dumping jsou dominantním zdrojem obtíží 
pro skutečné malé a střední podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela, Radka Maxová

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že digitalizace 
postupů představuje nebývalou příležitost 
usnadnit mobilitu a zajistit při tom přísné 
dodržování pravidel spravedlivé mobility;

Or. fr

Pozměňovací návrh 55
France Jamet

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že Evropský 
orgán pro pracovní záležitosti byl zřízen s 
cílem posílit spravedlnost a důvěru ve 
vnitřní trh, podporovat volný pohyb 
pracovníků, vysílání pracovníků a vysoce 
mobilní služby, ale i posílit spolupráci 
mezi členskými státy při řešení 
problematiky nehlášené práce;

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 56
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že Evropský 
orgán pro pracovní záležitosti byl zřízen s 
cílem posílit spravedlnost a důvěru ve 
vnitřní trh, podporovat volný pohyb 
pracovníků, vysílání pracovníků a vysoce 
mobilní služby, ale i posílit spolupráci 
mezi členskými státy při řešení 
problematiky nehlášené práce;

F. vzhledem k tomu, že jednotný trh 
může být udržitelný a zvyšovat prosperitu 
pouze tehdy, bude-li založen na 
spravedlivých a společných pravidlech; 
vzhledem k tomu, že ochrana a podpora 
spravedlivých mezd, rovnosti žen a mužů 
a důstojných pracovních podmínek 
a podmínek zaměstnávání hrají klíčovou 
úlohu při vytváření dobře fungujícího, 
spravedlivého a udržitelného jednotného 
trhu; vzhledem k tomu, že právní předpisy 
Unie týkající se volného a spravedlivého 
pohybu osob, pracovníků, zboží a služeb 
musí být v tomto ohledu účinně a 
důsledně prováděny a sledovány; 
vzhledem k tomu, že hlavním úkolem 
Evropského orgánu pro pracovní 
záležitosti je dohlížet na dodržování práva 
Unie v oblasti mobility pracovních sil; 
vzhledem k tomu, že Evropský orgán pro 
pracovní záležitosti byl zřízen s cílem 
ukončit pracovní vykořisťování, zajistit 
spravedlivou mobilitu pracovních sil a 
bojovat proti nehlášené práci v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že Evropský 
orgán pro pracovní záležitosti byl zřízen s 
cílem posílit spravedlnost a důvěru ve 
vnitřní trh, podporovat volný pohyb 
pracovníků, vysílání pracovníků a vysoce 
mobilní služby, ale i posílit spolupráci 
mezi členskými státy při řešení 
problematiky nehlášené práce;

F. vzhledem k tomu, že Evropský 
orgán pro pracovní záležitosti byl zřízen s 
cílem posílit kontrolu a spravedlnost ve 
vnitřní trh, podporovat volný pohyb 
pracovníků, vysílání pracovníků a pracovní 
podmínky řidičů v přeshraniční silniční 
dopravě, ale i posílit spolupráci mezi 
členskými státy při řešení problematiky 
nehlášené práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Sara Matthieu
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že Evropský 
orgán pro pracovní záležitosti byl zřízen s 
cílem posílit spravedlnost a důvěru ve 
vnitřní trh, podporovat volný pohyb 
pracovníků, vysílání pracovníků a vysoce 
mobilní služby, ale i posílit spolupráci 
mezi členskými státy při řešení 
problematiky nehlášené práce;

F. vzhledem k tomu, že Evropský 
orgán pro pracovní záležitosti byl zřízen s 
cílem posílit spravedlnost a důvěru ve 
vnitřní trh, podporovat volný pohyb 
pracovníků, vysílání pracovníků a pracovní 
podmínky řidičů v přeshraniční silniční 
dopravě, ale i posílit spolupráci mezi 
členskými státy při řešení problematiky 
nehlášené práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že Evropský F. vzhledem k tomu, že Evropský 
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orgán pro pracovní záležitosti byl zřízen s 
cílem posílit spravedlnost a důvěru ve 
vnitřní trh, podporovat volný pohyb 
pracovníků, vysílání pracovníků a vysoce 
mobilní služby, ale i posílit spolupráci 
mezi členskými státy při řešení 
problematiky nehlášené práce;

orgán pro pracovní záležitosti byl zřízen s 
cílem posílit spravedlnost a důvěru ve 
vnitřní trh, podporovat volný pohyb 
pracovníků, vysílání pracovníků a vysoce 
mobilní služby, posílit výměnu názorů a 
osvědčených postupů, stejně jako 
spolupráci mezi členskými státy při řešení 
problematiky nehlášené práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že Evropský 
orgán pro pracovní záležitosti byl zřízen s 
cílem posílit spravedlnost a důvěru ve 
vnitřní trh, podporovat volný pohyb 
pracovníků, vysílání pracovníků a vysoce 
mobilní služby, ale i posílit spolupráci 
mezi členskými státy při řešení 
problematiky nehlášené práce;

F. vzhledem k tomu, že Evropský 
orgán pro pracovní záležitosti byl zřízen s 
cílem posílit spravedlnost a důvěru ve 
vnitřní trh, podporovat volný pohyb 
pracovníků, vysílání pracovníků a vysoce 
mobilní služby, ale i posílit spolupráci 
mezi členskými státy při řešení 
problematiky nehlášené práce; vzhledem k 
tomu, že jeho úkolem je rovněž zajistit 
účinné, jednotné a efektivní uplatňování 
evropských pravidel a sledovat dodržování 
práva Unie v oblasti pracovní mobility a 
koordinace systémů sociálního 
zabezpečení v rámci volného pohybu 
pracovníků a volného pohybu služeb na 
vnitřním trhu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 61
Marianne Vind

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že Evropský 
orgán pro pracovní záležitosti byl zřízen s 
cílem posílit spravedlnost a důvěru ve 
vnitřní trh, podporovat volný pohyb 
pracovníků, vysílání pracovníků a vysoce 
mobilní služby, ale i posílit spolupráci 
mezi členskými státy při řešení 
problematiky nehlášené práce;

F. vzhledem k tomu, že Evropský 
orgán pro pracovní záležitosti byl zřízen s 
cílem posílit spravedlnost a důvěru ve 
vnitřní trh, podporovat volný pohyb 
pracovníků, vysílání pracovníků a vysoce 
mobilní služby, ale i posílit spolupráci 
mezi členskými státy při řešení 
problematiky nehlášené práce; vzhledem k 
tomu, že se očekává, že tento orgán 
dosáhne své plné provozní kapacity do 
roku 2024;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Elżbieta Rafalska
za skupinu ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že Evropský 
orgán pro pracovní záležitosti je nově 
vytvořeným subjektem, který dosud 
nedosáhl plné provozní kapacity;

Or. pl

Pozměňovací návrh 63
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že nestandardní G. vzhledem k tomu, že nestandardní 
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formy práce a falešná samostatná 
výdělečná činnost dlouhodobě poškozují 
systémy sociálního pojištění a zvyšují 
počet nejistých pracovních míst, a proto je 
třeba proti nim bojovat; vzhledem k tomu, 
že rostoucí tendence k využívání 
subdodávek, i když je v zásadě výhodná 
pro podniky a zranitelné pracovníky, 
může vést ke zneužívání;

formy zaměstnání a umělé úpravy 
pracovněprávních vztahů, jako např. 
falešná samostatná výdělečná činnost a 
společnosti s fiktivním sídlem typu 
„poštovní schránky“, způsobují, že 
pracovníkům chybí odpovídající sociální 
zabezpečení a přístup k němu, a zvyšují 
počet nejistých pracovních míst, a proto je 
třeba proti nim bojovat zavedením opatření 
proti zneužívání a podvodům v sociální 
oblasti, jakož i rozšířením vnitrostátního 
sociálního zabezpečení na všechny 
pracovníky, včetně pracovníků 
vykonávajících nestandardní zaměstnání; 
vzhledem k tomu, že rostoucí tendence k 
využívání subdodávek může vést ke 
zneužívání; vzhledem k tomu, že pro 
nekalé praktiky při využívání subdodávek, 
jež zahrnují například agenturní 
zaměstnávání, společnosti s fiktivním 
sídlem typu „poštovní schránky“, falešnou 
samostatnou výdělečnou činnost, falešné 
vysílání a nehlášenou práci, by nemělo být 
na vnitřním trhu místo; vzhledem k tomu, 
že skutečné vysílání pracovníků, využívání 
subdodávek, agenturní zaměstnávání a 
sezónní práce jsou ze své podstaty a podle 
právní definice dočasné, a proto by 
neměly být využívány k řešení 
strukturálního nedostatku pracovních sil 
či nedostatku kvalifikovaných 
pracovníků; vzhledem k tomu, že mobilita 
pracovních sil uvnitř EU je přímo 
založená na článku 45 SFEU, může 
přirozeně rovněž přispět k naplnění 
dlouhodobých potřeb v oblasti pracovních 
sil prostřednictvím standardních forem 
zaměstnání, které budou přístupné 
občanům Unie bez diskriminace na 
základě státní příslušnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Sara Matthieu
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že nestandardní 
formy práce a falešná samostatná 
výdělečná činnost dlouhodobě poškozují 
systémy sociálního pojištění a zvyšují 
počet nejistých pracovních míst, a proto je 
třeba proti nim bojovat; vzhledem k tomu, 
že rostoucí tendence k využívání 
subdodávek, i když je v zásadě výhodná 
pro podniky a zranitelné pracovníky, 
může vést ke zneužívání;

G. vzhledem k tomu, že nestandardní 
formy práce a falešná samostatná 
výdělečná činnost a společnosti s fiktivním 
sídlem typu „poštovní schránky“, 
způsobují, že pracovníkům chybí 
odpovídající sociální zabezpečení a 
přístup k němu, a zvyšují počet nejistých 
pracovních míst, a proto je třeba proti nim 
bojovat zavedením opatření proti 
zneužívání a podvodům v sociální oblasti, 
jakož i rozšířením sociálního zabezpečení 
i na pracovníky vykonávající 
nestandardní zaměstnání; vzhledem k 
tomu, že rostoucí tendence k využívání 
subdodávek může vést ke zneužívání; 
vzhledem k tomu, že pro nekalé praktiky 
při využívání subdodávek, jež zahrnují 
například agenturní zaměstnávání, 
společnosti s fiktivním sídlem typu 
„poštovní schránky“, falešnou 
samostatnou výdělečnou činnost, falešné 
vysílání a nehlášenou práci, by nemělo být 
na vnitřním trhu místo; vzhledem k tomu, 
že skutečné využívání vysílání pracovníků, 
subdodávek, agenturního zaměstnávání a 
sezónní práce, prováděné v dobré víře, je 
ze své podstaty a podle právní definice 
dočasné, a proto by měly být tyto formy 
zaměstnávání využívány výhradně 
k řešení dočasných potřeb v oblasti 
zvýšené pracovní síly či kvalifikovaných 
pracovníků; vzhledem k tomu, že mobilita 
pracovních sil uvnitř EU je přímo 
založená na článku 45 SFEU, může 
přirozeně rovněž přispět k naplnění 
dlouhodobých potřeb v oblasti pracovních 
sil prostřednictvím standardních forem 
zaměstnání, které budou přístupné 
občanům EU bez diskriminace na základě 
státní příslušnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 65
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že nestandardní 
formy práce a falešná samostatná 
výdělečná činnost dlouhodobě poškozují 
systémy sociálního pojištění a zvyšují počet 
nejistých pracovních míst, a proto je třeba 
proti nim bojovat; vzhledem k tomu, že 
rostoucí tendence k využívání subdodávek, 
i když je v zásadě výhodná pro podniky a 
zranitelné pracovníky, může vést ke 
zneužívání;

G. vzhledem k tomu, že nestandardní 
formy práce a falešná samostatná 
výdělečná činnost dlouhodobě poškozují 
přístup pracovníků k základním službám 
poskytovaným v systémech sociálního 
pojištění a zvyšují počet nejistých 
pracovních míst, a proto je třeba proti nim 
bojovat zavedením opatření proti 
veškerým možným formám zneužívání a 
podvodů v sociální oblasti; jakož i 
rozšířením vnitrostátního sociálního 
zabezpečení na nestandardní formy 
zaměstnání; vzhledem k tomu, že 
využívání subdodávek zvyšuje 
pravděpodobnost zneužívání; vzhledem k 
tomu, že pro nekalé praktiky při využívání 
subdodávek, jež zahrnují například 
agenturní zaměstnávání, společnosti s 
fiktivním sídlem typu „poštovní 
schránky“, falešnou samostatnou 
výdělečnou činnost, falešné vysílání a 
nehlášenou práci, není na vnitřním trhu 
místo;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že nestandardní 
formy práce a falešná samostatná 
výdělečná činnost dlouhodobě poškozují 
systémy sociálního pojištění a zvyšují 
počet nejistých pracovních míst, a proto je 

G. vzhledem k tomu, že zneužívání a 
vykořisťování pracovníků, jako jsou 
podvody v sociální oblasti, falešná 
samostatná výdělečná činnost, falešné 
vysílání, společnosti s fiktivním sídlem 
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třeba proti nim bojovat; vzhledem k tomu, 
že rostoucí tendence k využívání 
subdodávek, i když je v zásadě výhodná 
pro podniky a zranitelné pracovníky, 
může vést ke zneužívání;

typu „poštovní schránky“ a umělé úpravy 
pracovněprávních vztahů prostřednictvím 
využívání subdodávek a v rámci 
dodavatelských řetězců, dlouhodobě 
poškozují systémy sociálního zabezpečení 
a zvyšují počet nejistých pracovních míst, a 
proto je třeba proti nim bojovat; vzhledem 
k tomu, že rostoucí tendence k využívání 
subdodávek může vést ke zneužívání; 
vzhledem k tomu, že skutečné využívání 
vysílání pracovníků, subdodávek, 
agenturního zaměstnávání a sezónní 
práce, prováděné v dobré víře, je ze své 
podstaty a podle právní definice dočasné, 
a proto by měly být tyto formy 
zaměstnávání využívány výhradně 
k řešení dočasných potřeb v oblasti 
zvýšené pracovní síly či kvalifikovaných 
pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že nestandardní 
formy práce a falešná samostatná 
výdělečná činnost dlouhodobě poškozují 
systémy sociálního pojištění a zvyšují 
počet nejistých pracovních míst, a proto je 
třeba proti nim bojovat; vzhledem k tomu, 
že rostoucí tendence k využívání 
subdodávek, i když je v zásadě výhodná 
pro podniky a zranitelné pracovníky, může 
vést ke zneužívání;

G. vzhledem k tomu, že nestandardní 
formy práce, práce na zavolanou a falešná 
samostatná výdělečná činnost dlouhodobě 
poškozují systémy sociálního pojištění a 
zvyšují počet nejistých pracovních míst, a 
proto je třeba proti nim bojovat; vzhledem 
k tomu, že rostoucí tendence k využívání 
subdodávek, dlouhodobých pracovních 
smluv na dobu určitou ve veřejné správě a 
stáží jakožto náhrady za pracovní pozice 
pro začínající pracovníky mohou vést ke 
zneužívání a nejistotě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 68
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že nestandardní 
formy práce a falešná samostatná 
výdělečná činnost dlouhodobě poškozují 
systémy sociálního pojištění a zvyšují 
počet nejistých pracovních míst, a proto je 
třeba proti nim bojovat; vzhledem k tomu, 
že rostoucí tendence k využívání 
subdodávek, i když je v zásadě výhodná 
pro podniky a zranitelné pracovníky, může 
vést ke zneužívání;

G. vzhledem k tomu, že nestandardní 
formy práce a falešná samostatná 
výdělečná činnost dlouhodobě poškozují 
systémy sociálního pojištění a zvyšují 
počet nejistých pracovních míst, a proto by 
měl být vyžadován přísný soulad se 
stávajícími pravidly; vzhledem k tomu, že 
rostoucí tendence k využívání subdodávek, 
i když je v zásadě výhodná pro podniky a 
zranitelné pracovníky, může vést ke 
zneužívání, kterému je třeba zabránit 
účinným monitorováním;

Or. hu

Pozměňovací návrh 69
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela, Radka Maxová, Atidzhe 
Alieva-Veli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že nestandardní 
formy práce a falešná samostatná 
výdělečná činnost dlouhodobě poškozují 
systémy sociálního pojištění a zvyšují 
počet nejistých pracovních míst, a proto je 
třeba proti nim bojovat; vzhledem k tomu, 
že rostoucí tendence k využívání 
subdodávek, i když je v zásadě výhodná 
pro podniky a zranitelné pracovníky, může 
vést ke zneužívání;

G. vzhledem k tomu, že zneužívající 
formy nestandardní práce a falešná 
samostatná výdělečná činnost dlouhodobě 
poškozují systémy sociálního pojištění a 
zvyšují počet nejistých pracovních míst, a 
proto je třeba proti nim bojovat; vzhledem 
k tomu, že rostoucí tendence k využívání 
subdodávek, i když je v zásadě výhodná 
pro podniky a pracovníky, může vést ke 
zneužívání, proti němuž je třeba bojovat;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 70
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že jednou z 
hlavních zásad politik Unie je sociální 
soudržnost; vzhledem k tomu, že v Unii 
nicméně přetrvávají značné rozdíly v 
pracovních podmínkách a mzdách a že 
mzdové rozdíly patří mezi hlavní důvody 
odchodu pracovníků do zahraničí;

H. vzhledem k tomu, že jednou z 
hlavních zásad politik Unie je sociální 
soudržnost; vzhledem k tomu, že v Unii 
nicméně přetrvávají značné rozdíly v 
pracovních podmínkách a mzdách a že 
mezi nejdůležitější podněcující faktory, 
které utvářejí podobu mobility pracovních 
sil, patří vyšší mzdy, spolehlivé sociální 
zabezpečení, vysoké jmění na obyvatele, 
snazší přístup na trh práce a vyšší míra 
zaměstnanosti28;
________________________________
28 Generální ředitelství Evropské komise 
pro zaměstnanost, sociální věci a sociální 
začleňování (2018), Výroční zpráva za rok 
2017 o mobilitě pracovních sil uvnitř EU, 
závěrečná zpráva, leden 2018.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že jednou z 
hlavních zásad politik Unie je sociální 
soudržnost; vzhledem k tomu, že v Unii 
nicméně přetrvávají značné rozdíly v 
pracovních podmínkách a mzdách a že 
mzdové rozdíly patří mezi hlavní důvody 
odchodu pracovníků do zahraničí;

H. vzhledem k tomu, že jednou z 
hlavních zásad politik Unie je sociální 
soudržnost; vzhledem k tomu, že v Unii 
nicméně přetrvávají značné rozdíly v 
životních a pracovních podmínkách a že 
mzdové rozdíly patří mezi hlavní důvody 
odchodu pracovníků do zahraničí; 
vzhledem k tomu, že přetrvávající 
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nedostatek pracovních sil v kritických 
odvětvích lze rovněž z velké části vysvětlit 
špatnými pracovními podmínkami a 
nízkou úrovní mezd, které nejsou 
dostatečně přitažlivé pro místní 
pracovníky; vzhledem k tomu, že tento 
nedostatek by neměl být řešen tím, že bude 
práce zajišťována mobilními, migrujícími 
nebo nehlášenými pracovníky v 
nekvalitních pracovních pozicích; 
vzhledem k tomu, že podpora lepších 
pracovních podmínek a rovných práv a 
příležitostí je klíčem k boji proti 
diskriminaci, rasismu a segmentaci trhu 
práce; vzhledem k tomu, že volba výkonu 
práva volného pohybu by měla být vždy 
dobrovolná a neměla by být vynucena 
nedostatkem příležitostí v členském státě 
bydliště; vzhledem k tomu, že spravedlivá 
mobilita je předpokladem udržitelné 
evropské integrace, sociální soudržnosti a 
spravedlivé transformace;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že jednou z 
hlavních zásad politik Unie je sociální 
soudržnost; vzhledem k tomu, že v Unii 
nicméně přetrvávají značné rozdíly v 
pracovních podmínkách a mzdách a že 
mzdové rozdíly patří mezi hlavní důvody 
odchodu pracovníků do zahraničí;

H. vzhledem k tomu, že jednou z 
hlavních zásad politik Unie je sociální 
soudržnost; přetrvávají značné rozdíly v 
pracovních podmínkách a mzdách, avšak 
jejich harmonizace nespadá do oblasti 
působnosti Smluv, a že mzdové rozdíly 
jsou pouze jedním z důvodů odchodu 
pracovníků do zahraničí;

Or. hu



AM\1220296CS.docx 41/189 PE662.032v01-00

CS

Pozměňovací návrh 73
Elżbieta Rafalska
za skupinu ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že jednou z 
hlavních zásad politik Unie je sociální 
soudržnost; vzhledem k tomu, že v Unii 
nicméně přetrvávají značné rozdíly v 
pracovních podmínkách a mzdách a že 
mzdové rozdíly patří mezi hlavní důvody 
odchodu pracovníků do zahraničí;

H. vzhledem k tomu, že jednou z 
hlavních zásad politik Unie je sociální 
soudržnost, jejímž cílem je prosazovat a 
podporovat celkový vyvážený rozvoj 
členských států a regionů; vzhledem k 
tomu, že v Unii nicméně přetrvávají značné 
rozdíly v pracovních podmínkách a 
mzdách a že mzdové rozdíly patří mezi 
hlavní důvody odchodu pracovníků do 
zahraničí;

Or. pl

Pozměňovací návrh 74
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že jednou z 
hlavních zásad politik Unie je sociální 
soudržnost; vzhledem k tomu, že v Unii 
nicméně přetrvávají značné rozdíly v 
pracovních podmínkách a mzdách a že 
mzdové rozdíly patří mezi hlavní důvody 
odchodu pracovníků do zahraničí;

H. vzhledem k tomu, že se ukázalo, že 
dlouhodobé zaměření na 
konkurenceschopnost a tržní přístupy 
není schopno snížit rozdíly mezi členskými 
státy a regiony, což způsobuje ztrátu 
mnoha pracovních míst a posílení 
deindustrializace celých regionů; 
vzhledem k tomu, že jednou z hlavních 
zásad politik Unie je sociální soudržnost; 
vzhledem k tomu, že v Unii nicméně 
přetrvávají politiky úsporných opatření, 
průmyslová polarizace, centralizace 
bohatství a značné rozdíly v pracovních 
podmínkách a mzdách a že absence 
kvalitních pracovních míst, špatné 
pracovní podmínky a mzdové rozdíly patří 
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mezi hlavní důvody odchodu pracovníků 
do zahraničí; vzhledem k tomu, že výkon 
volného pohybu by měl být vždy 
dobrovolný a neměl by být vynucený 
nedostatkem kvalitních pracovních míst 
nebo služeb v členském státě bydliště;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Sara Matthieu
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že jednou z 
hlavních zásad politik Unie je sociální 
soudržnost; vzhledem k tomu, že v Unii 
nicméně přetrvávají značné rozdíly v 
pracovních podmínkách a mzdách a že 
mzdové rozdíly patří mezi hlavní důvody 
odchodu pracovníků do zahraničí;

H. vzhledem k tomu, že jednou z 
hlavních zásad politik Unie je sociální 
soudržnost; vzhledem k tomu, že v Unii 
nicméně přetrvávají značné rozdíly v 
pracovních a životních podmínkách a 
mzdách a výši příjmu a že mzdové rozdíly 
patří mezi hlavní důvody odchodu 
pracovníků do zahraničí; vzhledem k tomu, 
že tato pokračující a rostoucí nerovnost 
poškozuje Evropskou unii jako celek i 
dotčené jednotlivce; vzhledem k tomu, že 
chudoba, sociální vyloučení, špatné 
životní podmínky a nedostatek sociální 
pomoci jsou samy o sobě odrazujícím 
faktorem mobility v rámci EU; vzhledem k 
tomu, že přetrvávající nedostatek 
pracovních sil v kritických odvětvích lze 
rovněž částečně vysvětlit špatnými 
pracovními podmínkami a nízkou úrovní 
mezd, které nejsou dostatečně přitažlivé 
pro místní pracovníky; vzhledem k tomu, 
že tento nedostatek by neměl být řešen 
tím, že bude práce zajišťována mobilními, 
migrujícími nebo nehlášenými pracovníky 
v nekvalitních pracovních pozicích; 
vzhledem k tomu, že podpora lepších 
pracovních podmínek a rovných práv a 
příležitostí je klíčem k boji proti 
diskriminaci, rasismu a segmentaci trhu 
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práce; vzhledem k tomu, že volba výkonu 
práva volného pohybu by měla být vždy 
dobrovolná a neměla by být vynucena 
nedostatkem příležitostí v členském státě 
bydliště; vzhledem k tomu, že spravedlivá 
mobilita založená na pevných sociálních a 
pracovních právech je základním 
předpokladem udržitelné evropské 
integrace, sociální soudržnosti a 
spravedlivé transformace;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že jednou z 
hlavních zásad politik Unie je sociální 
soudržnost; vzhledem k tomu, že v Unii 
nicméně přetrvávají značné rozdíly v 
pracovních podmínkách a mzdách a že 
mzdové rozdíly patří mezi hlavní důvody 
odchodu pracovníků do zahraničí;

H. vzhledem k tomu, že jednou z 
hlavních zásad politik Unie je sociální 
soudržnost; vzhledem k tomu, že v Unii 
nicméně přetrvávají značné rozdíly v 
pracovních podmínkách a mzdách a že 
mzdové rozdíly patří mezi hlavní důvody 
odchodu pracovníků do zahraničí; 
vzhledem k tomu, že migrace pracovních 
sil a mobilita by měly být vždy dobrovolné 
a nikdy nesmí být vynuceny nedostatkem 
práv nebo příležitostí v členském státě 
bydliště; vzhledem k tomu, že spravedlivá 
mobilita je předpokladem udržitelné 
evropské integrace, sociální soudržnosti a 
spravedlivé transformace;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že jednou z 
hlavních zásad politik Unie je sociální 
soudržnost; vzhledem k tomu, že v Unii 
nicméně přetrvávají značné rozdíly v 
pracovních podmínkách a mzdách a že 
mzdové rozdíly patří mezi hlavní důvody 
odchodu pracovníků do zahraničí;

H. vzhledem k tomu, že jednou z 
hlavních zásad politik Unie je sociální 
soudržnost; vzhledem k tomu, že v Unii 
nicméně přetrvávají značné rozdíly v 
pracovních podmínkách a mzdách a že 
mzdové rozdíly patří mezi hlavní důvody 
odchodu pracovníků do zahraničí; 
vzhledem k tomu, že Unie by měla usilovat 
o posílení vzestupné sociální konvergence, 
zejména pomocí legislativních iniciativ;

Or. fr

Pozměňovací návrh 78
Radan Kanev, Romana Tomc, Cindy Franssen, Dennis Radtke, Miriam Lexmann, 
Stelios Kympouropoulos, Gheorghe Falcă

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že většinu 
pracovníků v EU zaměstnávají malé a 
střední podniky; vzhledem k tomu, že 
porušování právních předpisů týkajících 
se vnitřního trhu může vystavit malé a 
střední podniky ohrožení; vzhledem k 
tomu, že nekalá hospodářská soutěž je 
jedním z hlavních zdrojů obtíží pro malé a 
střední podniky a společnosti působící v 
dobré víře na vnitřním trhu; vzhledem k 
tomu, že iniciativy zaměřené na malé a 
střední podniky a začínající podniky by 
neměly vést k dvojím normám nebo nižším 
standardům ochrany pracovníků tím, že 
otevřou možnosti pro výjimky z platných 
pravidel a požadavků, ale měly by místo 
toho pomáhat podnikům dodržovat 
stávající pravidla;

Or. en
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Pozměňovací návrh 79
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
služeb by neměl vést ke zhoršení 
pracovních podmínek, včetně zdraví a 
bezpečnosti pracovníků; vzhledem k tomu, 
že současná krize odhalila stávající 
nedostatky v ochraně mobilních a 
přeshraničních pracovníků; vzhledem k 
tomu, že pokyny Komise týkající se 
obnovení volného pohybu byly spíše 
zaměřeny na poskytování bezpečných 
služeb občanům a obyvatelům než na 
zajištění bezpečných podmínek pro 
pracovníky; vzhledem k tomu, že masivní 
rozšíření nákazy COVID-19 je příkladem 
možného dopadu špatných pracovních 
podmínek na mobilní pracovníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
France Jamet

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že nekalé 
praktiky, jako je sociální dumping, oslabují 
podporu zásad vnitřního trhu a 
konkurenceschopnost podniků, zejména 
malých a středních podniků, a ohrožují 
práva evropských pracovníků a důvěru v 
evropskou integraci; vzhledem k tomu, že 
podniky, a zejména malé a střední 
podniky, čelí složitému regulačnímu 
režimu v oblasti mobility pracovních sil, 

I. vzhledem k tomu, že nekalé 
praktiky, jako je sociální dumping, oslabují 
konkurenceschopnost podniků, zejména 
malých a středních podniků.
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byrokracii a různým a často protichůdným 
vnitrostátním právním předpisům;

Or. fr

Pozměňovací návrh 81
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že nekalé 
praktiky, jako je sociální dumping, oslabují 
podporu zásad vnitřního trhu a 
konkurenceschopnost podniků, zejména 
malých a středních podniků, a ohrožují 
práva evropských pracovníků a důvěru v 
evropskou integraci; vzhledem k tomu, že 
podniky, a zejména malé a střední 
podniky, čelí složitému regulačnímu 
režimu v oblasti mobility pracovních sil, 
byrokracii a různým a často protichůdným 
vnitrostátním právním předpisům;

I. vzhledem k tomu, že nekalé 
praktiky, jako je sociální dumping, 
ohrožují základní zásady vnitřního trhu a 
konkurenceschopnost podniků, zejména 
malých a středních podniků, stejně jako 
práva evropských pracovníků a důvěru 
občanů v evropskou integraci a evropské 
orgány; vzhledem k tomu, že zásada 
rovného zacházení je jedním z 
předpokladů sociálně tržního hospodářství 
a vzestupné sociální konvergence, neboť 
potvrzuje nutnost dodržování platných 
právních předpisů a kolektivních smluv 
země určení, čímž jsou zajištěny rovné 
podmínky mezi místními a mobilními 
pracovníky, jakož i mezi místními a 
zahraničními poskytovateli služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Sara Matthieu
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že nekalé 
praktiky, jako je sociální dumping, oslabují 
podporu zásad vnitřního trhu a 

I. vzhledem k tomu, že nekalé 
praktiky, jako je sociální dumping a 
vykořisťování pracovníků, oslabují 
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konkurenceschopnost podniků, zejména 
malých a středních podniků, a ohrožují 
práva evropských pracovníků a důvěru v 
evropskou integraci; vzhledem k tomu, že 
podniky, a zejména malé a střední 
podniky, čelí složitému regulačnímu 
režimu v oblasti mobility pracovních sil, 
byrokracii a různým a často protichůdným 
vnitrostátním právním předpisům;

podporu EU, vnitřního trhu a 
konkurenceschopnost podniků, zejména 
malých a středních podniků, a ohrožují 
práva pracovníků a důvěru v evropskou 
integraci; vzhledem k tomu, že zásada 
rovného zacházení je jedním z 
předpokladů sociálně tržního hospodářství 
a vzestupné sociální konvergence, neboť 
potvrzuje nutnost dodržování platných 
právních předpisů a kolektivních smluv 
země určení, čímž jsou zajištěny rovné 
podmínky mezi místními a mobilními 
pracovníky, jakož i mezi místními a 
zahraničními poskytovateli služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že nekalé 
praktiky, jako je sociální dumping, oslabují 
podporu zásad vnitřního trhu a 
konkurenceschopnost podniků, zejména 
malých a středních podniků, a ohrožují 
práva evropských pracovníků a důvěru v 
evropskou integraci; vzhledem k tomu, že 
podniky, a zejména malé a střední 
podniky, čelí složitému regulačnímu 
režimu v oblasti mobility pracovních sil, 
byrokracii a různým a často protichůdným 
vnitrostátním právním předpisům;

I. vzhledem k tomu, že nekalé 
praktiky, jako je sociální a 
environmentální dumping, oslabují 
podporu zásad vnitřního trhu a 
konkurenceschopnost podniků, zejména 
malých a středních podniků, a ohrožují 
práva evropských pracovníků a důvěru v 
evropskou integraci; vzhledem k tomu, že 
je třeba zabránit protichůdným 
ustanovením vnitrostátních právních 
předpisů; vzhledem k tomu, že jít nad 
rámec minimálních úrovní stanovených 
ve směrnicích Evropské unie bez vytváření 
nepřípustných a nepřiměřených překážek 
je jedním ze základních práv členských 
států;

Or. en
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Pozměňovací návrh 84
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že nekalé 
praktiky, jako je sociální dumping, oslabují 
podporu zásad vnitřního trhu a 
konkurenceschopnost podniků, zejména 
malých a středních podniků, a ohrožují 
práva evropských pracovníků a důvěru v 
evropskou integraci; vzhledem k tomu, že 
podniky, a zejména malé a střední 
podniky, čelí složitému regulačnímu 
režimu v oblasti mobility pracovních sil, 
byrokracii a různým a často protichůdným 
vnitrostátním právním předpisům;

I. vzhledem k tomu, že spravedlivá 
mobilita je předpokladem udržitelné 
evropské integrace, sociální soudržnosti a 
spravedlivé transformace; vzhledem k 
tomu, že nekalé praktiky, jako je sociální 
dumping, ohrožují práva evropských 
pracovníků a podporu volného pohybu 
pracovníků a spravedlivou hospodářskou 
soutěž podniků, zejména malých a 
středních podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že nekalé 
praktiky, jako je sociální dumping, 
oslabují podporu zásad vnitřního trhu a 
konkurenceschopnost podniků, zejména 
malých a středních podniků, a ohrožují 
práva evropských pracovníků a důvěru v 
evropskou integraci; vzhledem k tomu, že 
podniky, a zejména malé a střední podniky, 
čelí složitému regulačnímu režimu v 
oblasti mobility pracovních sil, byrokracii 
a různým a často protichůdným 
vnitrostátním právním předpisům;

I. vzhledem k tomu, že nedodržování 
právních předpisů a nekalé praktiky 
oslabují podporu zásad vnitřního trhu a 
konkurenceschopnost podniků, zejména 
malých a středních podniků, a ohrožují 
práva evropských pracovníků a důvěru v 
evropskou integraci, a proto je třeba posílit 
sledování dodržování stávajících právních 
předpisů; vzhledem k tomu, že podniky, a 
zejména malé a střední podniky, čelí 
složitému regulačnímu režimu v oblasti 
mobility pracovních sil, byrokracii a 
různým a často protichůdným 
vnitrostátním právním předpisům;

Or. hu
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Pozměňovací návrh 86
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že nekalé 
praktiky, jako je sociální dumping, oslabují 
podporu zásad vnitřního trhu a 
konkurenceschopnost podniků, zejména 
malých a středních podniků, a ohrožují 
práva evropských pracovníků a důvěru v 
evropskou integraci; vzhledem k tomu, že 
podniky, a zejména malé a střední podniky, 
čelí složitému regulačnímu režimu v 
oblasti mobility pracovních sil, byrokracii 
a různým a často protichůdným 
vnitrostátním právním předpisům;

I. vzhledem k tomu, že nekalé 
praktiky, jako je sociální dumping, oslabují 
podporu zásad vnitřního trhu a 
konkurenceschopnost podniků, zejména 
mikropodniků a malých a středních 
podniků a osob samostatně výdělečně 
činných, a ohrožují práva evropských 
pracovníků a důvěru v evropskou integraci; 
vzhledem k tomu, že podniky, a zejména 
mikropodniky a malé a střední podniky, 
čelí složitému regulačnímu režimu v 
oblasti mobility pracovních sil, byrokracii 
a různým a často protichůdným 
vnitrostátním právním předpisům; 
vzhledem k tomu, že při přípravě 
legislativních návrhů by měla být řádně 
zohledňována zásada „zelenou malým a 
středním podnikům“;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že nekalé 
praktiky, jako je sociální dumping, oslabují 
podporu zásad vnitřního trhu a 
konkurenceschopnost podniků, zejména 
malých a středních podniků, a ohrožují 
práva evropských pracovníků a důvěru v 
evropskou integraci; vzhledem k tomu, že 

I. vzhledem k tomu, že nekalé 
praktiky, jako je sociální dumping, oslabují 
podporu zásad vnitřního trhu a 
konkurenceschopnost podniků, zejména 
malých a středních podniků, a ohrožují 
práva evropských pracovníků a důvěru v 
evropskou integraci; vzhledem k tomu, že 
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podniky, a zejména malé a střední podniky, 
čelí složitému regulačnímu režimu v 
oblasti mobility pracovních sil, byrokracii 
a různým a často protichůdným 
vnitrostátním právním předpisům;

zásada rovného zacházení a cíl vzestupné 
sociální konvergence by měly být 
základem právních předpisů týkajících se 
volného pohybu pracovníků a volného 
pohybu služeb; vzhledem k tomu, že 
podniky, a zejména malé a střední podniky, 
čelí složitému regulačnímu režimu v 
oblasti mobility pracovních sil, byrokracii 
a různým a často protichůdným 
vnitrostátním právním předpisům;

Or. fr

Pozměňovací návrh 88
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že zásada 
rovného zacházení je jedním z 
předpokladů sociálně tržního hospodářství 
a vzestupné sociální konvergence, neboť 
potvrzuje nutnost dodržování platných 
právních předpisů a kolektivních smluv 
země určení, čímž jsou zajištěny rovné 
podmínky mezi místními a mobilními 
pracovníky, jakož i mezi místními a 
zahraničními poskytovateli služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela, Radka Maxová

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že většinu 
pracovníků v Evropské unii zaměstnávají 
malé a střední podniky; vzhledem k tomu, 
že malé a střední podniky jsou 
nejzranitelnější vůči porušování právních 
předpisů Unie týkajících se volného 
pohybu pracovníků a poskytování služeb; 
vzhledem k tomu, že nekalá hospodářská 
soutěž je pro malé a střední podniky 
hlavním zdrojem obtíží;

Or. fr

Pozměňovací návrh 90
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ib. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
služeb by se měl řídit zásadami 
evropského pilíře sociálních práv a neměl 
by mít vliv na jeho další provádění; 
vzhledem k tomu, že je nezbytné zachovat 
právo orgánů veřejné správy a členských 
států na regulaci v odvětví služeb, je-li to v 
obecném veřejném zájmu; vzhledem k 
tomu, že směrnice o službách1 zcela nebo 
částečně vylučuje sociální služby, 
zdravotnické služby a další veřejné služby, 
a to s ohledem na zvláštní regulační 
rámce, které jsou nezbytné k tomu, aby 
tyto služby fungovaly v obecném zájmu v 
souladu s protokolem č. 26 a článkem 14 
SFEU;
______________________________
1 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním 
trhu (Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36.).
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Or. en

Pozměňovací návrh 91
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, Gabriele Bischoff, 
Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že více než 8 % 
mobilních pracovníků působí v odvětví 
zdravotnictví a sociální práce, více než 
7 % v odvětví dopravních služeb a více než 
10 % v odvětvích ubytování a stravování;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že více než 8 % 
mobilních pracovníků působí v odvětví 
zdravotnictví a sociální práce, více než 7 % 
v odvětví dopravních služeb a více než 
10 % v odvětvích ubytování a stravování;

J. vzhledem k tomu, že některá 
odvětví jsou zvláště zasažena mobilitou 
pracovních sil v rámci EU, jako např. 
zdravotnictví a sociální práce, dopravní 
služby, ubytování, stravování a 
stavebnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že více než 8 % 
mobilních pracovníků působí v odvětví 
zdravotnictví a sociální práce, více než 7 % 
v odvětví dopravních služeb a více než 
10 % v odvětvích ubytování a stravování;

J. vzhledem k tomu, že více než 8 % 
mobilních pracovníků působí v odvětví 
zdravotnictví a sociální práce, více než 7 % 
v odvětví dopravních služeb a více než 
10 % v odvětvích ubytování a stravování; 
vzhledem k tomu, že mobilní a sezónní 
pracovníci mají často zásadní význam pro 
členské státy, například v oblasti 
zdravotnictví a péče o starší osoby nebo 
osoby se zdravotním postižením nebo ve 
stavebnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ja. vzhledem k tomu, že nejméně 80 
milionů1 pracovníků v Evropě se potýká s 
nesouladem mezi nabízenými a 
požadovanými dovednostmi a více než 5 z 
10 pracovních míst, která jsou obtížně 
obsaditelná, jsou v oblasti vysoce 
kvalifikovaných povolání;
_____________________________
1 Údaje OECD o dovednostech pro 
pracovní místa, 
https://www.oecdskillsforjobsdatabase.org
/#FR/_.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
France Jamet
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že během 
pandemie COVID-19 vyšlo najevo, že 
vysoce mobilní pracovníci, kteří se často 
stěhují v rámci Evropské unie nebo přes 
její hranice, jsou během krize v oblasti 
veřejného zdraví nenahraditelní a že 
sezónní a vyslaní pracovníci výrazně 
přispěli k přežití obchodu EU a 
hospodářství EU během pandemie, a to za 
cenu obrovského rizika pro jejich vlastní 
zdraví i zdraví jejich rodin;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 96
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že během 
pandemie COVID-19 vyšlo najevo, že 
vysoce mobilní pracovníci, kteří se často 
stěhují v rámci Evropské unie nebo přes 
její hranice, jsou během krize v oblasti 
veřejného zdraví nenahraditelní a že 
sezónní a vyslaní pracovníci výrazně 
přispěli k přežití obchodu EU a 
hospodářství EU během pandemie, a to za 
cenu obrovského rizika pro jejich vlastní 
zdraví i zdraví jejich rodin;

K. vzhledem k tomu, že během 
pandemie COVID-19 vyšlo najevo, že 
vysoce mobilní pracovníci, kteří se často 
stěhují v rámci Evropské unie, jsou během 
krize v oblasti veřejného zdraví 
nenahraditelní a že sezónní a vyslaní 
pracovníci výrazně přispěli k přežití 
obchodu EU a hospodářství EU během 
pandemie, a to za cenu obrovského rizika 
pro jejich vlastní zdraví i zdraví jejich 
rodin;

Or. hu

Pozměňovací návrh 97
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že během 
pandemie COVID-19 vyšlo najevo, že 
vysoce mobilní pracovníci, kteří se často 
stěhují v rámci Evropské unie nebo přes 
její hranice, jsou během krize v oblasti 
veřejného zdraví nenahraditelní a že 
sezónní a vyslaní pracovníci výrazně 
přispěli k přežití obchodu EU a 
hospodářství EU během pandemie, a to za 
cenu obrovského rizika pro jejich vlastní 
zdraví i zdraví jejich rodin;

K. vzhledem k tomu, že během 
pandemie COVID-19 vyšlo najevo, že 
vysoce mobilní pracovníci, kteří se často 
stěhují v rámci Evropské unie nebo přes 
její hranice, mají během krize v oblasti 
veřejného zdraví zásadní význam a že 
sezónní a vyslaní pracovníci, jako 
pracovníci v první linii výrazně přispěli k 
přežití obchodu EU a hospodářství EU 
během pandemie, a to za cenu obrovského 
rizika pro jejich vlastní zdraví i zdraví 
jejich rodin; vzhledem k tomu, že současná 
pandemie odhalila a prohloubila sociální 
dumping a stávající nejistou situaci 
mnoha mobilních pracovníků, jakož i 
mezery v provádění a prosazování 
stávajících právních předpisů na jejich 
ochranu; vzhledem k tomu, že mobilita 
musí být spravedlivá a bezpečná;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že během 
pandemie COVID-19 vyšlo najevo, že 
vysoce mobilní pracovníci, kteří se často 
stěhují v rámci Evropské unie nebo přes 
její hranice, jsou během krize v oblasti 
veřejného zdraví nenahraditelní a že 
sezónní a vyslaní pracovníci výrazně 
přispěli k přežití obchodu EU a 
hospodářství EU během pandemie, a to za 
cenu obrovského rizika pro jejich vlastní 
zdraví i zdraví jejich rodin;

K. vzhledem k tomu, že během 
pandemie COVID-19 vyšlo najevo, že 
vysoce mobilní pracovníci, kteří se často 
stěhují v rámci Evropské unie nebo přes 
její hranice, mají během krize v oblasti 
veřejného zdraví zásadní význam a že 
sezónní a vyslaní pracovníci výrazně 
přispěli k přežití obchodu EU a 
hospodářství EU během pandemie, a to za 
cenu obrovského rizika pro jejich vlastní 
zdraví i zdraví jejich rodin; vzhledem k 
tomu, že ačkoli mobilní pracovníci měli 
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zásadní význam, nedostalo se jim žádné 
zvláštní ani dodatečné formy ochrany, aby 
lépe chránili své zdraví nebo 
kompenzovali související rizika;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Sara Matthieu
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že během 
pandemie COVID-19 vyšlo najevo, že 
vysoce mobilní pracovníci, kteří se často 
stěhují v rámci Evropské unie nebo přes 
její hranice, jsou během krize v oblasti 
veřejného zdraví nenahraditelní a že 
sezónní a vyslaní pracovníci výrazně 
přispěli k přežití obchodu EU a 
hospodářství EU během pandemie, a to za 
cenu obrovského rizika pro jejich vlastní 
zdraví i zdraví jejich rodin;

K. vzhledem k tomu, že během 
pandemie COVID-19 vyšlo najevo, že 
mobilní a migrující pracovníci mají – 
během krize v oblasti veřejného zdraví více 
než kdy jindy – zásadní význam a že 
sezónní a vyslaní a migrující pracovníci, 
jakožto pracovníci v první linii, výrazně 
přispěli k přežití obchodu EU a 
hospodářství EU během pandemie, a to za 
cenu obrovského rizika pro jejich vlastní 
zdraví i zdraví jejich rodin; vzhledem k 
tomu, že jsou stále také nejzranitelnějšími 
a nejméně chráněnými, ačkoli mají 
zásadní význam;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že během 
pandemie COVID-19 vyšlo najevo, že 

K. vzhledem k tomu, že během 
pandemie COVID-19 vyšlo najevo, že 
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vysoce mobilní pracovníci, kteří se často 
stěhují v rámci Evropské unie nebo přes 
její hranice, jsou během krize v oblasti 
veřejného zdraví nenahraditelní a že 
sezónní a vyslaní pracovníci výrazně 
přispěli k přežití obchodu EU a 
hospodářství EU během pandemie, a to za 
cenu obrovského rizika pro jejich vlastní 
zdraví i zdraví jejich rodin;

vysoce mobilní pracovníci, kteří se často 
stěhují v rámci Evropské unie nebo přes 
její hranice, mají během krize v oblasti 
veřejného zdraví zásadní význam a že 
sezónní a vyslaní pracovníci, jakožto 
pracovníci v první linii, výrazně přispěli k 
přežití obchodu EU a hospodářství EU, a to 
za cenu obrovského rizika pro jejich vlastní 
zdraví i zdraví jejich rodin; vzhledem k 
tomu, že vysoce mobilní pracovníci jsou 
stále nejzranitelnější a nejméně chráněni;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že během 
pandemie COVID-19 vyšlo najevo, že 
vysoce mobilní pracovníci, kteří se často 
stěhují v rámci Evropské unie nebo přes 
její hranice, jsou během krize v oblasti 
veřejného zdraví nenahraditelní a že 
sezónní a vyslaní pracovníci výrazně 
přispěli k přežití obchodu EU a 
hospodářství EU během pandemie, a to za 
cenu obrovského rizika pro jejich vlastní 
zdraví i zdraví jejich rodin;

K. vzhledem k tomu, že během 
pandemie COVID-19 vyšlo najevo, že 
vysoce mobilní pracovníci, kteří se často 
stěhují v rámci Evropské unie nebo přes 
její hranice, jsou během krize v oblasti 
veřejného zdraví nenahraditelní a že 
sezónní a vyslaní pracovníci výrazně 
přispěli k přežití obchodu EU a 
hospodářství EU během pandemie, a to za 
cenu obrovského rizika pro jejich vlastní 
zdraví i zdraví jejich rodin; poukazuje na 
to, že během první fáze pandemie COVID-
19 patřili tito pracovníci k nejvíce 
postiženým nekoordinovanými opatřeními 
správy hranic;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že během 
pandemie COVID-19 vyšlo najevo, že 
vysoce mobilní pracovníci, kteří se často 
stěhují v rámci Evropské unie nebo přes 
její hranice, jsou během krize v oblasti 
veřejného zdraví nenahraditelní a že 
sezónní a vyslaní pracovníci výrazně 
přispěli k přežití obchodu EU a 
hospodářství EU během pandemie, a to za 
cenu obrovského rizika pro jejich vlastní 
zdraví i zdraví jejich rodin;

K. vzhledem k tomu, že během 
pandemie COVID-19 vyšlo najevo, že 
vysoce mobilní pracovníci, kteří se často 
stěhují v rámci Evropské unie nebo přes 
její hranice, jsou během krize v oblasti 
veřejného zdraví nenahraditelní a že 
sezónní a vyslaní pracovníci výrazně 
přispěli k přežití obchodu EU a 
hospodářství EU během pandemie, a to za 
cenu obrovského rizika pro jejich vlastní 
zdraví i zdraví jejich rodin; vzhledem k 
tomu, že sezónní pracovníci jsou 
nepostradatelní pro životaschopnost 
některých zemědělských podniků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 103
Stéphane Bijoux, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, 
Sylvie Brunet

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ka. vzhledem k tomu, že mobilita 
pracovníků v rámci Evropy závisí rovněž 
na stávajících dopravních prostředcích a 
že pracovníci žijící v nejvzdálenějších 
regionech Evropské unie byli obzvláště 
postiženi krizí COVID-19, která vedla ke 
značnému snížení leteckých spojení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 104
France Jamet

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že během 
pandemie COVID-19 se sezónním a 
vyslaným pracovníkům často nedostávalo 
základní zdravotní péče nebo byli z 
členského státu vyhoštěni, což ohrozilo 
jejich zdraví i zdraví ostatních cestujících 
a kontaktních osob;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 105
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že během 
pandemie COVID-19 se sezónním a 
vyslaným pracovníkům často nedostávalo 
základní zdravotní péče nebo byli z 
členského státu vyhoštěni, což ohrozilo 
jejich zdraví i zdraví ostatních cestujících 
a kontaktních osob;

L. vzhledem k tomu, že během 
pandemie COVID-19 se sezónním a 
vyslaným pracovníkům často nedostávalo 
základní zdravotní péče, osobních 
ochranných prostředků a odpovídajících 
informací a měli pouze nedostatečný – 
nebo neměli žádný – přístup k sociálnímu 
zabezpečení, sociální ochraně, 
nemocenským dávkám a krátkodobé 
podpoře v nezaměstnanosti v hostitelských 
členských státech nebo byli dokonce 
vyhoštěni; vzhledem k tomu, že by 
pracovní mobilita neměla být jen 
svobodná, ale také spravedlivá a bezpečná 
pro všechny;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že během 
pandemie COVID-19 se sezónním a 
vyslaným pracovníkům často nedostávalo 
základní zdravotní péče nebo byli z 
členského státu vyhoštěni, což ohrozilo 
jejich zdraví i zdraví ostatních cestujících a 
kontaktních osob;

L. vzhledem k tomu, že během 
pandemie COVID-19 se sezónním a 
vyslaným pracovníkům často nedostávalo 
minimálních a nezbytných informací a 
školení, osobních ochranných prostředků 
a obecně základní zdravotní péče, často 
neměli dostatečný – nebo neměli žádný – 
přístup k sociálnímu zabezpečení, sociální 
ochraně, nemocenským dávkám a 
krátkodobé podpoře v nezaměstnanosti v 
hostitelských členských státech nebo byli z 
členského státu vyhoštěni, což ohrozilo 
jejich zdraví i zdraví ostatních cestujících a 
kontaktních osob; vzhledem k tomu, že 
mobilita musí být nejen svobodná, ale také 
spravedlivá a bezpečná pro všechny;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že během 
pandemie COVID-19 se sezónním a 
vyslaným pracovníkům často nedostávalo 
základní zdravotní péče nebo byli z 
členského státu vyhoštěni, což ohrozilo 
jejich zdraví i zdraví ostatních cestujících 
a kontaktních osob;

L. vzhledem k tomu, že během 
pandemie COVID-19 se sezónním a 
vyslaným pracovníkům často nedostávalo 
základní zdravotní péče, osobních 
ochranných prostředků a odpovídajících 
informací a měli pouze nedostatečný – 
nebo neměli žádný – přístup k sociálnímu 
zabezpečení, sociální ochraně, 
nemocenským dávkám a krátkodobé 
podpoře v nezaměstnanosti v hostitelských 
členských státech nebo byli z členského 
státu vyhoštěni, což ohrozilo jejich zdraví i 
zdraví ostatních kontaktních osob;

Or. en
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Pozměňovací návrh 108
Sara Matthieu
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že během 
pandemie COVID-19 se sezónním a 
vyslaným pracovníkům často nedostávalo 
základní zdravotní péče nebo byli z 
členského státu vyhoštěni, což ohrozilo 
jejich zdraví i zdraví ostatních cestujících a 
kontaktních osob;

L. vzhledem k tomu, že během 
pandemie COVID-19 se sezónním a 
vyslaným pracovníkům často nedostávalo 
základní zdravotní péče, osobních 
ochranných prostředků a odpovídajících 
informací a měli pouze nedostatečný nebo 
žádný přístup k sociálnímu zabezpečení, 
sociální ochraně, nemocenským dávkám a 
krátkodobé podpoře v nezaměstnanosti v 
hostitelských členských státech nebo byli z 
členského státu vyhoštěni, což ohrozilo 
jejich zdraví i zdraví ostatních cestujících a 
kontaktních osob;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že během 
pandemie COVID-19 se sezónním a 
vyslaným pracovníkům často nedostávalo 
základní zdravotní péče nebo byli z 
členského státu vyhoštěni, což ohrozilo 
jejich zdraví i zdraví ostatních cestujících a 
kontaktních osob;

L. vzhledem k tomu, že během 
pandemie COVID-19 se sezónním a 
vyslaným pracovníkům často nedostávalo 
informací, základní zdravotní péče a 
sociální ochrany nebo byli vyhoštěni, což 
ohrozilo jejich zdraví i zdraví ostatních 
cestujících a kontaktních osob; vzhledem k 
tomu, že tito pracovníci často nemohli 
dále cestovat přes hranice za účelem 
výkonu svého zaměstnání, nebo pokud si 
chtěli své zaměstnání v zahraničí 
zachovat, byli nuceni zůstat v členském 
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státě svého zaměstnání, odděleni od svých 
rodin a případně odkázáni na sociální a 
zdravotní ochranu svého domovského 
členského státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Radan Kanev, Romana Tomc, Cindy Franssen, Dennis Radtke, Miriam Lexmann, 
Stelios Kympouropoulos, Gheorghe Falcă

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že během 
pandemie COVID-19 se sezónním a 
vyslaným pracovníkům často nedostávalo 
základní zdravotní péče nebo byli z 
členského státu vyhoštěni, což ohrozilo 
jejich zdraví i zdraví ostatních cestujících a 
kontaktních osob;

L. vzhledem k tomu, že během 
pandemie COVID-19 se sezónním a 
vyslaným pracovníkům často nedostávalo 
základní zdravotní péče nebo byli z 
členského státu vyhoštěni, což ohrozilo 
jejich zdraví i zdraví ostatních cestujících a 
kontaktních osob; vzhledem k tomu, že v 
některých případech byli pracovníci navíc 
vystaveni nepřijatelným situacím 
diskriminace a nejistým pracovním a 
životním podmínkám, které někdy vedly k 
vypuknutí onemocnění COVID-19;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
France Jamet

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 odhalila a ještě zhoršila těžké 
pracovní a životní podmínky stovek tisíc 
sezónních pracovníků v EU, z nichž 
převážná většina jsou přeshraniční a 

M. vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 odhalila a ještě zhoršila těžké 
pracovní a životní podmínky stovek tisíc 
sezónních pracovníků v EU;
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migrující pracovníci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 112
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 odhalila a ještě zhoršila těžké 
pracovní a životní podmínky stovek tisíc 
sezónních pracovníků v EU, z nichž 
převážná většina jsou přeshraniční a 
migrující pracovníci;

M. vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 odhalila a ještě zhoršila těžké 
pracovní a životní podmínky stovek tisíc 
sezónních pracovníků v EU, z nichž 
převážná většina jsou přeshraniční 
pracovníci;

Or. hu

Pozměňovací návrh 113
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 odhalila a ještě zhoršila těžké 
pracovní a životní podmínky stovek tisíc 
sezónních pracovníků v EU, z nichž 
převážná většina jsou přeshraniční a 
migrující pracovníci;

M. vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 odhalila a ještě zhoršila ubohé 
pracovní a životní podmínky stovek tisíc 
sezónních pracovníků, z nichž převážná 
většina jsou mobilní a migrující 
pracovníci, a více než jednoho milionu 
vyslaných pracovníků v EU; vzhledem k 
tomu, že tyto nejisté podmínky, jež zdaleka 
nejsou ničím novým, jsou zapříčiněny 
strukturální diskriminací na trhu práce, 
vykořisťováním a nedostatečným 
prosazováním stávajících právních 
předpisů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 114
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 odhalila a ještě zhoršila těžké 
pracovní a životní podmínky stovek tisíc 
sezónních pracovníků v EU, z nichž 
převážná většina jsou přeshraniční a 
migrující pracovníci;

M. vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 odhalila a ještě zhoršila nejisté 
pracovní a životní podmínky stovek tisíc 
sezónních pracovníků v EU, z nichž 
převážná většina jsou přeshraniční, mobilní 
a migrující pracovníci; vzhledem k tomu, 
že tyto podmínky jsou zapříčiněny 
strukturální diskriminací na trhu práce, 
vykořisťováním a nedostatečným 
prosazováním stávajících právních 
předpisů, včetně nedodržování základních 
úmluv MOP;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 odhalila a ještě zhoršila těžké 
pracovní a životní podmínky stovek tisíc 
sezónních pracovníků v EU, z nichž 
převážná většina jsou přeshraniční a 
migrující pracovníci;

M. vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 odhalila a ještě zhoršila ubohé 
pracovní a životní podmínky stovek tisíc 
vyslaných a sezónních pracovníků v EU, z 
nichž převážná většina jsou mobilní, 
přeshraniční a migrující pracovníci; 
vzhledem k tomu, že tyto nejisté 
podmínky, jež zdaleka nejsou ničím 
novým, jsou zapříčiněny strukturální 
diskriminací na trhu práce, 
vykořisťováním a nedostatečným 
prosazováním stávajících právních 
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předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že tato pandemie 
odhalila řadu strukturálních nedostatků 
regulačního rámce, které nemusí nutně 
souviset pouze s pandemií;

N. vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 odhalila řadu strukturálních 
nedostatků evropských a vnitrostátních 
regulačních rámců, z nichž mnohé nemusí 
souviset pouze s pandemií; vzhledem k 
tomu, že tyto nedostatky je třeba naléhavě 
řešit na úrovni Unie a členských států v 
zájmu zajištění spravedlivé hospodářské 
soutěže a rovného zacházení na vnitřním 
trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Sara Matthieu
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 odhalila a ještě zhoršila těžké 
pracovní a životní podmínky stovek tisíc 
sezónních pracovníků v EU, z nichž 
převážná většina jsou přeshraniční a 
migrující pracovníci;

M. vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 odhalila a ještě zhoršila ubohé 
pracovní a životní podmínky stovek tisíc 
sezónních pracovníků v EU, z nichž 
převážná většina jsou přeshraniční, mobilní 
a migrující pracovníci;

Or. en
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Pozměňovací návrh 118
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že tato pandemie 
odhalila řadu strukturálních nedostatků 
regulačního rámce, které nemusí nutně 
souviset pouze s pandemií;

N. vzhledem k tomu, že tato pandemie 
odhalila řadu strukturálních nedostatků 
regulačního rámce, které nemusí nutně 
souviset pouze s pandemií, jako jsou 
výslovné výjimky ze zásady rovného 
zacházení, různé režimy založené na 
flexibilitě bez jakékoli formy sociální 
ochrany, jakož i strukturální zneužívání, 
jež zahrnuje legální praxi uplatňovanou v 
šedé zóně až po otevřené formy nucené 
práce a obchodování s lidmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že tato pandemie 
odhalila řadu strukturálních nedostatků 
regulačního rámce, které nemusí nutně 
souviset pouze s pandemií;

N. vzhledem k tomu, že tato pandemie 
odhalila řadu strukturálních nedostatků 
regulačního rámce, které nemusí nutně 
souviset pouze s pandemií; vzhledem k 
tomu, že vypuknutí nákazy COVID-19 ve 
velkém měřítku na jatkách v řadě 
členských států, které přímo souvisí se 
špatnými pracovními podmínkami a 
podmínkami bydlení a běžným využíváním 
subdodávek na základě volného pohybu 
služeb, ukazuje potenciální dopad volného 
pohybu služeb na veřejné zdraví;

Or. en
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Pozměňovací návrh 120
Elżbieta Rafalska
za skupinu ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Na. vzhledem k tomu, že stále 
neexistují žádné oficiální statistiky ani 
ukazatele pro měření nesouladu mezi 
nabízenými a požadovanými dovednostmi 
na evropských trzích práce;

Or. pl

Pozměňovací návrh 121
Elżbieta Rafalska
za skupinu ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Nb. vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 má zásadní a trvalý dopad na 
evropské trhy práce;

Or. pl

Pozměňovací návrh 122
France Jamet

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

O. vzhledem k tomu, že mobilita O. vzhledem k tomu, že mobilita 
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pracovníků, a zejména jejich vysílání, je 
příčinou přetrvávajícího napětí mezi 
členskými státy, zatímco jejím smyslem je 
usnadňovat sdílení dovedností a 
odborných zkušeností;

pracovníků, a zejména jejich vysílání, je 
příčinou přetrvávajícího napětí mezi 
členskými státy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 123
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

O. vzhledem k tomu, že mobilita 
pracovníků, a zejména jejich vysílání, je 
příčinou přetrvávajícího napětí mezi 
členskými státy, zatímco jejím smyslem je 
usnadňovat sdílení dovedností a 
odborných zkušeností;

O. vzhledem k tomu, že mobilita 
pracovníků, a zejména jejich vysílání, je 
příčinou přetrvávajícího napětí mezi 
členskými státy; vzhledem k tomu, že 
nestejný rozvoj a nedostatek kvalitních 
pracovních míst a veřejných služeb 
mohou pracovníky nutit k tomu, aby 
vyhledávali pracovní příležitosti v jiném 
členském státě; vzhledem k rostoucímu 
vylidňování v některých oblastech v 
důsledku migrace do měst a/nebo jiných 
regionů či členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

O. vzhledem k tomu, že mobilita 
pracovníků, a zejména jejich vysílání, je 
příčinou přetrvávajícího napětí mezi 
členskými státy, zatímco jejím smyslem je 

O. vzhledem k tomu, že mobilita 
pracovníků a zejména jejich vysílání nesmí 
v hostitelských členských státech vytvářet 
hospodářskou soutěž založenou na 
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usnadňovat sdílení dovedností a odborných 
zkušeností;

nejistých pracovních podmínkách a 
vyhýbání se povinnostem zaměstnavatelů 
nebo vykořisťování, podvodech v sociální 
oblasti a obcházení platných 
vnitrostátních právních předpisů a 
kolektivních smluv, neboť takové nekalé 
praktiky vedou pouze k napětí mezi 
členskými státy, nekalé hospodářské 
soutěži mezi podniky, sociálnímu 
dumpingu a nedůvěře mezi pracovníky; 
vzhledem k tomu, že mobilita pracovníků 
by spíše měla usnadňovat sdílení 
dovedností a odborných zkušeností a 
podporovat vzestupnou sociální 
konvergenci; vzhledem k tomu, že 
pravidla vysílání pracovníků uvnitř EU se 
vztahují i na státní příslušníky třetích 
zemí, kteří jsou obzvláště ohroženi 
vykořisťováním, a proto je třeba, aby jim 
vnitrostátní inspektoráty práce a Evropský 
orgán pro pracovní záležitosti věnovaly 
zvláštní pozornost;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Sara Matthieu
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

O. vzhledem k tomu, že mobilita 
pracovníků, a zejména jejich vysílání, je 
příčinou přetrvávajícího napětí mezi 
členskými státy, zatímco jejím smyslem je 
usnadňovat sdílení dovedností a 
odborných zkušeností;

O. vzhledem k tomu, že mobilita 
pracovníků a zejména jejich vysílání nesmí 
v hostitelských členských státech vytvářet 
hospodářskou soutěž založenou na 
nejistých pracovních podmínkách a 
vyhýbání se povinnostem zaměstnavatelů 
nebo vykořisťování, podvodech v sociální 
oblasti a obcházení platných právních 
předpisů a kolektivních smluv, neboť 
takové nekalé praktiky vedou pouze k 
napětí mezi členskými státy, nekalé 
hospodářské soutěži mezi podniky, 
sociálnímu dumpingu a nedůvěře mezi 
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pracovníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Stefan Berger, Ralf Seekatz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

O. vzhledem k tomu, že mobilita 
pracovníků, a zejména jejich vysílání, je 
příčinou přetrvávajícího napětí mezi 
členskými státy, zatímco jejím smyslem je 
usnadňovat sdílení dovedností a odborných 
zkušeností;

O. vzhledem k tomu, že mobilita 
pracovníků, a především jejich vysílání, 
jsou příčinou přetrvávajícího napětí mezi 
členskými státy, zejména proto, že 
představují nepřiměřenou administrativní 
zátěž pro malé a střední podniky, které 
často působí přes hranice v krátkém čase, 
zatímco jejich smyslem je usnadňovat 
sdílení dovedností a odborných zkušeností;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

O. vzhledem k tomu, že mobilita 
pracovníků, a zejména jejich vysílání, je 
příčinou přetrvávajícího napětí mezi 
členskými státy, zatímco jejím smyslem je 
usnadňovat sdílení dovedností a odborných 
zkušeností;

O. vzhledem k tomu, že mobilita 
pracovníků, a zejména revize směrnice o 
vysílání pracovníků, je příčinou 
přetrvávajícího napětí mezi členskými 
státy, zatímco jejím smyslem je usnadňovat 
sdílení dovedností a odborných zkušeností;

Or. hu

Pozměňovací návrh 128
Miriam Lexmann
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění O

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

O. vzhledem k tomu, že mobilita 
pracovníků, a zejména jejich vysílání, je 
příčinou přetrvávajícího napětí mezi 
členskými státy, zatímco jejím smyslem je 
usnadňovat sdílení dovedností a odborných 
zkušeností;

O. vzhledem k tomu, že mobilita 
pracovníků, a zejména jejich vysílání, je 
příčinou přetrvávajícího napětí mezi 
členskými státy, zatímco by měla to být 
vnímána jako příležitost a jejím smyslem 
je usnadňovat sdílení dovedností a 
odborných zkušeností;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

O. vzhledem k tomu, že mobilita 
pracovníků, a zejména jejich vysílání, je 
příčinou přetrvávajícího napětí mezi 
členskými státy, zatímco jejím smyslem je 
usnadňovat sdílení dovedností a odborných 
zkušeností;

O. vzhledem k tomu, že mobilita 
pracovníků, a zejména jejich vysílání, je 
příčinou přetrvávajícího napětí mezi 
členskými státy, zatímco jejím smyslem je 
usnadňovat sdílení dovedností a odborných 
zkušeností; vzhledem k tomu, že pokud 
chybí vzestupná sociální konvergence, 
mohou se důsledky volného pohybu 
pracovníků dotknout regionů jejich 
původu zasažených odlivem mozků 
stejnou měrou jako regionů, jež přijímají 
mobilní pracovníky, které čelí situacím 
nekalé soutěže;

Or. fr

Pozměňovací návrh 130
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění P

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

P. vzhledem k tomu, že nesoulad mezi 
nabízenými a požadovanými dovednostmi 
a nedostatek dovedností jsou pro trh práce 
a vzdělávací systémy Unie velkou výzvou; 
vzhledem k tomu, že mezi pracovníky 
panuje obrovský nedostatek digitálních 
dovedností; vzhledem k tomu, že při řešení 
tohoto problému hrají klíčovou úlohu 
vzájemné uznávání a transparentnost 
kvalifikací, přičemž potíže s uznáváním 
zahraničních kvalifikací brání 
přeshraniční mobilitě;

P. vzhledem k tomu, že nesoulad mezi 
nabízenými a požadovanými dovednostmi 
a nedostatek dovedností jsou pro trh práce 
a vzdělávací systémy Unie velkou výzvou; 
vzhledem k tomu, že se očekává, že se 
polarizace pracovních míst bude dále 
zvětšovat, takže více pracovních míst se 
bude nacházet na vyšších a nižších 
okrajích škály dovedností; vzhledem k 
tomu, že volný pohyb pracovníků a služeb 
nesmí tento trend dále zhoršovat; 
vzhledem k tomu, že při řešení tohoto 
problému hrají klíčovou úlohu vzájemné 
uznávání a transparentnost kvalifikací;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

P. vzhledem k tomu, že nesoulad mezi 
nabízenými a požadovanými dovednostmi 
a nedostatek dovedností jsou pro trh práce 
a vzdělávací systémy Unie velkou výzvou; 
vzhledem k tomu, že mezi pracovníky 
panuje obrovský nedostatek digitálních 
dovedností; vzhledem k tomu, že při řešení 
tohoto problému hrají klíčovou úlohu 
vzájemné uznávání a transparentnost 
kvalifikací, přičemž potíže s uznáváním 
zahraničních kvalifikací brání přeshraniční 
mobilitě;

P. vzhledem k tomu, že nesoulad mezi 
nabízenými a požadovanými dovednostmi 
a nedostatek dovedností jsou pro trh práce 
a vzdělávací systémy Unie velkou výzvou; 
vzhledem k tomu, že digitální propast mezi 
městem a venkovem a dopad sociálně-
strukturálních faktorů (věk, etnický původ 
a pohlaví) na digitální propast patří i 
nadále k hlavním výzvám, které je třeba 
rychle řešit; vzhledem k tomu, že při řešení 
tohoto problému hrají klíčovou úlohu 
vzájemné uznávání a transparentnost 
kvalifikací, přičemž potíže s uznáváním 
zahraničních kvalifikací brání přeshraniční 
mobilitě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 132
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

P. vzhledem k tomu, že nesoulad mezi 
nabízenými a požadovanými dovednostmi 
a nedostatek dovedností jsou pro trh práce 
a vzdělávací systémy Unie velkou výzvou; 
vzhledem k tomu, že mezi pracovníky 
panuje obrovský nedostatek digitálních 
dovedností; vzhledem k tomu, že při řešení 
tohoto problému hrají klíčovou úlohu 
vzájemné uznávání a transparentnost 
kvalifikací, přičemž potíže s uznáváním 
zahraničních kvalifikací brání přeshraniční 
mobilitě;

P. vzhledem k tomu, že nesoulad mezi 
nabízenými a požadovanými dovednostmi 
a nedostatek dovedností jsou pro trh práce 
a vzdělávací systémy Unie velkou výzvou 
a odhalují výraznou potřebu zlepšení 
systémů vzdělávání a odborné přípravy, 
aby se tyto systémy staly více schopné 
reagovat na budoucí vývoj a staly se 
progresivnější, jakož i pro zlepšení 
systému změny kvalifikace a prohlubování 
dovedností pracovníků; vzhledem k tomu, 
že mezi pracovníky panuje obrovský 
nedostatek digitálních dovedností, které je 
třeba řešit mimo jiné prostřednictvím 
celoživotního učení; vzhledem k tomu, že 
při řešení tohoto problému hrají klíčovou 
úlohu vzájemné uznávání a transparentnost 
kvalifikací, přičemž potíže s uznáváním 
zahraničních kvalifikací brání přeshraniční 
mobilitě; vzhledem k tomu, že v této 
souvislosti by měl být zohledněn vývoj 
systému uznávání neformálně získaných 
znalostí a dovedností, např. v případě 
neformálních pečovatelů; vzhledem k 
tomu, že tento vývoj je mimořádně důležitý 
vzhledem k současným demografickým 
výzvám a trendům souvisejícím se 
stárnutím společností v členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Sara Matthieu
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

P. vzhledem k tomu, že nesoulad mezi 
nabízenými a požadovanými dovednostmi 
a nedostatek dovedností jsou pro trh práce 
a vzdělávací systémy Unie velkou výzvou; 
vzhledem k tomu, že mezi pracovníky 
panuje obrovský nedostatek digitálních 
dovedností; vzhledem k tomu, že při řešení 
tohoto problému hrají klíčovou úlohu 
vzájemné uznávání a transparentnost 
kvalifikací, přičemž potíže s uznáváním 
zahraničních kvalifikací brání přeshraniční 
mobilitě;

P. vzhledem k tomu, že nesoulad mezi 
nabízenými a požadovanými dovednostmi 
a nedostatek dovedností jsou pro trh práce 
a vzdělávací systémy Unie velkou výzvou; 
vzhledem k tomu, že mezi pracovníky 
panuje obrovský nedostatek digitálních a 
zelených dovedností; vzhledem k tomu, že 
při řešení tohoto problému hrají klíčovou 
úlohu vzájemné uznávání a transparentnost 
kvalifikací, přičemž potíže s uznáváním 
zahraničních kvalifikací brání přeshraniční 
mobilitě;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

P. vzhledem k tomu, že nesoulad mezi 
nabízenými a požadovanými dovednostmi 
a nedostatek dovedností jsou pro trh práce 
a vzdělávací systémy Unie velkou výzvou; 
vzhledem k tomu, že mezi pracovníky 
panuje obrovský nedostatek digitálních 
dovedností; vzhledem k tomu, že při řešení 
tohoto problému hrají klíčovou úlohu 
vzájemné uznávání a transparentnost 
kvalifikací, přičemž potíže s uznáváním 
zahraničních kvalifikací brání přeshraniční 
mobilitě;

P. vzhledem k tomu, že nesoulad mezi 
nabízenými a požadovanými dovednostmi 
a nedostatek dovedností jsou pro trh práce 
a vzdělávací systémy Unie velkou výzvou; 
vzhledem k tomu, že se očekává, že se 
bude polarizace pracovních míst dále 
zvětšovat, takže více pracovních míst se 
bude nacházet na vyšších a nižších 
okrajích škály dovedností; vzhledem k 
tomu, že volný pohyb pracovníků a služeb 
nesmí tento trend dále zhoršovat; 
vzhledem k tomu, že mezi pracovníky 
panuje obrovský nedostatek digitálních 
dovedností; vzhledem k tomu, že investice 
podniků do odborné přípravy a 
vzdělávání, jakož i do pracovních 
podmínek a podmínek zaměstnávání jsou 
důležitým nástrojem pro přilákání 
kvalifikovaných pracovníků; vzhledem k 
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tomu, že při řešení tohoto problému hrají 
klíčovou úlohu vzájemné uznávání a 
transparentnost kvalifikací, přičemž potíže 
s uznáváním zahraničních kvalifikací brání 
přeshraniční mobilitě;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Margarita de la Pisa Carrión, Carlo Fidanza

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Pa. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
služeb a mobilita pracovních sil úzce 
souvisejí s rychlým a přesným uznáváním 
odborných kvalifikací s cílem dosáhnout 
sblížení povolání regulovaných členskými 
státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Margarita de la Pisa Carrión, Carlo Fidanza

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Pb. vzhledem k tomu, že ve směrnici 
2005/36/ES ve znění směrnice 
2013/55/EU se zavádí evropský profesní 
průkaz s cílem dále zlepšit systém 
uznávání kvalifikací, snížit 
administrativní zátěž spojenou s 
uznáváním a usnadnit mobilitu odborníků 
v rámci Evropské unie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 137
Margarita de la Pisa Carrión, Carlo Fidanza

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Pc. vzhledem k tomu, že zvyšující se 
mobilita umožní pracovníkům volnější 
pohyb tam, kde jsou zapotřebí jejich 
dovednosti, což bude mít dopad na 
zlepšení konkurenceschopnosti Evropy a 
její hospodářské dynamiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Margarita de la Pisa Carrión, Carlo Fidanza

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Pd. vzhledem k tomu, že Komise 
zvolila pět zkušebních povolání (zdravotní 
sestra, farmaceut, fyzioterapeut, horský 
průvodce a realitní makléř), pro něž byl 
zaveden evropský profesní průkaz;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Margarita de la Pisa Carrión, Carlo Fidanza

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Pe. vzhledem k tomu, že evropské 
právní předpisy umožňují ostatním 
povoláním zavést systém uznávání 
odborných kvalifikací stanovený v 
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evropském profesním průkazu;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Margarita de la Pisa Carrión, Carlo Fidanza

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Pf. vzhledem k tomu, že ve směrnici 
2013/55/EU, kterou se provádí směrnice 
2005/36/ES, se stanoví, že je nezbytné 
zavést společné zásady odborného 
vzdělání s cílem prosazovat automatičtější 
povahu uznávání odborných kvalifikací a 
usnadnit mobilitu pracovních sil;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Margarita de la Pisa Carrión, Carlo Fidanza

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Pg. vzhledem k tomu, že společné 
zásady vědeckého odborného vzdělání, 
zejména v případě inženýrského 
vzdělávání, rovněž určují příslušné oblasti 
odborné činnosti v každém členském státě 
a že za tímto účelem musí být regulovaná 
povolání se stejným postsekundárním 
vzděláním a odbornou přípravou 
označována stejným názvem, aby se 
usnadnila mobilita pracovních sil;

Or. en
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Pozměňovací návrh 142
Margarita de la Pisa Carrión, Carlo Fidanza

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P h (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ph. vzhledem k tomu, že je nezbytné 
odstranit veškeré překážky, které omezují 
volný pohyb pracovníků a poskytovatelů 
služeb v rámci Evropské unie nebo mu 
brání a že je prioritou zjednodušit postupy 
pro identifikaci a vydávání evropského 
profesního průkazu;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Margarita de la Pisa Carrión, Carlo Fidanza

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P i (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Pi. vzhledem k tomu, že ve směrnici 
2005/36/ES ve znění směrnice 
2013/55/EU se zavádí evropský profesní 
průkaz s cílem dosáhnout dalšího pokroku 
ve zlepšování systému uznávání 
kvalifikací a snížení administrativní zátěže 
spojené s uznáváním;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Q. vzhledem k tomu, že účinný 
trojstranný dialog může úspěšně doplňovat 
vládní a institucionální úsilí o překonání 
stávajícího napětí a rozporů v EU, avšak 
trojstranný dialog na úrovni Unie stále 
není dostatečně rozvinutý;

Q. vzhledem k tomu, že účinný 
trojstranný a sociální dialog může úspěšně 
doplňovat vládní a institucionální úsilí o 
překonání stávajícího napětí a rozporů v 
EU; vzhledem k tomu, že zapojení 
sociálních partnerů na všech politických 
úrovních by mohlo zlepšit tvorbu politik, 
provádění a vymáhání a je třeba jej dále 
posílit;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Q. vzhledem k tomu, že účinný 
trojstranný dialog může úspěšně doplňovat 
vládní a institucionální úsilí o překonání 
stávajícího napětí a rozporů v EU, avšak 
trojstranný dialog na úrovni Unie stále není 
dostatečně rozvinutý;

Q. vzhledem k tomu, že účinný 
trojstranný dialog, kolektivní vyjednávání 
a sociální dialog může úspěšně doplňovat 
vládní a institucionální úsilí v oblasti boje 
proti sociálnímu dumpingu a zneužívání, 
avšak trojstranný dialog na úrovni Unie 
stále není dostatečně rozvinutý; vzhledem k 
tomu, že volný pohyb pracovníků by 
neměl poškozovat práva pracovníků na 
zastupování, včetně práva vyjednávat, 
uzavírat a prosazovat kolektivní smlouvy a 
práva na protestní akce v kolektivním 
vyjednávání, a nesmí narušovat 
nezávislost sociálních partnerů při výkonu 
těchto základních práv při prosazování 
sociálních zájmů a ochrany pracovníků; 
vzhledem k tomu, že je třeba, aby těžištěm 
každé spravedlivé a udržitelné mobility 
byli pracovníci, jejich zástupci a odbory, 
jakož i zájmy pracovníků a dlouhodobá 
kvalifikace;

Or. en
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Pozměňovací návrh 146
Sara Matthieu
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Q. vzhledem k tomu, že účinný 
trojstranný dialog může úspěšně doplňovat 
vládní a institucionální úsilí o překonání 
stávajícího napětí a rozporů v EU, avšak 
trojstranný dialog na úrovni Unie stále není 
dostatečně rozvinutý;

Q. vzhledem k tomu, že účinný 
trojstranný a sociální dialog může úspěšně 
doplňovat vládní a institucionální úsilí o 
překonání stávajícího napětí a rozporů v 
EU; vzhledem k tomu, že zapojení 
sociálních partnerů by mohlo zlepšit 
tvorbu politik, provádění a vymáhání, 
avšak trojstranný dialog na úrovni Unie 
stále není dostatečně rozvinutý;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Q. vzhledem k tomu, že účinný 
trojstranný dialog může úspěšně doplňovat 
vládní a institucionální úsilí o překonání 
stávajícího napětí a rozporů v EU, avšak 
trojstranný dialog na úrovni Unie stále není 
dostatečně rozvinutý;

Q. vzhledem k tomu, že účinný 
trojstranný a sociální dialog může úspěšně 
doplňovat vládní a institucionální úsilí o 
překonání stávajícího napětí a rozporů v 
EU; vzhledem k tomu, že zapojení 
sociálních partnerů by mohlo zlepšit 
tvorbu politik, provádění a vymáhání, 
avšak trojstranný dialog na úrovni Unie 
stále není dostatečně rozvinutý;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
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Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Qa. vzhledem k tomu, že neprobíhá 
žádný systematický celounijní sběr údajů, 
který by poskytoval dostatečné údaje o 
mobilních pracovnících nebo který by jim 
umožňoval zjistit stav svého sociálního 
zabezpečení a uplatnit různé nabyté 
nároky; vzhledem k tomu, že přístup k 
informacím o platných pravidlech, jakož i 
účinné dodržování, sledování a vymáhání 
jsou nezbytnými předpoklady spravedlivé 
mobility a boje proti zneužívání systému; 
vzhledem k tomu, že je proto třeba 
podporovat a využívat digitální 
technologie, které mohou usnadnit 
kontrolu a vymáhání právních předpisů 
zaručujících práva mobilních pracovníků, 
a to v souladu s pravidly pro ochranu 
údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Qb. vzhledem k tomu, že využívání 
subdodávek, včetně postupů zřizování 
dceřiných společností nebo vytváření 
subdodavatelských řetězců, je jedním z 
hlavních faktorů sociálního dumpingu, 
který vede k vyhýbání se povinnostem 
zaměstnavatele, obcházení kolektivních 
smluv, neuplatňování zásady 
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spravedlivých mezd, neodvádění příspěvků 
na sociální zabezpečení a nezajišťování 
důstojných pracovních podmínek, a tím 
vystavuje mobilní a migrující pracovníky 
podvodům a zneužívání;

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod -1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1. konstatuje, že ustanovení o zemi 
určení je zásadou, kterou se řídí směrnice 
o službách, a domnívá se, že toto 
ustanovení by se nemělo měnit; 
zdůrazňuje, že volného pohybu služeb 
musí být dosaženo, aniž by došlo k 
oslabení práv pracovníků a sociálních 
práv; připomíná, že zásady rovného 
zacházení a volného pohybu se nevztahují 
pouze na poskytovatele služeb, ale také na 
pracovníky; domnívá se, že volný pohyb 
služeb je nerozlučně spjat se svobodnou a 
spravedlivou mobilitou pracovních sil, 
kteří tyto služby poskytují, a že je ku 
prospěchu vnitřního trhu, jsou-li 
dodržována pravidla týkající se 
pracovních podmínek a je-li ochráněno 
zdraví a bezpečnost mobilních 
pracovníků; zdůrazňuje, že uplatňování 
zásad zakotvených v evropském pilíři 
sociálních práv jako minimálního 
standardu by mohlo přispět k posílení 
práv a ochrany evropských pracovníků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 151
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod -1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1 a. zdůrazňuje, že právní předpisy 
Unie týkající se volného pohybu služeb 
nesmí nijak ovlivnit výkon základních 
práv uznávaných členskými státy a na 
úrovni Unie, včetně práva na stávku nebo 
na jiné protesty, na něž se vztahují 
zvláštní systémy vztahů mezi sociálními 
partnery v členských státech, v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy nebo 
zvyklostmi, ani nesmí mít vliv na právo 
vyjednávat, uzavírat a vymáhat kolektivní 
smlouvy ani na právo na protestní akce v 
kolektivním vyjednávání v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy nebo 
zvyklostmi; zdůrazňuje, že kvalitní právní 
předpisy a jejich účinné uplatňování jsou 
dlouhodobou investicí;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná, že ochrana pracovních 
podmínek mobilních pracovníků se musí 
vztahovat na volný pohyb pracovníků i 
volný pohyb služeb; je znepokojen 
nedostatky v ochraně přeshraničních a 
mobilních pracovníků na úrovni EU, které 
odhalila pandemie COVID-19; 

1. připomíná, že ochrana pracovních 
a životních podmínek mobilních 
pracovníků na základě zásady rovného 
zacházení se musí vztahovat na volný 
pohyb pracovníků i volný pohyb služeb; je 
znepokojen přetrvávajícími nedostatky v 
ochraně přeshraničních a mobilních 
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zdůrazňuje, že pracovníci nesmí být v 
důsledku výkonu svého práva na volný 
pohyb nebo z důvodu pravidel Unie o 
volném pohybu služeb opomenuti;

pracovníků na úrovni Unie; zdůrazňuje, že 
pracovníci nesmí být v důsledku výkonu 
svého práva na volný pohyb nebo z důvodu 
pravidel Unie o volném pohybu služeb 
opomenuti; zdůrazňuje, že je třeba bez 
zbytečného odkladu řešit veškeré 
nedostatky v oblasti předpisů na úrovni 
Unie a na vnitrostátní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Sara Matthieu
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná, že ochrana pracovních 
podmínek mobilních pracovníků se musí 
vztahovat na volný pohyb pracovníků i 
volný pohyb služeb; je znepokojen 
nedostatky v ochraně přeshraničních a 
mobilních pracovníků na úrovni EU, které 
odhalila pandemie COVID-19; zdůrazňuje, 
že pracovníci nesmí být v důsledku výkonu 
svého práva na volný pohyb nebo z důvodu 
pravidel Unie o volném pohybu služeb 
opomenuti;

1. připomíná, že ochrana pracovních 
a životních podmínek mobilních 
pracovníků na základě zásady rovného 
zacházení se musí vztahovat na volný 
pohyb pracovníků i volný pohyb služeb; je 
znepokojen přetrvávajícími nedostatky v 
ochraně přeshraničních a mobilních 
pracovníků na úrovni Unie, které se staly 
zřetelnější během pandemie COVID-19; 
zdůrazňuje, že zaměstnavatelé musí 
zajistit uplatňování příslušných 
vnitrostátních předpisů v oblasti zdraví a 
bezpečnosti; zdůrazňuje, že pracovníci 
nesmí být v důsledku výkonu svého práva 
na volný pohyb nebo z důvodu pravidel 
Unie o volném pohybu služeb opomenuti; 
dále zdůrazňuje, že stávající právní 
předpisy týkající se přístupu k sociálním 
právům a sociálnímu pojištění, včetně 
jejich vývozu, musí být při uplatňování 
práva pracovníků na volný pohyb 
dodržovány;

Or. en
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Pozměňovací návrh 154
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj 
Villumsen

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná, že ochrana pracovních 
podmínek mobilních pracovníků se musí 
vztahovat na volný pohyb pracovníků i 
volný pohyb služeb; je znepokojen 
nedostatky v ochraně přeshraničních a 
mobilních pracovníků na úrovni EU, které 
odhalila pandemie COVID-19; zdůrazňuje, 
že pracovníci nesmí být v důsledku výkonu 
svého práva na volný pohyb nebo z důvodu 
pravidel Unie o volném pohybu služeb 
opomenuti;

1. připomíná, že ochrana pracovních 
a životních podmínek mobilních 
pracovníků musí být zaručena všude, kde 
platí volný pohyb pracovníků a volný 
pohyb služeb; domnívá se, že mobilita 
pracovníků poskytujících tyto služby by 
měla být také spravedlivá, zejména pokud 
jde o rovná práva, pracovní podmínky a 
sociální ochranu; je znepokojen 
přetrvávajícími nedostatky v ochraně 
přeshraničních a mobilních pracovníků na 
úrovni EU, které odhalila pandemie 
COVID-19; zdůrazňuje, že pracovníci 
nesmí být v důsledku výkonu svého práva 
na volný pohyb nebo z důvodu pravidel 
Unie o volném pohybu služeb opomenuti; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby změnily 
stávající právní předpisy, které 
upřednostňují pracovní práva před 
volným pohybem služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná, že ochrana pracovních 
podmínek mobilních pracovníků se musí 
vztahovat na volný pohyb pracovníků i 
volný pohyb služeb; je znepokojen 
nedostatky v ochraně přeshraničních a 
mobilních pracovníků na úrovni EU, které 
odhalila pandemie COVID-19; zdůrazňuje, 

1. připomíná, že ochrana pracovních 
a životních podmínek mobilních 
pracovníků na základě zásady rovného 
zacházení se musí vztahovat na volný 
pohyb pracovníků i volný pohyb služeb; je 
znepokojen přetrvávajícími strukturálními 
nedostatky v ochraně přeshraničních a 



PE662.032v01-00 86/189 AM\1220296CS.docx

CS

že pracovníci nesmí být v důsledku výkonu 
svého práva na volný pohyb nebo z důvodu 
pravidel Unie o volném pohybu služeb 
opomenuti;

mobilních pracovníků na úrovni EU, které 
odhalila pandemie COVID-19; zdůrazňuje, 
že pracovníci nesmí být v důsledku výkonu 
svého práva na volný pohyb nebo z důvodu 
pravidel Unie o volném pohybu služeb 
opomenuti;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela, Radka Maxová, Atidzhe 
Alieva-Veli

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná, že ochrana pracovních 
podmínek mobilních pracovníků se musí 
vztahovat na volný pohyb pracovníků i 
volný pohyb služeb; je znepokojen 
nedostatky v ochraně přeshraničních a 
mobilních pracovníků na úrovni EU, které 
odhalila pandemie COVID-19; zdůrazňuje, 
že pracovníci nesmí být v důsledku výkonu 
svého práva na volný pohyb nebo z důvodu 
pravidel Unie o volném pohybu služeb 
opomenuti;

1. připomíná, že ochrana pracovních 
podmínek mobilních pracovníků se musí 
vztahovat na volný pohyb pracovníků i 
volný pohyb služeb; je znepokojen 
nedostatky v ochraně přeshraničních a 
mobilních pracovníků na úrovni EU, které 
odhalila pandemie COVID-19; zdůrazňuje, 
že pracovníci nesmí být v důsledku výkonu 
svého práva na volný pohyb nebo z důvodu 
pravidel Unie o volném pohybu služeb 
opomenuti; rád by zdůraznil, že volný 
pohyb pracovníků musí doprovázet 
přenositelnost práv a povinností, ať už v 
oblasti sociální ochrany a spravedlivých 
pracovních podmínek, uznávání diplomů, 
kvalifikací a kompetencí a přístupu k 
informacím;

Or. fr

Pozměňovací návrh 157
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná, že ochrana pracovních 
podmínek mobilních pracovníků se musí 
vztahovat na volný pohyb pracovníků i 
volný pohyb služeb; je znepokojen 
nedostatky v ochraně přeshraničních a 
mobilních pracovníků na úrovni EU, které 
odhalila pandemie COVID-19; zdůrazňuje, 
že pracovníci nesmí být v důsledku výkonu 
svého práva na volný pohyb nebo z důvodu 
pravidel Unie o volném pohybu služeb 
opomenuti;

1. připomíná, že ochrana pracovních 
podmínek mobilních pracovníků se musí 
vztahovat na volný pohyb pracovníků i 
volný pohyb služeb; je znepokojen 
nedostatky v ochraně přeshraničních a 
mobilních pracovníků na úrovni EU, které 
odhalila pandemie COVID-19; zdůrazňuje, 
že pracovníci nesmí být v důsledku výkonu 
svého práva na volný pohyb nebo z důvodu 
pravidel Unie o volném pohybu služeb 
opomenuti; připomíná, že veškerá omezení 
na hranicích, i když jsou přijímána v 
reakci na závažnou krizi v oblasti 
veřejného zdraví, by měla zohledňovat 
obtížnou situaci mobilních pracovníků a 
měla by na ni reagovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Marianne Vind

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná, že ochrana pracovních 
podmínek mobilních pracovníků se musí 
vztahovat na volný pohyb pracovníků i 
volný pohyb služeb; je znepokojen 
nedostatky v ochraně přeshraničních a 
mobilních pracovníků na úrovni EU, které 
odhalila pandemie COVID-19; zdůrazňuje, 
že pracovníci nesmí být v důsledku výkonu 
svého práva na volný pohyb nebo z důvodu 
pravidel Unie o volném pohybu služeb 
opomenuti;

1. připomíná, že ochrana pracovních 
podmínek mobilních pracovníků se musí 
vztahovat na volný pohyb pracovníků i 
volný pohyb služeb; je znepokojen 
nedostatky v ochraně přeshraničních a 
mobilních pracovníků na úrovni EU, které 
odhalila pandemie COVID-19; zdůrazňuje, 
že pracovníci nesmí být v důsledku výkonu 
svého práva na volný pohyb nebo z důvodu 
pravidel Unie o volném pohybu služeb 
opomenuti; zdůrazňuje, že zaměstnavatel 
je povinen nést plnou odpovědnost za 
ochranu zdraví a bezpečnosti pracovníků, 
aniž to vyžadovalo jakékoli náklady pro 
samotné pracovníky, a to i během 
pandemie COVID-19;



PE662.032v01-00 88/189 AM\1220296CS.docx

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj 
Villumsen

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že předpokladem 
svobodného, bezpečného a spravedlivého 
volného pohybu služeb je stejnoměrný 
rozvoj na vnitřním trhu; zdůrazňuje v 
tomto ohledu význam veřejných investic, 
spravedlivého a progresivního zdanění, 
veřejných výdajů na veřejné služby a 
infrastruktury, jakož i význam sociálních, 
pracovních a odborových práv; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby v této souvislosti 
přezkoumala priority budoucího volného 
pohybu služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Radan Kanev, Romana Tomc, Cindy Franssen, Dennis Radtke, Stelios 
Kympouropoulos, Jarosław Duda, Gheorghe Falcă

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. je znepokojen stávajícím 
nedostatkem harmonizovaného výkladu 
práva EU ze strany členských států, jako 
je například nedávno revidovaná 
směrnice o vysílání pracovníků1, což vede 
k nedostatečné právní jasnosti a 
byrokratické zátěži pro společnosti 
poskytující služby v různých členských 
státech; vyzývá Komisi, aby přímo 
pomáhala členským státům během celého 



AM\1220296CS.docx 89/189 PE662.032v01-00

CS

procesu provedení ve vnitrostátním právu, 
aby byl zajištěn jednotný výklad 
evropského práva;
________________________________
1 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 
2018, kterou se mění směrnice 96/71/ES 
o vysílání pracovníků v rámci poskytování 
služeb (Úř. věst. L 173, 9.7.2018, s. 16).

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Stéphane Bijoux, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, 
Sylvie Brunet

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje v tomto ohledu, že je 
nezbytné věnovat zvláštní pozornost 
pracovníkům žijícím v nejvzdálenějších 
regionech Evropské unie a podporovat 
jejich mobilitu směrem ke kontinentu a 
naopak, jakož i mobilitu mezi jednotlivými 
nejvzdálenějšími regiony;

Or. fr

Pozměňovací návrh 162
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vyjadřuje politování nad tím, že v 
roce 2019 bydlelo v jiné zemi EU než v té, 
v níž jsou státními příslušníky, pouze 
4,2 %1 občanů EU v produktivním věku; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby zvýšily 
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úsilí o snížení překážek pro mobilitu 
pracovních sil a pro podniky;
___________________________
1 Evropská komise, výroční zpráva za rok 
2019 o mobilitě pracovních sil uvnitř EU, 
leden 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. připomíná, že by měl být zajištěn 
volný pohyb pracovníků s cílem ochránit 
zaměstnanost a hospodářství určitých 
regionů a zajistit zachování určitých 
činností, jako je zemědělská činnost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 164
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 1 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1c. vyzývá k zavedení ochranných 
doložek týkajících se základních práv 
pracovníků ve všech nových právních 
předpisech Unie o mobilitě pracovních sil 
a služeb; zdůrazňuje, že je třeba, aby byl 
při případné změně do Smlouvy začleněn 
protokol o sociálním pokroku s cílem 
zajistit, aby v případě kolize měla základní 
sociální práva přednost před 
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hospodářskými svobodami;

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 1 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1d. vyzývá členské státy, aby správně a 
včas provedly a monitorovaly revidovanou 
směrnici o vysílání pracovníků s cílem 
zajistit ochranu vyslaných pracovníků 
během jejich vyslání v souvislosti s 
volným pohybem služeb stanovením 
závazných ustanovení týkajících se 
pracovních podmínek a ochrany zdraví a 
bezpečnosti pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, 
Marianne Vind, Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini

Návrh usnesení
Bod 1 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1e. vyzývá členské státy, aby plně 
využily možnosti uplatňovat ustanovení o 
mzdách a pracovních podmínkách 
obsažených ve všech kolektivních 
smlouvách na vyslané pracovníky v EU s 
cílem v co největší míře zajistit stejnou 
odměnu za stejnou práci na stejném místě 
pro pracovníky a rovné podmínky pro 
společnosti při provádění revidované 
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směrnice o vysílání pracovníků; 

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, Gabriele Bischoff, 
Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro

Návrh usnesení
Bod 1 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1f. vyzývá Evropskou komisi, aby 
provedla rozsáhlé šetření trendů 
vyslaných státních příslušníků třetích 
zemí, pokud jde o jejich pracovní 
podmínky, a zdůrazňuje, že na základě 
výsledků šetření bude možná zapotřebí 
přijmout politická opatření na úrovni 
Unie nebo na vnitrostátní úrovni; 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 více 
ohroženi vykořisťováním, a proto 
potřebují ochranu; zdůrazňuje, že toto 
vykořisťování zahrnuje falešné vysílání, 
falešnou samostatnou výdělečnou činnost, 
podvodné využívání subdodávek a 
náborové agentury, společnosti s fiktivním 
sídlem typu „poštovní schránky“ a 
nehlášenou práci; zdůrazňuje, že 
pracovníci, kteří jsou státními příslušníky 
třetích zemí, mohou v EU pracovat s 
pracovním povolením pod podmínkou, že 
všechny záruky ve vnitrostátním a unijním 
pracovním právu účinně zajišťují 
ochranu a důstojné pracovní podmínky i 
pro státní příslušníky třetích zemí a že to 
nepovede k narušení trhu práce; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby zajistily soulad 
s platnými právními předpisy a pravidly o 
podmínkách zaměstnávání při nakládání 
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se státními příslušníky třetích zemí s cílem 
odstranit případy zneužívání, a vyzývá 
členské státy, aby provedly ochranné 
prvky směrnice 2009/52/ES a zajistily 
dostupné a účinné mechanismy řešení 
stížností, jež by umožnovaly účinně 
vymáhat dlužnou mzdu či příspěvky 
sociálního zabezpečení;

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj 
Villumsen

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. připomíná povahu celoevropských 
dodavatelských řetězců ve strategických 
průmyslových odvětvích, která jsou 
klíčovým zdrojem zaměstnanosti a činnosti 
mobilních pracovníků a společností 
poskytujících služby a která byla výrazně 
zasažena nekoordinovanými a 
zdlouhavými karanténami, jež zavedly 
členské státy v úsilí o řešení pandemie;

2. připomíná povahu celoevropských 
dodavatelských řetězců ve strategických 
průmyslových odvětvích, která jsou 
klíčovým zdrojem zaměstnanosti a činnosti 
mobilních pracovníků a společností 
poskytujících služby a která byla výrazně 
zasažena nekoordinovanými opatřeními, 
jako např. karanténami, jež zavedly 
členské státy v úsilí o řešení pandemie; 
lituje, že přístup Komise k obnovení 
volného pohybu byl spíše zaměřen na 
poskytování služeb než na zajištění 
bezpečných podmínek pro pracovníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. připomíná povahu celoevropských 2. připomíná povahu celoevropských 
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dodavatelských řetězců ve strategických 
průmyslových odvětvích, která jsou 
klíčovým zdrojem zaměstnanosti a činnosti 
mobilních pracovníků a společností 
poskytujících služby a která byla výrazně 
zasažena nekoordinovanými a 
zdlouhavými karanténami, jež zavedly 
členské státy v úsilí o řešení pandemie;

dodavatelských řetězců ve strategických 
průmyslových odvětvích, která jsou 
klíčovým zdrojem zaměstnanosti a činnosti 
mobilních pracovníků a společností 
poskytujících služby a která byla výrazně 
zasažena nekoordinovanými a 
zdlouhavými karanténami nebo odlišnými 
pravidly týkajícími se povinného testování 
na COVID-19, jež zavedly členské státy v 
úsilí o řešení pandemie;

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. připomíná povahu celoevropských 
dodavatelských řetězců ve strategických 
průmyslových odvětvích, která jsou 
klíčovým zdrojem zaměstnanosti a činnosti 
mobilních pracovníků a společností 
poskytujících služby a která byla výrazně 
zasažena nekoordinovanými a 
zdlouhavými karanténami, jež zavedly 
členské státy v úsilí o řešení pandemie;

2. připomíná povahu celoevropských 
dodavatelských řetězců ve strategických 
průmyslových odvětvích, která jsou 
klíčovým zdrojem zaměstnanosti a činnosti 
mobilních pracovníků a společností 
poskytujících služby a která byla výrazně 
zasažena nekoordinovanými a 
zdlouhavými karanténami, jež zavedly 
členské státy v úsilí o řešení pandemie; 
lituje, že přístup Komise k obnovení 
volného pohybu byl spíše zaměřen na 
poskytování zboží a služeb než na zajištění 
bezpečných podmínek pro pracovníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. připomíná povahu celoevropských 
dodavatelských řetězců ve strategických 
průmyslových odvětvích, která jsou 
klíčovým zdrojem zaměstnanosti a činnosti 
mobilních pracovníků a společností 
poskytujících služby a která byla výrazně 
zasažena nekoordinovanými a 
zdlouhavými karanténami, jež zavedly 
členské státy v úsilí o řešení pandemie;

2. připomíná povahu celoevropských 
dodavatelských řetězců ve strategických 
průmyslových odvětvích, která jsou 
klíčovým zdrojem zaměstnanosti a činnosti 
mobilních pracovníků a společností 
poskytujících služby a která byla výrazně 
zasažena nekoordinovanými a 
zdlouhavými karanténami, jež zavedly 
členské státy v úsilí o řešení pandemie; 
lituje, že přístup Komise k obnovení 
volného pohybu byl spíše zaměřen na 
poskytování bezpečných služeb pro 
občany než na zajištění bezpečných 
podmínek pro pracovníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Sara Matthieu
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. připomíná povahu celoevropských 
dodavatelských řetězců ve strategických 
průmyslových odvětvích, která jsou 
klíčovým zdrojem zaměstnanosti a činnosti 
mobilních pracovníků a společností 
poskytujících služby a která byla výrazně 
zasažena nekoordinovanými a 
zdlouhavými karanténami, jež zavedly 
členské státy v úsilí o řešení pandemie;

2. připomíná povahu celoevropských 
dodavatelských řetězců ve strategických 
průmyslových odvětvích, která jsou 
klíčovým zdrojem zaměstnanosti a činnosti 
mobilních pracovníků a společností 
poskytujících služby a která byla výrazně 
zasažena nekoordinovanými a 
zdlouhavými karanténami, jež zavedly 
členské státy v úsilí o řešení pandemie; 
vyzývá Komisi, aby urychleně předložila 
právní předpisy o plném dodržování práv 
pracovníků v EU v rámci dodavatelského 
řetězce;

Or. en
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Pozměňovací návrh 173
Sara Matthieu
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. připomíná, že zdlouhavé karantény, 
které jsou často nařizovány před příjezdem 
a po návratu, by mohly představovat 
velkou zátěž pro podniky i mobilní a 
příhraniční pracovníky a jejich rodiny, 
zejména v odvětvích s vysokou mobilitou;

3. připomíná, že zdravotnické 
karantény, které jsou zásadní z hlediska 
veřejného zdraví, by mohly představovat 
výzvu pro podniky i mobilní a příhraniční 
pracovníky a jejich rodiny, zejména v 
odvětvích s vysokou mobilitou; naléhavě 
vyzývá členské státy, aby rozšířily sociální 
zabezpečení, přístup k systémům 
nemocenských dávek a dočasné podpoře v 
nezaměstnanosti s cílem chránit 
přeshraniční a mobilní pracovníky, kteří 
byli zasaženi krizí, a v důsledku toho trpí 
chudobou, sociálním vyloučením a 
špatnými životními podmínkami;

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. připomíná, že zdlouhavé 
karantény, které jsou často nařizovány 
před příjezdem a po návratu, by mohly 
představovat velkou zátěž pro podniky i 
mobilní a příhraniční pracovníky a jejich 
rodiny, zejména v odvětvích s vysokou 
mobilitou;

3. připomíná, že absence 
harmonizovaných karanténních období, 
požadavků na testování a cestovní 
omezení v rámci EU by mohly 
představovat velkou zátěž pro podniky i 
mobilní a příhraniční pracovníky a jejich 
rodiny, zejména v odvětvích s vysokou 
mobilitou;

Or. en
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Pozměňovací návrh 175
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj 
Villumsen

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. připomíná, že zdlouhavé karantény, 
které jsou často nařizovány před příjezdem 
a po návratu, by mohly představovat 
velkou zátěž pro podniky i mobilní a 
příhraniční pracovníky a jejich rodiny, 
zejména v odvětvích s vysokou mobilitou;

3. připomíná, že zdlouhavé karantény, 
které jsou často nařizovány před příjezdem 
a po návratu, by mohly být nezbytné a 
mohly by představovat zátěž pro mobilní a 
příhraniční pracovníky, zejména v 
odvětvích s vysokou mobilitou, což by 
mohlo vést ke krácení rozvrhu pracovní 
doby nebo snižování mezd dotčených 
pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. připomíná, že zdlouhavé karantény, 
které jsou často nařizovány před příjezdem 
a po návratu, by mohly představovat 
velkou zátěž pro podniky i mobilní a 
příhraniční pracovníky a jejich rodiny, 
zejména v odvětvích s vysokou mobilitou;

3. připomíná, že zdlouhavé karantény, 
které jsou často nařizovány před příjezdem 
a po návratu, by mohly představovat 
velkou zátěž pro podniky i mobilní a 
příhraniční pracovníky a jejich rodiny, 
zejména v odvětvích s vysokou mobilitou; 
prevence šíření pandemie je však možná 
pouze za předpokladu, že budou existovat 
přísné záruky;

Or. hu

Pozměňovací návrh 177
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. připomíná, že zdlouhavé karantény, 
které jsou často nařizovány před příjezdem 
a po návratu, by mohly představovat 
velkou zátěž pro podniky i mobilní a 
příhraniční pracovníky a jejich rodiny, 
zejména v odvětvích s vysokou mobilitou;

3. připomíná, že zdlouhavé karantény, 
které jsou často nařizovány před příjezdem 
a po návratu, by mohly představovat 
velkou zátěž pro podniky i mobilní a 
příhraniční pracovníky a jejich rodiny, 
zejména v odvětvích s vysokou mobilitou; 
naléhavě vyzývá členské státy, aby 
rozšířily sociální zabezpečení, přístup k 
systémům nemocenských dávek a dočasné 
podpoře v nezaměstnanosti s cílem chránit 
přeshraniční a mobilní pracovníky, kteří 
byli zasaženi krizí;

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. připomíná, že zdlouhavé karantény, 
které jsou často nařizovány před příjezdem 
a po návratu, by mohly představovat 
velkou zátěž pro podniky i mobilní a 
příhraniční pracovníky a jejich rodiny, 
zejména v odvětvích s vysokou mobilitou;

3. připomíná, že zdlouhavé karantény, 
které jsou často nařizovány před příjezdem 
a po návratu, by mohly představovat 
velkou zátěž pro podniky i mobilní a 
příhraniční pracovníky a jejich rodiny, 
zejména v odvětvích s vysokou mobilitou; 
naléhavě vyzývá členské státy, aby 
rozšířily sociální zabezpečení, přístup k 
systémům nemocenských dávek a dočasné 
podpoře v nezaměstnanosti i na mobilní 
pracovníky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 179
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. znovu opakuje, že pro každodenní 
život lidí je zásadní, aby byly v EU 
zajištěny nepřetržité dodávky základního 
zboží, jako jsou potraviny nebo 
zdravotnické a ochranné prostředky; 
vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
aktualizované směrnice o kritické 
infrastruktuře s cílem zajistit nepřetržitý 
volný pohyb základního zboží a služeb na 
vnitřním trhu i v krizových situacích, jako 
např. během pandemie;

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Sara Matthieu
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. naléhavě vzývá Komisi a členské 
státy, aby konkrétně uznaly pracovníky ve 
strategických výrobních dodavatelských 
řetězcích, jako je stavba lodí a 
stavebnictví, za nezbytné nebo kriticky 
důležité pracovníky, a aby je proto 
zprostily povinnosti podstoupit přísnou 
karanténu v souladu s doporučením Rady 
o koordinovaném přístupu k omezování 
volného pohybu v reakci na pandemii 
COVID-19;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 181
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj 
Villumsen

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. naléhavě vzývá Komisi a členské 
státy, aby konkrétně uznaly pracovníky ve 
strategických výrobních dodavatelských 
řetězcích, jako je stavba lodí a 
stavebnictví, za nezbytné nebo kriticky 
důležité pracovníky, a aby je proto 
zprostily povinnosti podstoupit přísnou 
karanténu v souladu s doporučením Rady 
o koordinovaném přístupu k omezování 
volného pohybu v reakci na pandemii 
COVID-19;

4. naléhavě vzývá Komisi a členské 
státy, aby konkrétně uznaly mobilní 
pracovníky v odvětvích, jako je 
zdravotnictví a sklizeň úrody, za nezbytné 
nebo kriticky důležité pracovníky, a aby je 
proto na ně vztahovaly předpisy v souladu 
s doporučením Rady o koordinovaném 
přístupu k omezování volného pohybu v 
reakci na pandemii COVID-19; připomíná, 
že v zájmu zajištění rovného zacházení s 
místními a přeshraničními pracovníky je 
třeba, aby členské státy zajistily nejvyšší 
standardy odměňování, sociální ochrany a 
pracovních podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. naléhavě vzývá Komisi a členské 
státy, aby konkrétně uznaly pracovníky ve 
strategických výrobních dodavatelských 
řetězcích, jako je stavba lodí a 
stavebnictví, za nezbytné nebo kriticky 
důležité pracovníky, a aby je proto 
zprostily povinnosti podstoupit přísnou 
karanténu v souladu s doporučením Rady o 
koordinovaném přístupu k omezování 

4. naléhavě vzývá Komisi a členské 
státy, aby uznaly mobilní pracovníky ve 
strategických výrobních dodavatelských 
řetězcích, jako např. zdravotnické 
vybavení, za nezbytné nebo kriticky 
důležité pracovníky, a aby je proto 
zprostily povinnosti podstoupit přísnou 
karanténu, pokud tím nevzniká riziko pro 
veřejné zdraví a bezpečnost, v souladu s 
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volného pohybu v reakci na pandemii 
COVID-19;

doporučením Rady o koordinovaném 
přístupu k omezování volného pohybu v 
reakci na pandemii COVID-19;

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. naléhavě vzývá Komisi a členské 
státy, aby konkrétně uznaly pracovníky ve 
strategických výrobních dodavatelských 
řetězcích, jako je stavba lodí a stavebnictví, 
za nezbytné nebo kriticky důležité 
pracovníky, a aby je proto zprostily 
povinnosti podstoupit přísnou karanténu v 
souladu s doporučením Rady o 
koordinovaném přístupu k omezování 
volného pohybu v reakci na pandemii 
COVID-19;

4. naléhavě vzývá Komisi a členské 
státy, aby konkrétně uznaly pracovníky ve 
strategických výrobních dodavatelských 
řetězcích, jako je stavba lodí a stavebnictví, 
za nezbytné nebo kriticky důležité 
pracovníky, a aby je proto zprostily 
povinnosti podstoupit přísnou karanténu v 
souladu s doporučením Rady o 
koordinovaném přístupu k omezování 
volného pohybu v reakci na pandemii 
COVID-19 pod podmínkou, že mohou 
prokázat alespoň 2 negativní testy 
provedené s minimálním odstupem 48 
hodin;

Or. hu

Pozměňovací návrh 184
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. naléhavě vzývá Komisi a členské 
státy, aby konkrétně uznaly pracovníky ve 
strategických výrobních dodavatelských 
řetězcích, jako je stavba lodí a stavebnictví, 
za nezbytné nebo kriticky důležité 
pracovníky, a aby je proto zprostily 

4. naléhavě vzývá Komisi a členské 
státy, aby konkrétně uznaly pracovníky ve 
strategických výrobních dodavatelských 
řetězcích, jako je stavba lodí a stavebnictví, 
za nezbytné nebo kriticky důležité 
pracovníky, a aby je proto zprostily 
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povinnosti podstoupit přísnou karanténu v 
souladu s doporučením Rady o 
koordinovaném přístupu k omezování 
volného pohybu v reakci na pandemii 
COVID-19;

povinnosti podstoupit přísnou karanténu v 
souladu s doporučením Rady o 
koordinovaném přístupu k omezování 
volného pohybu v reakci na pandemii 
COVID-19; připomíná, že za účelem 
zajištění rovného zacházení s místními a 
přeshraničními pracovníky je třeba, aby 
členské státy povolily a usnadňovaly 
překračování hranic z profesních důvodů, 
pokud je v hostitelském členském státě 
povolena práce v dotčených odvětvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Sara Matthieu
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že využívání 
subdodávek, včetně postupů zřizování 
dceřiných společností nebo vytváření 
subdodavatelských řetězců, je jedním z 
hlavních faktorů sociálního dumpingu, 
který vede k vyhýbání se povinnostem 
zaměstnavatele, obcházení kolektivních 
smluv, spravedlivých mezd, neodvádění 
příspěvků na sociální zabezpečení a 
nezajišťování důstojných pracovních 
podmínek, a tím vystavuje mobilní a 
migrující pracovníky podvodům a 
zneužívání; 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; zdůrazňuje, že taková 
iniciativa by měla zvýšit transparentnost a 
posílit odpovědnost hlavních dodavatelů v 
subdodavatelských řetězcích tím, že v 
případě nedodržování platných 
pracovněprávních předpisů, včetně 
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minimálních mezd stanovených 
kolektivními smlouvami nebo zákonných 
minimálních mezd, obcházení odvodů 
příspěvků na sociální zabezpečení a daní 
a vyhýbání se této povinnosti, jakož i 
porušování práva organizovat se a 
kolektivně vyjednávat, stanoví účinné 
sankce, doplatky a kompenzace;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že využívání 
subdodávek, včetně postupů zřizování 
dceřiných společností nebo vytváření 
subdodavatelských řetězců, je jedním z 
hlavních faktorů sociálního dumpingu, 
který vede k vyhýbání se povinnostem 
zaměstnavatele, obcházení kolektivních 
smluv, neuplatňování zásady 
spravedlivých mezd, neodvádění příspěvků 
na sociální zabezpečení a nezajišťování 
důstojných pracovních podmínek, a tím 
vystavuje mobilní a migrující pracovníky 
podvodům a zneužívání; 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; zdůrazňuje, že 
taková iniciativa by měla zvýšit 
transparentnost a posílit odpovědnost 
hlavních dodavatelů v subdodavatelských 
řetězcích tím, že v případě nedodržování 
platných pracovněprávních předpisů, 
včetně minimálních mezd stanovených 
kolektivními smlouvami nebo zákonných 
minimálních mezd, nebo v případě 
obcházení odvodů příspěvků na sociální 



PE662.032v01-00 104/189 AM\1220296CS.docx

CS

zabezpečení a daní a vyhýbání se této 
povinnosti či porušování práva 
organizovat se a kolektivně vyjednávat, 
stanoví účinné sankce, doplatky a 
kompenzace;

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. žádá Komisi, aby analyzovala vývoj 
v oblasti mobility pracovníků, především 
jev odlivu mozků v určitých odvětvích a 
regionech; zdůrazňuje, že boj proti odlivu 
mozků je spojen s bojem proti sociálnímu 
dumpingu a se vzestupnou sociální 
konvergencí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 188
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. připomíná, že za účelem zajištění 
rovného zacházení s místními a 
přeshraničními pracovníky je třeba, aby 
členské státy povolily a usnadňovaly 
překračování hranic z profesních důvodů, 
pokud je v hostitelském členském státě 
povolena práce v dotčených odvětvích;
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Or. en

Pozměňovací návrh 189
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. 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; zdůrazňuje, že taková 
iniciativa by měla zvýšit transparentnost a 
posílit odpovědnost hlavních dodavatelů v 
subdodavatelských řetězcích tím, že v 
případě nedodržování platných 
pracovněprávních předpisů, včetně 
minimálních mezd stanovených 
kolektivními smlouvami nebo zákonných 
minimálních mezd, nebo v případě 
obcházení odvodů příspěvků na sociální 
zabezpečení a daní a vyhýbání se této 
povinnosti či porušování práva 
organizovat se a kolektivně vyjednávat, 
stanoví účinné sankce, doplatky a 
kompenzace;

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela

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

4b. vyzývá Komisi, aby pokračovala ve 
sledování výkonnosti členských států, 
pokud jde o provádění a uplatňování 
právních předpisů týkajících se volného 
pohybu pracovníků; žádá Komisi, aby 
stanovila jasné kvantitativní a kvalitativní 
ukazatele, zejména v rámci evropského 
semestru a zveřejňování doporučení pro 
jednotlivé země, s cílem zajistit průběžné 
sledování provádění a dodržování 
právních předpisů týkajících se volného 
pohybu pracovníků a aby navrhla 
doporučení za účelem zajištění 
spravedlivých a důstojných životních a 
pracovních podmínek pro mobilní 
pracovníky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 191
Sara Matthieu
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. v této souvislosti rovněž vyzývá 
Komisi, aby se zabývala zneužíváním 
zaměstnanců agentur práce, mimo jiné 
využíváním náborových a jiných 
zprostředkovatelských společností v 
dodavatelském řetězci, a aby zajistila, že 
např. mobilní pracovníci a migrující 
pracovníci v rámci EU, kteří mají 
uzavřenou dohodu na dobu určitou s 
agenturami práce nebo jakýmkoli jiným 
druhem zprostředkovatelů na trhu práce, 
mohli požívat rovného zacházení, včetně 
důstojných pracovních a životních 
podmínek, a měli přístup k úplným 
informacím o svých právech, pracovních 
podmínkách a ochraně před nekalými 
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postupy náboru;

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. v této souvislosti rovněž vyzývá 
Komisi, aby se zabývala zneužíváním 
zaměstnanců agentur práce, mimo jiné 
využíváním náborových a jiných 
zprostředkovatelských společností v 
dodavatelském řetězci, a aby zajistila, že 
např. mobilní pracovníci a migrující 
pracovníci v rámci EU, kteří mají 
uzavřenou dohodu na dobu určitou s 
agenturami práce nebo jakýmkoli jiným 
druhem zprostředkovatelů na trhu práce, 
mohli požívat rovného zacházení, včetně 
důstojných pracovních a životních 
podmínek, a měli přístup k úplným 
informacím o svých podmínkách a 
ochraně před nekalými postupy náboru;

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 4 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4c. vyzývá Komisi, aby předložila 
legislativní návrh s cílem zajistit, aby 
společnost, která zadává služby, které jsou 
poskytovány jejím jménem jinou 
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společností, mohla nést odpovědnost za 
zaplacení veškerých splatných nároků 
a/nebo příspěvků do společných fondů 
nebo institucí sociálních partnerů, které 
jsou upraveny zákonem nebo kolektivní 
smlouvou, vedle nebo namísto 
zaměstnavatele;

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 4 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4d. vyzývá Komisi, aby prověřila 
nedostatky v ochraně a nutnost provést 
revizi směrnice 2008/104/ES o 
agenturním zaměstnávání s cílem zajistit 
důstojné pracovní podmínky a podmínky 
zaměstnávání pro zaměstnance agentur 
práce; připomíná, že je důležité zapojit 
sociální partnery do navrhování a 
provádění právních předpisů upravujících 
poskytování služeb a povolání; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že je třeba, aby 
ochrana pracovníků a sociálních partnerů 
byla těžištěm všech příslušných politik 
Unie s cílem zajistit demokratické 
fungování, hospodářský růst a vysoké 
sociální standardy a standardy v oblasti 
životního prostředí; vyzývá Komisi, aby 
prosazovala přístup odborů na pracoviště 
v souladu s vnitrostátními zvyklostmi, a 
členské státy, aby tento přístup zaručily; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly 
opatření k posílení sociálního dialogu a 
nezávislosti sociálních partnerů a na 
jejich podporu a aby vybídly pracovníky, 
aby se organizovali a stali se klíčovým 
nástrojem k dosažení vysokých standardů 



AM\1220296CS.docx 109/189 PE662.032v01-00

CS

zaměstnání;

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 4 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4e. zdůrazňuje, že cíle evropského 
pilíře sociálních práv, cíle udržitelného 
rozvoje OSN, Zelená dohoda pro Evropu 
a strategie pro rovnost žen a mužů musí 
být rovněž zohledněny v přístupu k 
jednotnému trhu a podporovat přísné 
sociální a environmentální normy, které 
jsou předpokladem pro zvýšení 
produktivity; zdůrazňuje význam zadávání 
veřejných zakázek pro dosažení těchto 
cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 196
France Jamet

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
Evropský orgán pro pracovní záležitosti 
začne fungovat, tak aby se zabezpečila 
spravedlivá mobilita a účinné 
přeshraniční prosazování práv 
pracovníků;

5. vyzývá členské státy, aby zajistily, 
že jejich vnitrostátní kontrolní orgány 
mají vhodné prostředky k zastavení 
podvodů;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 197
Sara Matthieu
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
Evropský orgán pro pracovní záležitosti 
začne fungovat, tak aby se zabezpečila 
spravedlivá mobilita a účinné přeshraniční 
prosazování práv pracovníků;

5. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
přednostně zajistila, že Evropský orgán 
pro pracovní záležitosti začne fungovat, tak 
aby se zabezpečila spravedlivá mobilita 
založená na právech, odpovídající 
informování pracovníků a zaměstnavatelů 
o jejich právech a povinnostech a účinné 
přeshraniční prosazování práv pracovníků; 
je přesvědčen, že Evropský orgán pro 
pracovní záležitosti by se měl zaměřit na 
lepší prosazování a provádění stávajícího 
práva EU tak, aby byla hospodářská 
soutěž na jednotném trhu poctivá a 
spravedlivá; zdůrazňuje, že má-li 
Evropský orgán pro pracovní záležitosti 
uspět v boji proti nezákonným praktikám 
a vykořisťování a zneužívání pracovníků, 
mělo by vytvoření databáze v reálném 
čase, která bude ověřovat informace od 
zahraničních poskytovatelů služeb, 
představovat prioritu, a měl by ukládat 
sankce společnostem, které nedodržují 
právní předpisy; zdůrazňuje, že Evropský 
orgán pro pracovní záležitosti musí mít 
dostatečné zdroje, aby mohl řádně plni své 
úkoly; zdůrazňuje, že začlenění sítě 
EURES do Evropského orgánu pro 
pracovní záležitosti by mělo posílit vazbu 
mezi podporou volného pohybu a 
poskytováním informací a dodržováním 
příslušného právního rámce na ochranu 
mobilních pracovníků a občanů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 198
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
Evropský orgán pro pracovní záležitosti 
začne fungovat, tak aby se zabezpečila 
spravedlivá mobilita a účinné přeshraniční 
prosazování práv pracovníků;

5. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
Evropský orgán pro pracovní záležitosti 
začne co nejdříve plně fungovat, tak aby se 
posílila přenositelnost práv mobilních 
pracovníků, zabezpečila spravedlivá 
mobilita, lepší koordinace mezi 
vnitrostátními inspekcemi práce a účinné 
přeshraniční prosazování práv pracovníků; 
vyzývá rovněž Komisi a členské státy, aby 
prozkoumaly příležitost rozšířit mandát 
Evropského orgánu pro pracovní 
záležitosti tím, že mu svěří skutečnou 
pravomoc převzít iniciativu při inspekcích, 
provádět kontroly a ukládat sankce a 
tresty; naléhavě tedy vyzývá Komisi, aby 
tyto aspekty zahrnula do hodnocení 
mandátu Evropského orgánu pro 
pracovní záležitosti, které je naplánováno 
na rok 2024, a aby zapojila zúčastněné 
strany; rád by zdůraznil, že správa 
Evropského orgánu pro pracovní 
záležitosti by měla přijmout tutéž 
trojstrannou strukturu jako ostatní 
agentury;

Or. fr

Pozměňovací návrh 199
Marianne Vind

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
Evropský orgán pro pracovní záležitosti 
začne fungovat, tak aby se zabezpečila 

5. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
Evropský orgán pro pracovní záležitosti 
začne co nejdříve fungovat, tak aby se 
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spravedlivá mobilita a účinné přeshraniční 
prosazování práv pracovníků;

zabezpečila spravedlivá mobilita a účinné 
přeshraniční prosazování práv pracovníků; 
zdůrazňuje, že má-li Evropský orgán pro 
pracovní záležitosti uspět v boji proti 
nezákonným praktikám a vykořisťování a 
zneužívání pracovníků, mělo by vytvoření 
databáze v reálném čase, která bude 
ověřovat informace od zahraničních 
poskytovatelů služeb, představovat 
prioritu, a měl by ukládat sankce 
společnostem, které nedodržují právní 
předpisy;

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
Evropský orgán pro pracovní záležitosti 
začne fungovat, tak aby se zabezpečila 
spravedlivá mobilita a účinné přeshraniční 
prosazování práv pracovníků;

5. vyzývá Komisi, aby zintenzivnila 
své úsilí a bez zbytečného odkladu 
zahájila fungování Evropského orgánu 
pro pracovní záležitosti s cílem zlepšit 
uplatňování a prosazování práva Unie v 
oblasti mobility pracovních sil a 
koordinace sociálního zabezpečení, a tím 
zabezpečit spravedlivou mobilitu a účinné 
přeshraniční prosazování práv pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
Evropský orgán pro pracovní záležitosti 
začne fungovat, tak aby se zabezpečila 
spravedlivá mobilita a účinné přeshraniční 
prosazování práv pracovníků;

5. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
Evropský orgán pro pracovní záležitosti 
začne plně fungovat a podpoří a posílí 
kapacity vnitrostátních inspektorátů práce 
a orgánů, jakož i sociálních partnerů, s 
cílem zajistit spravedlivou mobilitu a 
účinné přeshraniční prosazování práv 
pracovníků a s cílem účinně bojovat proti 
podvodům v sociální oblasti, zneužívání a 
dumpingu;

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj 
Villumsen

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
Evropský orgán pro pracovní záležitosti 
začne fungovat, tak aby se zabezpečila 
spravedlivá mobilita a účinné přeshraniční 
prosazování práv pracovníků;

5. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
Evropský orgán pro pracovní záležitosti 
začne fungovat, tak aby se zabezpečila 
spravedlivá mobilita, odpovídající 
informování pracovníků a zaměstnavatelů 
o jejich právech a povinnostech a účinné 
přeshraniční prosazování práv pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Elżbieta Rafalska
za skupinu ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
Evropský orgán pro pracovní záležitosti 
začne fungovat, tak aby se zabezpečila 
spravedlivá mobilita a účinné přeshraniční 
prosazování práv pracovníků;

5. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
Evropský orgán pro pracovní záležitosti 
začne fungovat, tak aby pomohl zabezpečit 
spravedlivá mobilita a účinné přeshraniční 
prosazování práv pracovníků;

Or. pl

Pozměňovací návrh 204
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
Evropský orgán pro pracovní záležitosti 
začne fungovat, tak aby se zabezpečila 
spravedlivá mobilita a účinné přeshraniční 
prosazování práv pracovníků;

5. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
Evropský orgán pro pracovní záležitosti 
začne fungovat, tak aby se zabezpečila 
spravedlivá mobilita a účinné přeshraniční 
prosazování práv pracovníků; zdůrazňuje, 
že začlenění sítě EURES do Evropského 
orgánu pro pracovní záležitosti by mělo 
posílit podporu volného pohybu a 
poskytování informací a dodržování 
příslušného právního rámce na ochranu 
mobilních pracovníků a občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Radan Kanev, Romana Tomc, Cindy Franssen, Dennis Radtke, Miriam Lexmann, 
Stelios Kympouropoulos, Gheorghe Falcă

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily spravedlivé a důstojné pracovní 
podmínky pro mobilní, příhraniční a 
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sezónní pracovníky v EU a aby zajistily, že 
tito pracovníci budou mít rovný přístup k 
zaměstnání a pracovní příležitosti v jiných 
členských státech a k rovným mírám 
sociální ochrany, jak stanoví čl. 45 odst. 2 
SFEU; dále vyzývá k tomu, aby byly v této 
souvislosti zohledněny stávající postupy 
týkající se vysílání pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby navrhla 
evropský rámec pro boj proti nekalé 
soutěži v oblasti nákladů práce s cílem 
zajistit plné respektování zásady rovného 
zacházení a stejnou mzdu a stejné náklady 
práce za stejnou práci na stejném místě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 207
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby navrhla 
iniciativu týkající se digitálního 
evropského čísla sociálního zabezpečení, 
které je nezbytné pro zajištění právní 
jistoty, spravedlivé mobility a ochrany a 
prosazování práv pracovníků, jakož i pro 
podporu spravedlivé hospodářské soutěže 
a zajištění rovných podmínek pro 

vypouští se
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podniky;

Or. hu

Pozměňovací návrh 208
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby navrhla 
iniciativu týkající se digitálního 
evropského čísla sociálního zabezpečení, 
které je nezbytné pro zajištění právní 
jistoty, spravedlivé mobility a ochrany a 
prosazování práv pracovníků, jakož i pro 
podporu spravedlivé hospodářské soutěže 
a zajištění rovných podmínek pro 
podniky;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 209
France Jamet

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby navrhla 
iniciativu týkající se digitálního 
evropského čísla sociálního zabezpečení, 
které je nezbytné pro zajištění právní 
jistoty, spravedlivé mobility a ochrany a 
prosazování práv pracovníků, jakož i pro 
podporu spravedlivé hospodářské soutěže 
a zajištění rovných podmínek pro 
podniky;

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 210
Sara Matthieu
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby navrhla 
iniciativu týkající se digitálního 
evropského čísla sociálního zabezpečení, 
které je nezbytné pro zajištění právní 
jistoty, spravedlivé mobility a ochrany a 
prosazování práv pracovníků, jakož i pro 
podporu spravedlivé hospodářské soutěže a 
zajištění rovných podmínek pro podniky;

6. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
navrhla iniciativu týkající se digitálního 
evropského čísla sociálního zabezpečení 
(ESSN) a účinné ochrany, přenositelnosti, 
sledovatelnosti a prosazování práv 
pracovníků, jakož i pro podporu 
spravedlivé hospodářské soutěže a zajištění 
rovných podmínek pro podniky; domnívá 
se, že evropské číslo sociálního 
zabezpečení by mělo doplňovat 
vnitrostátní čísla sociálního zabezpečení a 
nařízení o sociálním zabezpečení a 
elektronickou výměnu informací o 
sociálním zabezpečení (EESSI) s cílem 
zlepšit koordinaci a výměnu informací 
mezi vnitrostátními orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Marianne Vind

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby navrhla 
iniciativu týkající se digitálního 
evropského čísla sociálního zabezpečení, 
které je nezbytné pro zajištění právní 
jistoty, spravedlivé mobility a ochrany a 
prosazování práv pracovníků, jakož i pro 
podporu spravedlivé hospodářské soutěže a 
zajištění rovných podmínek pro podniky;

6. vyzývá Komisi, aby co nejdříve 
předložila návrh týkající se digitálního 
evropského čísla sociálního zabezpečení, 
včetně osobní pracovní karty, což je 
nezbytné pro zajištění právní jistoty, 
spravedlivé mobility, dodržování pravidel 
EU v oblasti mobility pracovních sil a 
koordinace sociálního zabezpečení, 
odvodu daní, důstojných pracovních 
podmínek, dodržování zásady stejné 
odměny za stejnou práci na stejném místě 
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a ochrany a prosazování práv pracovníků, 
jakož i pro podporu spravedlivé 
hospodářské soutěže a zajištění rovných 
podmínek pro podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby navrhla 
iniciativu týkající se digitálního 
evropského čísla sociálního zabezpečení, 
které je nezbytné pro zajištění právní 
jistoty, spravedlivé mobility a ochrany a 
prosazování práv pracovníků, jakož i pro 
podporu spravedlivé hospodářské soutěže a 
zajištění rovných podmínek pro podniky;

6. vyzývá Komisi, aby navrhla 
iniciativu týkající se digitálního 
evropského čísla sociálního zabezpečení, 
které je nezbytné pro zajištění právní 
jistoty, spravedlivé mobility a ochrany a 
prosazování práv pracovníků, jakož i pro 
podporu spravedlivé hospodářské soutěže a 
zajištění rovných podmínek pro podniky, 
při zachování rozmanitosti vnitrostátních 
systémů a při respektování pravomocí 
členských států zakotvených ve 
Smlouvách a zásadách subsidiarity a 
proporcionality;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby navrhla 
iniciativu týkající se digitálního 
evropského čísla sociálního zabezpečení, 
které je nezbytné pro zajištění právní 
jistoty, spravedlivé mobility a ochrany a 
prosazování práv pracovníků, jakož i pro 

6. vyzývá Komisi, aby navrhla 
iniciativu týkající se digitálního 
evropského čísla sociálního zabezpečení 
podléhající přísným pravidlům ochrany 
údajů, které je nezbytné pro zajištění 
právní jistoty, spravedlivé mobility a 
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podporu spravedlivé hospodářské soutěže a 
zajištění rovných podmínek pro podniky;

ochrany a prosazování práv pracovníků, 
zejména práv na sociální zabezpečení, 
jakož i pro podporu spravedlivé 
hospodářské soutěže a zajištění rovných 
podmínek pro podniky, a aby usnadňovala 
členským státům výměnu údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby navrhla 
iniciativu týkající se digitálního 
evropského čísla sociálního zabezpečení, 
které je nezbytné pro zajištění právní 
jistoty, spravedlivé mobility a ochrany a 
prosazování práv pracovníků, jakož i pro 
podporu spravedlivé hospodářské soutěže a 
zajištění rovných podmínek pro podniky;

6. vyzývá Komisi, aby důkladně 
posoudila možnost předložení iniciativy 
týkající se digitálního evropského čísla 
sociálního zabezpečení, které je nezbytné 
pro zajištění právní jistoty, spravedlivé 
mobility a ochrany a prosazování práv 
pracovníků, jakož i pro podporu 
spravedlivé hospodářské soutěže a zajištění 
rovných podmínek pro podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby navrhla 
iniciativu týkající se digitálního 
evropského čísla sociálního zabezpečení, 
které je nezbytné pro zajištění právní 
jistoty, spravedlivé mobility a ochrany a 
prosazování práv pracovníků, jakož i pro 
podporu spravedlivé hospodářské soutěže a 

6. vyzývá Komisi, aby navrhla 
iniciativu týkající se digitálního 
evropského čísla sociálního zabezpečení, 
které je nezbytné pro zajištění právní 
jistoty, spravedlivé mobility a účinné 
ochrany, přenositelnosti, sledovatelnosti a 
prosazování práv pracovníků, jakož i pro 
podporu spravedlivé hospodářské soutěže a 
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zajištění rovných podmínek pro podniky; zajištění rovných podmínek pro podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby navrhla 
iniciativu týkající se digitálního 
evropského čísla sociálního zabezpečení, 
které je nezbytné pro zajištění právní 
jistoty, spravedlivé mobility a ochrany a 
prosazování práv pracovníků, jakož i pro 
podporu spravedlivé hospodářské soutěže a 
zajištění rovných podmínek pro podniky;

6. zdůrazňuje, že vytvoření 
digitálního systému pro výměnu údajů 
mezi členskými státy by mohlo usnadnit 
spravedlivý volný pohyb pracovníků za 
plného dodržování evropských předpisů v 
této oblasti; vyzývá v tomto smyslu 
Komisi, aby navrhla iniciativu týkající se 
digitálního evropského čísla sociálního 
zabezpečení, které je nezbytné pro zajištění 
právní jistoty, spravedlivé mobility a 
ochrany a prosazování práv pracovníků, 
jakož i pro podporu spravedlivé 
hospodářské soutěže a zajištění rovných 
podmínek pro podniky; zdůrazňuje, že toto 
digitální evropské číslo sociálního 
zabezpečení by zaručilo právní jistotu pro 
pracovníky a podniky a lepší 
přenositelnost práv, usnadnilo by 
koordinaci mezi vnitrostátními orgány a 
sledovatelnost postupů a umožnilo by 
bojovat proti podvodům v sociální oblasti, 
nepravému vysílání pracovníků nebo 
společnostem typu poštovní schránka;

Or. fr

Pozměňovací návrh 217
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė
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Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby navrhla 
iniciativu týkající se digitálního 
evropského čísla sociálního zabezpečení, 
které je nezbytné pro zajištění právní 
jistoty, spravedlivé mobility a ochrany a 
prosazování práv pracovníků, jakož i pro 
podporu spravedlivé hospodářské soutěže a 
zajištění rovných podmínek pro podniky;

6. vyzývá Komisi, aby navrhla 
iniciativu týkající se digitálního 
evropského čísla sociálního zabezpečení 
(ESSN), které je nezbytné pro zajištění 
právní jistoty, spravedlivé mobility a 
účinné ochrany, přenositelnosti, 
sledovatelnosti a prosazování práv 
pracovníků, jakož i pro podporu 
spravedlivé hospodářské soutěže a zajištění 
rovných podmínek pro podniky; domnívá 
se, že evropské číslo sociálního 
zabezpečení by mělo doplňovat 
vnitrostátní čísla sociálního zabezpečení a 
nařízení o sociálním zabezpečení a 
elektronickou výměnu informací o 
sociálním zabezpečení (EESSI) s cílem 
zlepšit koordinaci a výměnu informací 
mezi vnitrostátními orgány, sloužit k 
rychlému a přesnému ověření stavu 
pojištění sociálního zabezpečení a 
poskytovat jednotlivcům i orgánům 
kontrolní mechanismus umožňující 
snadno ověřit příspěvky a pojistné krytí;

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj 
Villumsen

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby navrhla 
iniciativu týkající se digitálního 
evropského čísla sociálního zabezpečení, 
které je nezbytné pro zajištění právní 
jistoty, spravedlivé mobility a ochrany a 
prosazování práv pracovníků, jakož i pro 
podporu spravedlivé hospodářské soutěže a 

6. vyzývá Komisi, aby navrhla 
iniciativu týkající se digitálního 
evropského čísla sociálního zabezpečení 
(ESSN), které je nezbytné pro zajištění 
právní jistoty, spravedlivé mobility a 
ochrany a prosazování práv pracovníků, 
jakož i pro podporu spravedlivé 
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zajištění rovných podmínek pro podniky; hospodářské soutěže a zajištění rovných 
podmínek pro podniky; vyzývá členské 
státy, aby zlepšily spolupráci a výměnu 
informací o systémech sociálního 
zabezpečení s cílem účinně kontrolovat 
postupy zadávání subdodávek a bojovat 
proti podvodům v sociální oblasti, jako je 
falešná samostatná výdělečná činnost, 
falešné vysílání pracovníků, společnosti s 
fiktivním sídlem typu „poštovní schránky“ 
a jiné umělé úpravy pracovněprávních 
vztahů; domnívá se, že evropské číslo 
sociálního zabezpečení by mělo doplňovat 
vnitrostátní čísla sociálního zabezpečení a 
nařízení o sociálním zabezpečení a 
elektronickou výměnu informací o 
sociálním zabezpečení (EESSI);

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby navrhla 
iniciativu týkající se digitálního 
evropského čísla sociálního zabezpečení, 
které je nezbytné pro zajištění právní 
jistoty, spravedlivé mobility a ochrany a 
prosazování práv pracovníků, jakož i pro 
podporu spravedlivé hospodářské soutěže a 
zajištění rovných podmínek pro podniky;

6. vyzývá Komisi, aby navrhla 
iniciativu týkající se digitálního 
evropského čísla sociálního zabezpečení 
(ESSN), které je nezbytné pro zajištění 
právní jistoty, spravedlivé mobility a 
ochrany a prosazování práv pracovníků, 
jakož i pro podporu spravedlivé 
hospodářské soutěže a zajištění rovných 
podmínek pro podniky; domnívá se, že 
evropské číslo sociálního zabezpečení by 
mělo doplňovat vnitrostátní čísla 
sociálního zabezpečení, nařízení o 
sociálním zabezpečení a elektronickou 
výměnu informací o sociálním 
zabezpečení (EESSI) s cílem zlepšit 
koordinaci a výměnu informací mezi 
vnitrostátními orgány; poukazuje na to, že 
by mělo umožňovat rychlé a přesné 
ověření stavu pojištění sociálního 
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zabezpečení a poskytovat jednotlivcům i 
orgánům kontrolní mechanismus 
umožňující snadno ověřit příspěvky a 
pojistné krytí;

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. žádá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly používání digitálních 
nástrojů, a členské státy, aby 
inspektorátům práce poskytly dostatečné 
prostředky k boji proti všem formám 
zneužívání; vyzývá Komisi, aby navrhla 
iniciativu pro evropské číslo sociálního 
zabezpečení, která by pracovníkům a 
podnikům poskytla právní jistotu a 
umožnila účinnou kontrolu zadávání 
subdodávek a bojovala proti podvodům v 
sociální oblasti, jako je falešná 
samostatná výdělečná činnost, falešné 
vysílání pracovníků a společnosti s 
fiktivním sídlem typu „poštovní 
schránky“;

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Samira Rafaela

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

6a. žádá Komisi, členské státy a místní 
orgány, aby společně se sociálními 
partnery zavedly strategie zaručující, 
usnadňující a podporující mobilitu 
pracovních sil, a to díky odpovídající 
veřejné politice a díky možnostem 
pracovních příležitostí přizpůsobených 
dovednostem;

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Elżbieta Rafalska
za skupinu ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že je třeba uplatňovat 
koordinovaný přístup k problému odlivu 
mozků a koordinovanou politika v 
oblastech souvisejících s odlivem mozků, 
včetně vzdělávání, digitalizace, 
soudržnosti a hospodářské politiky;

Or. pl

Pozměňovací návrh 223
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
se plně zavázaly k digitalizaci veřejných 
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služeb a aby zavedly všechny složky 
elektronické výměny informací o 
sociálním zabezpečení s cílem posílit 
spolupráci mezi členskými státy a 
institucemi sociálního zabezpečení a 
usnadnit volnou a spravedlivou mobilitu 
evropských pracovníků; vyzývá členské 
státy, aby zlepšily spolupráci a výměnu 
informací souvisejících se systémy 
sociálního zabezpečení;

Or. en

Pozměňovací návrh 224
France Jamet

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje potřebu dalšího 
sbližování a zjednodušování předpisů o 
mobilitě pracovních sil a kontrolních 
postupů, včetně společných inspekcí a 
výměny informací, pod vedením orgánu 
Evropského orgánu pro pracovní 
záležitosti;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 225
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje potřebu dalšího 
sbližování a zjednodušování předpisů o 
mobilitě pracovních sil a kontrolních 
postupů, včetně společných inspekcí a 
výměny informací, pod vedením orgánu 
Evropského orgánu pro pracovní 

7. zdůrazňuje potřebu zjednodušování 
předpisů o mobilitě pracovních sil a 
kontrolních postupů, včetně společných 
inspekcí a výměny informací, pod vedením 
orgánu Evropského orgánu pro pracovní 
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záležitosti; záležitosti;

Or. hu

Pozměňovací návrh 226
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje potřebu dalšího 
sbližování a zjednodušování předpisů o 
mobilitě pracovních sil a kontrolních 
postupů, včetně společných inspekcí a 
výměny informací, pod vedením orgánu 
Evropského orgánu pro pracovní 
záležitosti;

7. zdůrazňuje potřebu dalšího 
sbližování a koordinace kontrolních 
postupů v oblasti mobility pracovních sil 
za účelem účinného vymáhání, včetně 
společných inspekcí a výměny informací s 
podporou Evropského orgánu pro pracovní 
záležitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj 
Villumsen

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje potřebu dalšího 
sbližování a zjednodušování předpisů o 
mobilitě pracovních sil a kontrolních 
postupů, včetně společných inspekcí a 
výměny informací, pod vedením orgánu 
Evropského orgánu pro pracovní 
záležitosti;

7. žádá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly používání digitálních 
nástrojů; zdůrazňuje potřebu další 
koordinace pravidel mobility pracovních 
sil a kontrolních postupů, včetně 
společných inspekcí a výměny informací s 
podporou Evropského orgánu pro pracovní 
záležitosti; zdůrazňuje, že je třeba 
poskytnout inspektorátům práce 
dostatečné lidské zdroje a materiální 
prostředky k plnění jejich povinností;

Or. en
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Pozměňovací návrh 228
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje potřebu dalšího 
sbližování a zjednodušování předpisů o 
mobilitě pracovních sil a kontrolních 
postupů, včetně společných inspekcí a 
výměny informací, pod vedením orgánu 
Evropského orgánu pro pracovní 
záležitosti;

7. zdůrazňuje potřebu dalšího 
sbližování a koordinace inspekcí práce a 
vymáhání unijních a vnitrostátních 
ustanovení, mimo jiné prostřednictvím 
výměny informací a společných a 
vzájemně sladěných inspekcí s koordinací 
a za podpory Evropského orgánu pro 
pracovní záležitosti; vyzývá Evropský 
orgán pro pracovní záležitosti, aby zlepšil 
shromažďování údajů a zřídil databáze o 
mobilitě pracovních sil v reálném čase za 
účelem analýzy a posouzení rizik, jakož i k 
přípravě informačních kampaní a 
cílených inspekcí;

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Sara Matthieu
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje potřebu dalšího 
sbližování a zjednodušování předpisů o 
mobilitě pracovních sil a kontrolních 
postupů, včetně společných inspekcí a 
výměny informací, pod vedením orgánu 
Evropského orgánu pro pracovní 
záležitosti;

7. zdůrazňuje potřebu dalšího 
vzestupného sbližování a koordinace 
postupů kontroly mobility pracovních sil 
za účelem lepšího prosazování, mimo jiné 
prostřednictvím společných a vzájemně 
sladěných inspekcí a usnadněné výměny 
informací, s podporou a pod dohledem 
Evropského orgánu pro pracovní 
záležitosti; vyzývá Evropský orgán pro 
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pracovní záležitosti, aby zlepšil 
shromažďování údajů o mobilitě 
pracovních sil, pokud jde o mobilní a 
migrující pracovníky pro účely analýzy a 
posouzení rizik s cílem řešit strukturální 
problémy na trhu práce a připravit cestu 
pro odvětvové strategie, včetně 
specializovaných informačních kampaní a 
cílených inspekcí;

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje potřebu dalšího 
sbližování a zjednodušování předpisů o 
mobilitě pracovních sil a kontrolních 
postupů, včetně společných inspekcí a 
výměny informací, pod vedením orgánu 
Evropského orgánu pro pracovní 
záležitosti;

7. zdůrazňuje potřebu dalšího 
sbližování a koordinace předpisů o 
mobilitě pracovních sil a kontrolních 
postupů, včetně společných inspekcí a 
výměny informací, pod vedením orgánu 
Evropského orgánu pro pracovní 
záležitosti; naléhavě vyzývá členské státy, 
aby inspekcím práce přidělily dostatečné 
prostředky pro boj proti všem formám 
zneužívání, aby ukládaly odrazující 
sankce za nedodržování právních 
předpisů týkajících se mobility 
pracovníků, zejména v návaznosti na 
revizi předpisů v oblasti vysílání 
pracovníků za účelem zajištění jejich 
konkrétního provedení, a aby posílily 
výměnu správné praxe mezi vnitrostátními 
inspekcemi práce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 231
Stefan Berger, Ralf Seekatz
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Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje potřebu dalšího 
sbližování a zjednodušování předpisů o 
mobilitě pracovních sil a kontrolních 
postupů, včetně společných inspekcí a 
výměny informací, pod vedením orgánu 
Evropského orgánu pro pracovní 
záležitosti;

7. zdůrazňuje potřebu dalšího 
sbližování, zjednodušování a harmonizace 
předpisů o mobilitě pracovních sil a 
kontrolních postupů, včetně společných 
inspekcí, výměny informací a procesu 
vysílání pracovníků, pod vedením orgánu 
Evropského orgánu pro pracovní 
záležitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje potřebu dalšího 
sbližování a zjednodušování předpisů o 
mobilitě pracovních sil a kontrolních 
postupů, včetně společných inspekcí a 
výměny informací, pod vedením orgánu 
Evropského orgánu pro pracovní 
záležitosti;

7. zdůrazňuje potřebu dalšího 
sbližování a zjednodušování předpisů o 
mobilitě pracovních sil a kontrolních 
postupů, včetně jednotných standardů 
kontroly, společných inspekcí a výměny 
informací, pod vedením orgánu 
Evropského orgánu pro pracovní 
záležitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Elżbieta Rafalska
za skupinu ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 7
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje potřebu dalšího 
sbližování a zjednodušování předpisů o 
mobilitě pracovních sil a kontrolních 
postupů, včetně společných inspekcí a 
výměny informací, pod vedením orgánu 
Evropského orgánu pro pracovní 
záležitosti;

7. zdůrazňuje potřebu dalšího 
sbližování a zjednodušování předpisů o 
mobilitě pracovních sil a kontrolních 
postupů, včetně společných inspekcí a 
výměny informací, pod vedením členských 
států a Evropského orgánu pro pracovní 
záležitosti;

Or. pl

Pozměňovací návrh 234
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje potřebu dalšího 
sbližování a zjednodušování předpisů o 
mobilitě pracovních sil a kontrolních 
postupů, včetně společných inspekcí a 
výměny informací, pod vedením orgánu 
Evropského orgánu pro pracovní 
záležitosti;

7. zdůrazňuje potřebu dalšího 
sbližování a zjednodušování předpisů o 
mobilitě pracovních sil a kontrolních 
postupů, včetně společných inspekcí a 
výměny informací, pod vedením orgánu 
Evropského orgánu pro pracovní záležitosti 
a jeho stálých pracovních skupin, jako je 
evropská platforma při řešení 
problematiky nehlášené práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Marianne Vind

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje potřebu dalšího 
sbližování a zjednodušování předpisů o 
mobilitě pracovních sil a kontrolních 
postupů, včetně společných inspekcí a 

7. požaduje, aby měl Evropský orgán 
pro pracovní záležitosti skutečné 
pravomoci k provádění inspekce práce v 
přeshraničních případech a aby sledoval, 
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výměny informací, pod vedením orgánu 
Evropského orgánu pro pracovní 
záležitosti;

zda členské státy dodržují úmluvy MOP a 
pracovní právo Unie; zdůrazňuje potřebu 
dalšího sbližování a zjednodušování 
předpisů o mobilitě pracovních sil a 
kontrolních postupů, včetně společných 
inspekcí a výměny informací, pod vedením 
orgánu Evropského orgánu pro pracovní 
záležitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj 
Villumsen

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že škodlivé praktiky ve 
vztahu k volnému pohybu pracovníků 
mají dopad na všechny členské státy; 
vyzývá Komisi, aby zintenzivnila své úsilí 
o zajištění účinné koordinace a výměny 
informací mezi členskými státy s cílem 
zlepšit prosazování postupů a kontrol 
přeshraničního poskytování služeb, včetně 
pracovních práv, skutečně odhalovat 
zneužívání a vykořisťování, jako jsou 
podvody v sociální oblasti, falešná 
samostatná výdělečná činnost, fiktivní 
vysílání pracovníků, společnosti s 
fiktivním sídlem typu „poštovní schránky“ 
a umělé úpravy pracovněprávních vztahů 
prostřednictvím využívání subdodávek a v 
rámci dodavatelských řetězců; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby posílily 
společné inspekce práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Radan Kanev



PE662.032v01-00 132/189 AM\1220296CS.docx

CS

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
co nejdříve zajistily plnou funkčnost 
systému EESSI, usnadnily výměnu 
informací mezi institucemi sociálního 
zabezpečení a urychlily vyřizování 
jednotlivých případů; domnívá se, že by to 
mělo přispět k posílení přeshraniční 
ochrany práv na sociální zabezpečení a ke 
zlepšení kapacity Evropského orgánu pro 
pracovní záležitosti v oblasti prosazování;

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že je důležité 
podporovat a zlepšovat dovednosti 
pracovníků, zejména digitální dovednosti, 
prostřednictvím stávajících mechanismů 
pro uznávání slučitelnosti dovedností a 
kvalifikací, jako je EURES, on-line 
platforma Europass a klasifikace 
evropských dovedností, kompetencí, 
kvalifikací a povolání (ESCO);

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Jordi Cañas

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

7a. připomíná, že MOP doporučuje, 
aby byla stanovena referenční hodnota 
jednoho inspektora práce pro každých 
10 000 pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. vyzývá Komisi, aby předložila 
obecný právní rámec pro využívání 
subdodávek s cílem bojovat proti nekalým 
praktikám a zajistit rovné zacházení s 
pracovníky v celém řetězci dodavatelů; 
zdůrazňuje, že takový právní rámec by měl 
bojovat proti nekalým subdodavatelským 
praktikám, které využívají umělé úpravy 
pracovněprávních vztahů, jako jsou 
společnosti s fiktivním sídlem typu 
„poštovní schránky“, falešné agenturní 
zaměstnávání a nepravá samostatná 
výdělečná činnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 7 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7c. zdůrazňuje, že financování a 
granty Unie by měly přispívat k důstojné 
práci s cílem podpořit udržitelný rozvoj a 
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sociální pokrok;

Or. en

Pozměňovací návrh 242
France Jamet

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. připomíná, že při navrhování a 
provádění právních předpisů upravujících 
povolání a poskytování služeb je důležitý 
sociální dialog a posílení třístranných 
jednání na úrovni EU;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 243
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj 
Villumsen

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. připomíná, že při navrhování a 
provádění právních předpisů upravujících 
povolání a poskytování služeb je důležitý 
sociální dialog a posílení třístranných 
jednání na úrovni EU;

8. připomíná význam sociálního 
dialogu a posílení třístranných jednání na 
úrovni EU; dále připomíná, že těžištěm 
jakékoli budoucí iniciativy týkající se 
navrhování a provádění právních 
předpisů upravujících povolání a volný 
pohyb služeb by měli být pracovníci, jejich 
zástupci a odbory, jakož i zájmy 
pracovníků a dlouhodobá kvalifikace, aby 
se zajistilo demokratické fungování a 
přísné sociální a environmentální normy; 
vyzývá Komisi, aby do každé fáze postupu 
plně začlenila pracovníky, jejich zástupce 
a odbory;

Or. en
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Pozměňovací návrh 244
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. připomíná, že při navrhování a 
provádění právních předpisů upravujících 
povolání a poskytování služeb je důležitý 
sociální dialog a posílení třístranných 
jednání na úrovni EU;

8. připomíná význam sociálního 
dialogu a v tomto ohledu vybízí k většímu 
zapojení sociálních partnerů v rámci 
agentur EU, veřejných orgánů, výborů a 
orgánů s cílem zajistit, že iniciativy a 
právní předpisy budou zaměřené na praxi 
a budou zohledňovat různé modely 
evropského trhu práce, a význam posílení 
třístranných jednání na úrovni EU při 
navrhování a provádění právních 
předpisů, včetně právních předpisů 
upravujících volný pohyb pracovníků, 
poskytování služeb a vzájemné uznávání 
odborných kvalifikací; vyzývá Komisi, 
členské státy a místní orgány, aby ve 
spolupráci se sociálními partnery a 
Evropským orgánem pro pracovní 
záležitosti vypracovaly konkrétní 
odvětvové strategie nejen na podporu a 
usnadnění mobility pracovních sil, ale 
například za účelem vytváření a provádění 
nezbytných podpůrných struktur pro 
prohlubování dovedností a změny 
kvalifikace pracovníků, provádění 
příslušných veřejných politik a zajištění 
kvalitních pracovních míst a 
spravedlivých mezd;

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. připomíná, že při navrhování a 
provádění právních předpisů upravujících 
povolání a poskytování služeb je důležitý 
sociální dialog a posílení třístranných 
jednání na úrovni EU;

8. připomíná, že při navrhování a 
provádění předpisů, jimiž se upravuje 
volný pohyb pracovníků, poskytování 
služeb a vzájemné uznávání odborných 
kvalifikací je důležitý sociální dialog a 
posílení třístranných jednání na úrovni EU; 
vyzývá Komisi, členské státy a místní 
orgány, aby ve spolupráci se sociálními 
partnery a Evropským orgánem pro 
pracovní záležitosti vypracovaly konkrétní 
odvětvové strategie na podporu a 
usnadnění dobrovolné mobility 
pracovních sil prostřednictvím zvláštních 
způsobů odborného vzdělávání 
pracovníků zaměřeného na prohlubování 
dovedností a změnu kvalifikace, a tím 
posílily stávající strategie týkající se 
kvalitních pracovních příležitostí a 
spravedlivých mezd a podpořily vzájemné 
uznávání dovedností a kvalifikací v rámci 
stávajících mechanismů, jako je EURES, 
Europass a klasifikace evropských 
dovedností, kompetencí, kvalifikací a 
povolání (ESCO);

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Sara Matthieu
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. připomíná, že při navrhování a 
provádění právních předpisů upravujících 
povolání a poskytování služeb je důležitý 
sociální dialog a posílení třístranných 
jednání na úrovni EU;

8. připomíná, že při navrhování a 
provádění předpisů, jimiž se upravuje 
volný pohyb pracovníků, povolání a 
poskytování služeb je důležitý sociální 
dialog a posílení třístranných jednání na 
úrovni EU; žádá Komisi, členské státy a 
místní orgány, aby společně se sociálními 
partnery podporovaly prohlubování 
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dovedností a změny kvalifikace 
pracovníků tak, aby mohli plně využívat 
kvalitních pracovních příležitostí, zejména 
osvojováním digitálních dovedností; 
vyzývá k lepšímu vzájemnému uznávání 
slučitelnosti dovedností a kvalifikací za 
podpory stávajících mechanismů 
uznávání, jako jsou portál pracovní 
mobility EURES, on-line platforma 
Europass a systém klasifikace evropských 
dovedností, kompetencí, kvalifikací a 
povolání (ESCO);

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. připomíná, že při navrhování a 
provádění právních předpisů upravujících 
povolání a poskytování služeb je důležitý 
sociální dialog a posílení třístranných 
jednání na úrovni EU;

8. připomíná, že při navrhování a 
provádění právních předpisů upravujících 
povolání a poskytování služeb je důležitý 
sociální dialog a posílení třístranných 
jednání na úrovni EU v souladu se 
zásadami zakotvenými v evropském pilíři 
sociálních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. připomíná, že při navrhování a 
provádění právních předpisů upravujících 
povolání a poskytování služeb je důležitý 

8. připomíná, že při navrhování a 
provádění právních předpisů upravujících 
volný pohyb pracovníků, povolání a 
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sociální dialog a posílení třístranných 
jednání na úrovni EU;

poskytování služeb a vzájemné uznávání 
diplomů, kvalifikací a kompetencí je 
důležitý sociální dialog a posílení 
třístranných jednání na úrovni EU; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby přijaly 
opatření pro posílení a podporu 
sociálního dialogu, který je klíčovým 
nástrojem, pokud jde o dosažení vysokých 
norem v oblasti zaměstnání a reakci na 
problémy odvětví, ve kterých je mobilita 
pracovníků největší;

Or. fr

Pozměňovací návrh 249
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly opatření k posílení sociálního 
dialogu, nezávislosti sociálních partnerů a 
na jejich podporu a vybídly pracovníky, 
aby se organizovali a stali se klíčovým 
nástrojem k dosažení vysokých standardů 
kvality zaměstnání;

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Radan Kanev, Romana Tomc, Cindy Franssen, Dennis Radtke, Miriam Lexmann, 
Stelios Kympouropoulos, Jarosław Duda, Gheorghe Falcă

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že je třeba, aby 
ochrana pracovníků a sociálních partnerů 
byla těžištěm práva Unie v této oblasti s 
cílem zajistit demokratické fungování, 
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hospodářský růst a vysoké sociální 
standardy a standardy v oblasti životního 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh usnesení
Bod 8 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8b. vyzývá Komisi, aby začlenila 
aspekty bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci jako klíčový prvek pro posílení 
jednotného trhu sociálně udržitelným 
způsobem a aby na jednotném trhu 
vytvořila spravedlivou hospodářskou 
soutěž; domnívá se, že Komise by měla 
přijmout nový a ambiciózní strategický 
rámec EU pro bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci, který by zahrnoval vizi 
nulového počtu úmrtí souvisejících s 
prací; vyzývá Komisi, aby kromě toho i 
nadále stanovovala závazné limitní 
hodnoty expozice karcinogenům při práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh usnesení
Bod 8 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8c. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
bojovaly proti využívání společností s 
fiktivním sídlem typu „poštovní schránky“ 
a nehlášené práci s cílem zajistit, aby 
volný pohyb služeb nevedl k sociálnímu 
dumpingu nebo nekalé hospodářské 
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soutěži;

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh usnesení
Bod 8 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8d. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zlepšily nařízení EU a koordinaci 
vnitrostátních orgánů s cílem usnadnit 
odhalování daňových úniků; vybízí 
Komisi a členské státy, aby navrhly 
závazný akční plán pro boj proti daňovým 
únikům;

Or. en

Pozměňovací návrh 254
France Jamet

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby řešila potřebu 
bezpečných a zdravých pracovních 
podmínek pro sezónní pracovníky;

9. vyzývá členské státy, aby 
spolupracovaly s cílem řešit potřebu 
bezpečných a zdravých pracovních 
podmínek pro sezónní pracovníky, přičemž 
by zajistily zastavení sociálního 
dumpingu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 255
Jordi Cañas
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Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby řešila potřebu 
bezpečných a zdravých pracovních 
podmínek pro sezónní pracovníky;

9. vítá pokyny Komise týkající se 
sezónních pracovníků v EU v souvislosti s 
šířením onemocnění COVID-19 a vyzývá 
členské státy, aby je uplatňovaly a účinně 
prosazovaly, stejně jako stávající pravidla, 
jako je např. rámcová směrnice 89/391 
EHS, v níž se zaměstnavatelům ukládá 
povinnost zhodnotit rizika pro bezpečnost 
a zdraví pracovníků; naléhavě vyzývá 
členské státy, aby řešily problematiku 
nehlášené práce související se sezónní 
prací prostřednictvím evropské platformy 
pro boj proti nehlášené práci, a to i pokud 
jde o lepší informovanosti pracovníků a 
zaměstnavatelů o právech a povinnostech;

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Sara Matthieu
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby řešila potřebu 
bezpečných a zdravých pracovních 
podmínek pro sezónní pracovníky;

9. vyzývá Komisi, aby řešila potřebu 
bezpečných a zdravých pracovních 
podmínek pro pracovníky a osoby 
samostatně výdělečně činné, a zvláštní 
pozornost aby přitom věnovala sezónním 
pracovníkům; vyzývá Komisi, aby se v 
nadcházejícím strategickém rámci EU pro 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
konkrétně zabývala mobilními a 
migrujícími pracovníky, přičemž by měla 
zohlednit specifické podmínky mobilních 
a migrujících pracovníků – a především 
sezónních pracovníků, znovu zdůraznit 
povinnosti zaměstnavatelů a stanovit 
ochranná opatření i účinné mechanismy 



PE662.032v01-00 142/189 AM\1220296CS.docx

CS

vyřizování stížností s cílem zajistit 
bezpečné a zdravé pracovní podmínky, 
důstojnou práci a důstojné ubytování;

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby řešila potřebu 
bezpečných a zdravých pracovních 
podmínek pro sezónní pracovníky;

9. vyzývá Komisi, aby v 
nadcházejícím strategickém rámci EU pro 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
řešila potřebu bezpečných a zdravých 
pracovních podmínek pro sezónní a ostatní 
mobilní a migrující pracovníky; 
zdůrazňuje, že tento strategický rámec 
musí náležitě zohledňovat zvláštní 
podmínky mobilních a migrujících 
pracovníků, znovu připomínat právní 
povinnosti zaměstnavatelů a stanovit 
preventivní a ochranná opatření k 
zajištění důstojných pracovních a 
životních podmínek, včetně například 
kvalitního ubytování, bezpečné dopravy a 
důstojného stravování;

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby řešila potřebu 9. vyzývá Komisi, aby řešila potřebu 
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bezpečných a zdravých pracovních 
podmínek pro sezónní pracovníky;

bezpečných a zdravých pracovních 
podmínek pro sezónní pracovníky a aby 
jim zajistila důstojné pracovní a životní 
podmínky, především v rámci 
připravované revize strategického rámce 
Unie v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 259
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj 
Villumsen

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby řešila potřebu 
bezpečných a zdravých pracovních 
podmínek pro sezónní pracovníky;

9. vyzývá Komisi, aby řešila potřebu 
bezpečných a zdravých pracovních 
podmínek pro sezónní a ostatní vysoce 
mobilní pracovníky a aby přijala opatření 
nezbytná k zajištění dodržování práv 
pracovníků v souvislosti s volným 
pohybem pracovníků a volným 
poskytováním služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby řešila potřebu 
bezpečných a zdravých pracovních 
podmínek pro sezónní pracovníky;

9. vyzývá Komisi, aby v 
nadcházejícím strategickém rámci EU pro 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
řešila potřebu bezpečných a zdravých 
pracovních podmínek pro sezónní 
pracovníky s cílem zajistit vysoké 
standardy bezpečnosti v dobách krize i v 
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běžných podmínkách;

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Marianne Vind

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby řešila potřebu 
bezpečných a zdravých pracovních 
podmínek pro sezónní pracovníky;

9. vyzývá Komisi, aby řešila potřebu 
bezpečných a zdravých pracovních 
podmínek pro všechny pracovníky a osoby 
samostatně výdělečně činné se zvláštním 
zaměřením na sezónní pracovníky a 
pracovníky platforem;

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby řešila potřebu 
bezpečných a zdravých pracovních 
podmínek pro sezónní pracovníky;

9. vyzývá Komisi, aby ve 
strategickém rámci EU pro bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci řešila potřebu 
bezpečných a zdravých pracovních 
podmínek pro sezónní pracovníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 9
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby řešila potřebu 
bezpečných a zdravých pracovních 
podmínek pro sezónní pracovníky;

9. vyzývá Komisi, aby řešila potřebu 
bezpečných a zdravých pracovních 
podmínek pro sezónní pracovníky; vyzývá 
členské státy, aby zaváděly opatření 
rovnoměrně bez rozdílu mezi odvětvími;

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Marianne Vind

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá Komisi, aby co nejdříve 
předložila nový strategický rámec pro 
zdraví a bezpečnost pro období po roce 
2020 a aby se zavázala k tomu, že do roku 
2030 odstraní úmrtí související s prací; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby předložila 
návrhy směrnice o stresu souvisejícím s 
prací a muskuloskeletálních poruchách, 
směrnice o duševním zdraví na pracovišti 
a strategii EU v oblasti duševního zdraví s 
cílem chránit všechny pracovníky na 
pracovišti; vyzývá dále Komisi, aby 
předložila ambicióznější 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 265
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė
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Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá Komisi, aby začlenila 
aspekty bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci jako klíčový prvek pro posílení 
jednotného trhu sociálním a udržitelným 
způsobem a pro nastolení spravedlivé 
hospodářské soutěže na jednotném trhu; 
domnívá se, že Komise by měla přijmout 
nový a ambiciózní strategický rámec EU 
pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 
který by zahrnoval vizi nulového počtu 
úmrtí souvisejících s prací; vyzývá Komisi, 
aby i nadále stanovovala závazné limitní 
hodnoty expozice karcinogenům při práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje rozhodující úlohu, 
kterou hrají evropští pečovatelé, zejména 
během pandemie; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby přijala evropskou strategii 
pro pečovatele s cílem zajistit spravedlivou 
mobilitu pracovní síly v tomto odvětví a 
zlepšit pracovní podmínky pečovatelů; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 267
Margarita de la Pisa Carrión
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Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. uznává pokrok, kterého dosáhly 
členské státy v oblasti ochrany dočasných 
pracovníků; odmítá lživou a 
dezinformační kampaň ohledně 
zemědělských pracovníků; zdůrazňuje, že 
v Evropské unii její členové dodržují 
práva zemědělských pracovníků;

Or. es

Pozměňovací návrh 268
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá členské státy, které dosud 
neratifikovaly a neprovedly úmluvu MOP 
č. 189 o pracovnících v cizích 
domácnostech, aby ji neprodleně 
ratifikovaly a provedly; vyzývá členské 
státy, aby zavedly právní rámce, které 
usnadní zákonné zaměstnávání 
pracovníků v cizích domácnostech a 
pečujících osob;

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. poukazuje na to, že uzavření 
hranic má neúměrně negativní dopad na 
ekonomiku a každodenní život lidí v 
přeshraničních regionech a že několik 
členských států pro tyto regiony zavedlo 
specifické výjimky a upravená pravidla; 
vyzývá proto členské státy, aby věnovaly 
zvláštní pozornost specifikům 
přeshraničních regionů, v nichž je 
přeshraniční dojíždění za prací běžné, a 
aby trvaly na potřebě spolupráce na 
místní a regionální úrovni v těchto 
oblastech, aby společně zřídily 
zdravotnické mechanismy pro koordinaci 
a výměnu informací v reálném čase a 
zavedly tzv. zelené jízdní pruhy pro 
pracovníky v klíčových odvětvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 270
France Jamet

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vybízí Komisi a Evropský orgán 
pro pracovní záležitosti, aby prošetřily 
četné případy odepření přístupu na trh 
práce, ale i zneužívání a diskriminace 
související s pracovními podmínkami z 
důvodu státní příslušnosti, které se v době 
krize COVID-19 staly velmi viditelnými;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 271
Sara Matthieu
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vybízí Komisi a Evropský orgán 
pro pracovní záležitosti, aby prošetřily 
četné případy odepření přístupu na trh 
práce, ale i zneužívání a diskriminace 
související s pracovními podmínkami z 
důvodu státní příslušnosti, které se v době 
krize COVID-19 staly velmi viditelnými;

10. vybízí Komisi a Evropský orgán 
pro pracovní záležitosti, aby prošetřily 
případy odepření přístupu na trh práce, ale 
i zneužívání a diskriminace související s 
pracovními podmínkami z důvodu státní 
příslušnosti, které se v době krize COVID-
19 staly velmi viditelnými; vyzývá 
Evropský orgán pro pracovní záležitosti, 
aby zajistil dostupné, transparentní a 
nediskriminační postupy pro sociální 
partnery, aby mohli Evropskému orgánu 
pro pracovní záležitosti předkládat 
případy, a záruky, že tyto případy budou 
účinně řešeny v souladu s pravidly pro 
přeshraniční inspekce stanovenými v 
nařízení (EU) 2019/1149, kterým se tento 
orgán zřizuje;

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vybízí Komisi a Evropský orgán 
pro pracovní záležitosti, aby prošetřily 
četné případy odepření přístupu na trh 
práce, ale i zneužívání a diskriminace 
související s pracovními podmínkami z 
důvodu státní příslušnosti, které se v době 
krize COVID-19 staly velmi viditelnými;

10. vybízí Komisi a Evropský orgán 
pro pracovní záležitosti, aby prošetřily 
četné případy odepření přístupu na trh 
práce, ale i zneužívání a diskriminace 
související s pracovními podmínkami z 
důvodu státní příslušnosti určitého 
členského státu, které se v době krize 
COVID-19 staly velmi viditelnými;

Or. hu
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Pozměňovací návrh 273
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vybízí Komisi a Evropský orgán 
pro pracovní záležitosti, aby prošetřily 
četné případy odepření přístupu na trh 
práce, ale i zneužívání a diskriminace 
související s pracovními podmínkami z 
důvodu státní příslušnosti, které se v době 
krize COVID-19 staly velmi viditelnými;

10. vybízí Komisi a Evropský orgán 
pro pracovní záležitosti, aby prošetřily 
četné případy odepření přístupu na trh 
práce, ale i zneužívání a diskriminace 
související s pracovními podmínkami z 
důvodu státní příslušnosti, které se v době 
krize COVID-19 staly velmi viditelnými; 
vyzývá Evropský orgán pro pracovní 
záležitosti, aby zajistil dostupné, 
transparentní a nediskriminační postupy 
pro vnitrostátní sociální partnery, aby 
mohli Evropskému orgánu pro pracovní 
záležitosti předkládat případy, a záruky, že 
tyto případy budou účinně řešeny v 
souladu s pravidly pro přeshraniční 
inspekce stanovenými v nařízení (EU) 
2019/1149, kterým se tento orgán zřizuje;

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vybízí Komisi a Evropský orgán 
pro pracovní záležitosti, aby prošetřily 
četné případy odepření přístupu na trh 
práce, ale i zneužívání a diskriminace 
související s pracovními podmínkami z 
důvodu státní příslušnosti, které se v době 
krize COVID-19 staly velmi viditelnými;

10. vybízí Komisi a Evropský orgán 
pro pracovní záležitosti, aby prošetřily 
četné případy odepření přístupu na trh 
práce, ale i zneužívání a diskriminace 
související s pracovními podmínkami z 
důvodu státní příslušnosti, které se v době 
krize COVID-19 staly velmi viditelnými; 
vyzývá Evropský orgán pro pracovní 
záležitosti, aby zajistil dostupné, 
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transparentní a nediskriminační postupy 
pro vnitrostátní sociální partnery, aby 
mohli Evropskému orgánu pro pracovní 
záležitosti předkládat případy, a záruky, že 
tyto případy budou účinně řešeny v 
souladu s nařízením (EU) 2019/1149;

Or. en

Pozměňovací návrh 275
France Jamet

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá členské státy, aby 
uplatňovaly všechna doporučení Komise 
týkající se přijímání, koordinace a rušení 
opatření souvisejících s pandemií COVID-
19;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 276
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá členské státy, aby 
uplatňovaly všechna doporučení Komise 
týkající se přijímání, koordinace a rušení 
opatření souvisejících s pandemií COVID-
19;

11. vyzývá členské státy, aby sjednotily 
metody podávání zpráv o dozoru nad 
nákazami, poskytovaly komplexní údaje 
Evropskému středisku pro prevenci a 
kontrolu nemocí (ECDC) a poskytly 
tomuto středisku mandát a zdroje, které 
mu umožní interpretovat a vysvětlovat 
shromážděné údaje a vypracovat 
jednoznačnou vědecky podloženou reakci 
na zdravotní krize;

Or. en
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Pozměňovací návrh 277
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá členské státy, aby 
uplatňovaly všechna doporučení Komise 
týkající se přijímání, koordinace a rušení 
opatření souvisejících s pandemií COVID-
19;

11. vyzývá členské státy, aby 
uplatňovaly všechna doporučení Komise 
týkající se přijímání, koordinace a rušení 
opatření souvisejících s pandemií COVID-
19; zdůrazňuje, že hlavními zásadami pro 
veškerá opatření přijatá s ohledem na 
krizi a cestu k obnově by měly být zdraví a 
bezpečnost všech pracovníků, dodržování 
základních práv, včetně rovného 
zacházení s místními, mobilními a 
migrujícími pracovníky, a současně by 
mělo být uznána zvláštní obtížnost situace 
příhraničních, vyslaných, sezónních, 
přeshraničních a dalších mobilních 
pracovníků s ohledem na pandemii 
COVID-19 a její dopady;

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj 
Villumsen

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá členské státy, aby 
uplatňovaly všechna doporučení Komise 
týkající se přijímání, koordinace a rušení 
opatření souvisejících s pandemií COVID-
19;

11. vyzývá členské státy, aby 
uplatňovaly všechna doporučení Komise 
týkající se přijímání, koordinace a rušení 
opatření souvisejících s pandemií COVID-
19; připomíná ústavní právo členských 
států jít v rámci svých vnitrostátních 
demokratických legislativních procesů 
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nad rámec minimálních úrovní 
stanovených ve směrnicích Evropské unie 
při dosahování politických cílů, jako je 
zajištění kvalitních veřejných služeb a 
vysoká úroveň ochrany pracovníků, 
spotřebitelů a životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že úplné nebo částečné 
uzavření hranic členskými státy během 
pandemie onemocnění COVID-19 vážně 
narušilo svobodu pohybu; vyjadřuje 
politování nad tím, že ukvapené a 
nekoordinované náhlé uzavření hranic a 
zavedená doprovodná opatření znemožnily 
tranzit osob překračujících dané území a 
měly vážné důsledky pro osoby žijící v 
příhraničních regionech, neboť omezily 
jejich schopnost překračovat hranice za 
prací či službami nebo za účelem návštěv 
přátel či rodinných příslušníků; 
poukazuje na nepříznivý dopad uzavření 
vnitřních a vnějších hranic na 
mezinárodní obchod, vědu a odvětví 
cestovního ruchu; zdůrazňuje, že namísto 
zavedení hraničních kontrol by členské 
státy měly usilovat o přijetí nezbytných 
opatření, která by umožnila překračování 
hranic a současně zajistila maximální 
bezpečnost a ochranu zdraví;

Or. en
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Pozměňovací návrh 280
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. konstatuje, že existují ojedinělé 
případy vážného porušení 
pracovněprávních předpisů v některých 
zemědělských podnicích, a požaduje, aby 
se příkladným způsobem zasáhlo na 
obranu práv pracovníků;

Or. es

Pozměňovací návrh 281
France Jamet

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá k vytvoření jednotného 
protokolu o volném pohybu v případě 
zdravotních krizí a jiných krizových 
situací;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 282
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj 
Villumsen

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá k vytvoření jednotného 
protokolu o volném pohybu v případě 
zdravotních krizí a jiných krizových 
situací;

12. vyzývá k vytvoření jednotného 
protokolu o volném pohybu v případě 
zdravotních krizí a jiných krizových 
situací, který bude klást důraz na 
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bezpečnost, sociální ochranu a pracovní 
podmínky pracovníků; vyzývá členské 
státy, aby zakázaly používání nejistých 
smluv, a pokud existuje bezprostřední 
riziko pro veřejné zdraví, aby zakázaly 
využívání subdodávek s cílem 
minimalizovat střídání pracovníků na 
pracovišti a aby přiměly zaměstnavatele 
nést přímou odpovědnost za své 
pracovníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela, Radka Maxová

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá k vytvoření jednotného 
protokolu o volném pohybu v případě 
zdravotních krizí a jiných krizových 
situací;

12. vyzývá Komisi, aby v úzké 
spolupráci s členskými státy, místními 
orgány a Evropským orgánem pro 
pracovní záležitosti zavedla jednotný 
protokol o volném pohybu v případě 
zdravotních krizí a jiných krizových 
situací;

Or. fr

Pozměňovací návrh 284
Sara Matthieu
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá k vytvoření jednotného 
protokolu o volném pohybu v případě 
zdravotních krizí a jiných krizových 

12. požaduje, aby byl prostřednictvím 
řádného legislativního postupu přijat 
jednotný protokol o volném pohybu v 
případě zdravotních krizí a jiných 
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situací; krizových situací a aby byla v tomto 
ohledu důkladně zvážena úloha 
Evropského orgánu pro pracovní 
záležitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá k vytvoření jednotného 
protokolu o volném pohybu v případě 
zdravotních krizí a jiných krizových 
situací;

12. vyzývá k vytvoření jednotného 
protokolu o volném pohybu v případě 
zdravotních krizí a jiných krizových 
situací, a aby byl do tohoto procesu 
zapojen Evropský orgán pro pracovní 
záležitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá k vytvoření jednotného 
protokolu o volném pohybu v případě 
zdravotních krizí a jiných krizových 
situací;

12. vyzývá k vytvoření celounijního 
jednotného a vědecky podloženého 
protokolu o volném pohybu v případě 
zdravotních krizí a jiných krizových 
situací;

Or. en
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Pozměňovací návrh 287
Radan Kanev, Romana Tomc, Cindy Franssen, Dennis Radtke, Miriam Lexmann, 
Stelios Kympouropoulos, Jarosław Duda, Gheorghe Falcă

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
uznaly strategickou úlohu zdravotnických 
pracovníků a pečovatelů a zajistily jejich 
nepřerušenou mobilitu s cílem uspokojit 
potřeby jednotlivých členských států a 
regionů s ohledem na demografické výzvy 
a veškeré budoucí pandemie či zdravotní 
výzvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá členské státy, aby využívaly 
mapy střediska ECDC k harmonizaci 
omezení cestování, stanovení období 
karantény a požadavků na testování v 
rámci schengenského prostoru a aby 
vytvořily celounijní jednotný vědecky 
podložený protokol pro volný pohyb 
během krizí v oblasti veřejného zdraví a 
dalších krizových situací;

Or. en

Pozměňovací návrh 289
France Jamet

Návrh usnesení
Bod 13
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že v zájmu poskytování 
služeb a uznávání odborných kvalifikací v 
celé Unii, předcházení byrokratické zátěži 
a usnadnění obchodu a dopravy je třeba 
dále využívat nástroje harmonizace a 
vzájemného uznávání;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 290
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že v zájmu poskytování 
služeb a uznávání odborných kvalifikací v 
celé Unii, předcházení byrokratické zátěži 
a usnadnění obchodu a dopravy je třeba 
dále využívat nástroje harmonizace a 
vzájemného uznávání;

13. zdůrazňuje, že v zájmu poskytování 
služeb a uznávání odborných kvalifikací v 
celé Unii je třeba dále využívat nástroje 
harmonizace a vzájemného uznávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že v zájmu poskytování 
služeb a uznávání odborných kvalifikací v 
celé Unii, předcházení byrokratické zátěži 
a usnadnění obchodu a dopravy je třeba 
dále využívat nástroje harmonizace a 
vzájemného uznávání;

13. poukazuje na význam poskytování 
služeb a uznávání odborných kvalifikací v 
celé Unii a dodržování základní zásady 
rovného zacházení, přičemž je třeba uznat 
potřebu regulace v obecném zájmu za 
účelem zajištění kvality služeb a ochrany 
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pracovníků, spotřebitelů a životního 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Sara Matthieu
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že v zájmu poskytování 
služeb a uznávání odborných kvalifikací v 
celé Unii, předcházení byrokratické zátěži 
a usnadnění obchodu a dopravy je třeba 
dále využívat nástroje harmonizace a 
vzájemného uznávání;

13. zdůrazňuje, že v zájmu poskytování 
služeb a uznávání odborných kvalifikací v 
celé Unii je třeba dále využívat nástroje 
vzájemného uznávání a dodržovat základní 
zásadu rovného zacházení, přičemž je 
třeba náležitě přihlížet k hlediskům 
ochrany pracovníků, spotřebitelů a 
životního prostředí; je si vědom zvláštního 
postavení regulovaných povolání v rámci 
jednotného trhu a jejich úlohy při 
ochraně veřejného zájmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že v zájmu poskytování 
služeb a uznávání odborných kvalifikací v 
celé Unii, předcházení byrokratické zátěži 
a usnadnění obchodu a dopravy je třeba 
dále využívat nástroje harmonizace a 
vzájemného uznávání;

13. zdůrazňuje, že v zájmu poskytování 
služeb a uznávání odborných kvalifikací v 
celé Unii je třeba dále využívat nástroje 
harmonizace a vzájemného uznáván a 
respektovat základní zásady rovného 
zacházení, přičemž je třeba uznat potřebu 
regulace v obecném zájmu za účelem 
zajištění kvality služeb a ochrany 
pracovníků, spotřebitelů a životního 
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prostředí; je si vědom zvláštního postavení 
regulovaných povolání v rámci 
jednotného trhu a jejich úlohy při 
ochraně veřejného zájmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela, Radka Maxová

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že v zájmu poskytování 
služeb a uznávání odborných kvalifikací v 
celé Unii, předcházení byrokratické zátěži 
a usnadnění obchodu a dopravy je třeba 
dále využívat nástroje harmonizace a 
vzájemného uznávání;

13. zdůrazňuje, že v zájmu poskytování 
služeb a uznávání diplomů, kompetencí a 
odborných kvalifikací v celé Unii, 
předcházení byrokratické zátěži a 
usnadnění obchodu a dopravy je třeba dále 
využívat nástroje harmonizace a 
vzájemného uznávání; žádá Komisi a 
členské státy, aby podpořily a posílily 
stávající mechanismy uznávání, jako je 
Evropský portál pracovní mobility 
EURES, online platforma Europass a 
systém klasifikace ESCO; vyzývá 
především členské státy, aby vytvořily 
přeshraniční partnerství s cílem pomoci 
mobilním pracovníkům v přeshraničních 
regionech;

Or. fr

Pozměňovací návrh 295
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že v zájmu poskytování 
služeb a uznávání odborných kvalifikací v 

13. zdůrazňuje, že v zájmu poskytování 
služeb a uznávání odborných kvalifikací v 
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celé Unii, předcházení byrokratické zátěži 
a usnadnění obchodu a dopravy je třeba 
dále využívat nástroje harmonizace a 
vzájemného uznávání;

celé Unii, předcházení byrokratické zátěži 
a usnadnění obchodu a dopravy je třeba 
dále využívat digitální nástroje 
harmonizace a vzájemného uznávání; 
vyzývá členské státy, aby v rámci EU 
usnadnily volný pohyb osob se zdravotním 
postižením, a naléhavě je vyzývá, aby 
zajistily přijetí společné evropské definice 
statusu zdravotního postižení v souladu s 
Úmluvou OSN o právech osob se 
zdravotním postižením a vzájemné 
uznávání statusu zdravotního postižení 
mezi členskými státy, zejména provedením 
evropského průkazu zdravotního 
postižení;

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Marianne Vind

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že v zájmu poskytování 
služeb a uznávání odborných kvalifikací v 
celé Unii, předcházení byrokratické zátěži 
a usnadnění obchodu a dopravy je třeba 
dále využívat nástroje harmonizace a 
vzájemného uznávání;

13. zdůrazňuje, že v zájmu poskytování 
služeb a uznávání odborných kvalifikací v 
celé Unii, předcházení byrokratické zátěži 
a usnadnění obchodu a dopravy – aniž by 
došlo ke snížení standardů v oblasti 
vzdělání a mechanismů validace 
členských států – je třeba dále využívat 
nástroje harmonizace a vzájemného 
uznávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod 13
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že v zájmu poskytování 
služeb a uznávání odborných kvalifikací v 
celé Unii, předcházení byrokratické zátěži 
a usnadnění obchodu a dopravy je třeba 
dále využívat nástroje harmonizace a 
vzájemného uznávání;

13. zdůrazňuje, že v zájmu poskytování 
služeb a uznávání odborných kvalifikací v 
celé Unii, předcházení byrokratické zátěži 
a usnadnění obchodu a dopravy je třeba 
dále využívat nástroje harmonizace a 
vzájemného uznávání; vyzývá k plnému 
provedení směrnice o službách a směrnice 
o uznávání odborných kvalifikací s cílem 
usnadnit volný pohyb pracovníků a 
zároveň snížit počet regulovaných 
pracovních norem;

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Radan Kanev, Romana Tomc, Cindy Franssen, Dennis Radtke, Stelios 
Kympouropoulos, Gheorghe Falcă

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. bere na vědomí rostoucí počet 
vyslaných pracovníků, kteří jsou státními 
příslušníky třetích zemí, v EU, a zejména 
znepokojivý nárůst případů zneužívání, 
vykořisťování a porušování práv 
pracovníků v souvislosti s touto zvláště 
zranitelnou skupinou pracovníků; 
připomíná, že směrnice o vysílání 
pracovníků a směrnice o prosazování1 se 
vztahují na vysílání pracovníků, kteří jsou 
státními příslušníky třetích zemí, do EU; 
naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zvýšily své úsilí v boji proti 
vykořisťování, a to i ve vztahu k vyslaným 
pracovníkům, kteří jsou státními 
příslušníky třetích zemí, včetně boje proti 
nekalým praktikám, např. prostřednictvím 
využívání subdodávek, agentur práce, 
náborových agentur, společností s 
fiktivním sídlem typu „poštovní 
schránky“, falešné samostatné výdělečné 
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činnosti, falešných vysílání a nehlášených 
pracovníků; v této souvislosti zdůrazňuje 
význam spolupráce Evropského orgánu 
pro pracovní záležitosti s orgány 
členských států při řešení vykořisťování 
státních příslušníků třetích zemí;
_____________________________
1 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014 
o prosazování směrnice 96/71/ES o 
vysílání pracovníků v rámci poskytování 
služeb a o změně nařízení (EU) 
č. 1024/2012 o správní spolupráci 
prostřednictvím systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu ( „nařízení o 
systému IMI“ ) (Úř. věst. L 159, 
28.5.2014, s. 11).

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. domnívá se, že vnitrostátní právní 
a správní předpisy a postupy týkající se 
přístupu k určitým povoláním a přístupu k 
službám a jejich poskytování za účelem 
ochrany veřejného zájmu a ochrany 
pracovníků nebo spotřebitelů nejsou 
překážkou prohlubování jednotného trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela, Radka Maxová
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Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. žádá členské státy, aby mobilním 
pracovníkům zajistily přístup ke 
vzdělávání a rekvalifikaci s cílem reagovat 
na nedostatek pracovní síly v určitých 
odvětvích a doplnit digitální transformaci 
a přechod na klimaticky neutrální 
ekonomiku;

Or. fr

Pozměňovací návrh 301
Margarita de la Pisa Carrión, Carlo Fidanza

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. naléhavě žádá Komisi, aby 
rozšířila počet povolání, na něž se 
evropský profesní průkaz vztahuje, 
zejména v případě vědeckých a 
inženýrských oborů;

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Margarita de la Pisa Carrión, Carlo Fidanza

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. zdůrazňuje, že je třeba zlepšit 
srovnatelnost úrovní odborných 
kvalifikací s cílem posílit jednotnost 
dokladů o dosažené kvalifikaci v celé 
Unii;
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Or. en

Pozměňovací návrh 303
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. připomíná základní právo 
členských států jít nad rámec 
minimálních úrovní stanovených ve 
směrnicích Evropské unie bez vytváření 
nepřípustných a nepřiměřených překážek;

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Margarita de la Pisa Carrión, Carlo Fidanza

Návrh usnesení
Bod 13 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13c. je přesvědčen, že by Komise měla 
zvážit i další nástroje, které nebyly 
rozvinuty, jako jsou společné zásady 
odborné přípravy zavedené směrnicí 
2013/55/EU, neboť mohou standardizovat 
studia a akademické vzdělávání a 
usnadnit mobilitu pracovních sil v 
Evropské unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Margarita de la Pisa Carrión, Carlo Fidanza
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Návrh usnesení
Bod 13 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13d. domnívá se, že regulovaná 
povolání související s vědeckou činností – 
zejména inženýrské obory, které mají 
stejné postsekundární vzdělání a 
odbornou přípravou, neboť označují 
konkrétní odbornost v dané oblasti – musí 
mít stejný název ve všech členských 
státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 306
Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. bere na vědomí úspěšné 
dvoustranné dohody, které mezi sebou 
podepsaly členské státy s cílem zaručit 
práva na sociální zabezpečení, zejména pro 
přeshraniční pracovníky, a vyzývá EU, 
aby v případě zdravotní krize a jiných 
mimořádných situací usilovala o 
prosazování sociálních práv 
přeshraničních, sezónních a vyslaných 
pracovníků;

14. bere na vědomí úspěšné 
dvoustranné dohody, které mezi sebou 
podepsaly členské státy s cílem zaručit 
práva na sociální zabezpečení pro všechny 
pracovníky, jak je uvedeno v doporučení 
Rady o přístupu pracovníků a osob 
samostatně výdělečně činných k sociální 
ochraně, a vyzývá EU, aby v případě 
zdravotní krize a jiných mimořádných 
situací usilovala o prosazování sociálních 
práv přeshraničních, sezónních a vyslaných 
pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Sara Matthieu
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. bere na vědomí úspěšné 
dvoustranné dohody, které mezi sebou 
podepsaly členské státy s cílem zaručit 
práva na sociální zabezpečení, zejména pro 
přeshraniční pracovníky, a vyzývá EU, aby 
v případě zdravotní krize a jiných 
mimořádných situací usilovala o 
prosazování sociálních práv 
přeshraničních, sezónních a vyslaných 
pracovníků;

14. upřednostňuje koordinované akce 
EU, ale uznává a vítá úspěšné dvoustranné 
dohody, které mezi sebou podepsaly 
členské státy s cílem zaručit práva na 
sociální zabezpečení, zejména pro 
přeshraniční pracovníky, a vyzývá EU, aby 
v případě zdravotní krize a jiných 
mimořádných situací usilovala o 
prosazování sociálních práv 
přeshraničních, sezónních a vyslaných 
pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 308
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. bere na vědomí úspěšné 
dvoustranné dohody, které mezi sebou 
podepsaly členské státy s cílem zaručit 
práva na sociální zabezpečení, zejména pro 
přeshraniční pracovníky, a vyzývá EU, aby 
v případě zdravotní krize a jiných 
mimořádných situací usilovala o 
prosazování sociálních práv 
přeshraničních, sezónních a vyslaných 
pracovníků;

14. bere na vědomí úspěšné 
dvoustranné dohody, které mezi sebou 
podepsaly členské státy s cílem zaručit 
práva na sociální zabezpečení, zejména pro 
přeshraniční a sezónní pracovníky, a 
vyzývá EU, aby v případě zdravotní krize a 
jiných krizových situací usilovala o 
prosazování sociálních práv mobilních 
pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 14



PE662.032v01-00 168/189 AM\1220296CS.docx

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. bere na vědomí úspěšné 
dvoustranné dohody, které mezi sebou 
podepsaly členské státy s cílem zaručit 
práva na sociální zabezpečení, zejména pro 
přeshraniční pracovníky, a vyzývá EU, aby 
v případě zdravotní krize a jiných 
mimořádných situací usilovala o 
prosazování sociálních práv 
přeshraničních, sezónních a vyslaných 
pracovníků;

14. bere na vědomí úspěšné 
dvoustranné dohody, které mezi sebou 
podepsaly členské státy s cílem zaručit 
práva na sociální zabezpečení, zejména pro 
přeshraniční pracovníky, a vyzývá EU, aby 
v případě zdravotní krize a jiných 
mimořádných situací vydala pokyny 
týkající se prosazování sociálních práv 
přeshraničních, sezónních a vyslaných 
pracovníků;

Or. hu

Pozměňovací návrh 310
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. bere na vědomí úspěšné 
dvoustranné dohody, které mezi sebou 
podepsaly členské státy s cílem zaručit 
práva na sociální zabezpečení, zejména pro 
přeshraniční pracovníky, a vyzývá EU, aby 
v případě zdravotní krize a jiných 
mimořádných situací usilovala o 
prosazování sociálních práv 
přeshraničních, sezónních a vyslaných 
pracovníků;

14. bere na vědomí úspěšné 
dvoustranné dohody, které mezi sebou 
podepsaly členské státy s cílem zaručit 
práva na sociální zabezpečení, zejména pro 
příhraniční a přeshraniční pracovníky, a 
vyzývá EU, aby v případě zdravotní krize a 
jiných mimořádných situací usilovala o 
prosazování sociálních práv 
přeshraničních, sezónních a vyslaných 
pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. připomíná, že dobré pracovní 
podmínky a podmínky zaměstnávání jsou 
konkurenční výhodou pro podniky v úsilí 
o přilákání kvalifikovaných pracovníků; 
zdůrazňuje význam podnikových investic 
do formální a neformální odborné 
přípravy a celoživotního učení s cílem 
podpořit spravedlivou transformaci 
směrem k digitální ekonomice a 
oběhovému hospodářství; zdůrazňuje, že 
společnosti využívající umělou inteligenci, 
robotiku a související technologie 
odpovídají za zajišťování přiměřené 
změny kvalifikace a prohlubování 
dovedností pro všechny příslušné 
zaměstnance tak, aby se mohli naučit, jak 
používat digitální nástroje a pracovat s 
kolaborativními roboty a dalšími novými 
technologiemi, a tím se přizpůsobit 
měnícím se potřebám trhu práce a zůstat v 
zaměstnání; v této souvislosti zdůrazňuje 
význam rámcové dohody evropských 
sociálních partnerů o digitalizaci; 
připomíná, že výše uvedená dohoda 
nastiňuje odpovědnost zaměstnavatelů za 
změny kvalifikace a prohlubování 
dovedností pracovníků, zejména s 
ohledem na digitalizaci pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela, Radka Maxová

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. se znepokojením bere na vědomí 
obtíže a chybějící vhodný přístup k 
systémům sociální ochrany, zejména v 
případě mobilních a přeshraničních 
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pracovníků;  vyzývá členské státy, aby 
přijaly opatření k nápravě těchto 
problémů, zejména v návaznosti 
na doporučení Rady ze dne 8. listopadu 
2019 o přístupu pracovníků a osob 
samostatně výdělečně činných k sociální 
ochraně; zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
přístup k sociální ochraně pro všechny 
pracovníky, zejména v současné situaci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 313
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyzývá členské státy, aby s cílem 
zabránit veškerému sociálnímu dumpingu 
a zajistit sociální ochranu pracovníků 
zaručily oznamování a uplatňování 
certifikátů A1 ze strany zaměstnavatelů 
před začátkem jakéhokoli přeshraničního 
přidělení pracovníka;

Or. fr

Pozměňovací návrh 314
Sara Matthieu
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje, že je třeba plně 
digitalizovat postupy týkající se mobility 
pracovní síly a poskytování služeb, včetně 
asistenční služby pro pracovníky a 
zaměstnavatele, která bude fungovat 
digitálně i fyzicky v rámci Evropského 

15. zdůrazňuje, že je třeba plně 
digitalizovat postupy týkající se mobility 
pracovní síly a koordinace sociálního 
zabezpečení, včetně asistenční služby pro 
pracovníky a zaměstnavatele;
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orgánu pro pracovní záležitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje, že je třeba plně 
digitalizovat postupy týkající se mobility 
pracovní síly a poskytování služeb, včetně 
asistenční služby pro pracovníky a 
zaměstnavatele, která bude fungovat 
digitálně i fyzicky v rámci Evropského 
orgánu pro pracovní záležitosti;

15. zdůrazňuje, že je třeba plně 
digitalizovat postupy týkající se mobility 
pracovní síly, včetně asistenční služby pro 
pracovníky a zaměstnavatele poskytované 
v rámci jednoho kontaktního místa, která 
bude fungovat digitálně i fyzicky v rámci 
Evropského orgánu pro pracovní 
záležitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje, že je třeba plně 
digitalizovat postupy týkající se mobility 
pracovní síly a poskytování služeb, včetně 
asistenční služby pro pracovníky a 
zaměstnavatele, která bude fungovat 
digitálně i fyzicky v rámci Evropského 
orgánu pro pracovní záležitosti;

15. zdůrazňuje, že je třeba plně 
digitalizovat postupy týkající se mobility 
pracovní síly a vysílání pracovníků s cílem 
zlepšit poskytování a výměnu informací 
mezi vnitrostátními orgány a umožnit 
účinné vymáhání, mimo jiné 
prostřednictvím asistenční služby pro 
pracovníky a zaměstnavatele, která bude 
fungovat digitálně i fyzicky v rámci 
Evropského orgánu pro pracovní 
záležitosti;
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Or. en

Pozměňovací návrh 317
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela, Radka Maxová, Atidzhe 
Alieva-Veli

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje, že je třeba plně 
digitalizovat postupy týkající se mobility 
pracovní síly a poskytování služeb, včetně 
asistenční služby pro pracovníky a 
zaměstnavatele, která bude fungovat 
digitálně i fyzicky v rámci Evropského 
orgánu pro pracovní záležitosti;

15. zdůrazňuje, že je třeba plně 
digitalizovat postupy týkající se mobility 
pracovní síly a poskytování služeb, včetně 
asistenční služby pro pracovníky a 
zaměstnavatele, která bude fungovat 
digitálně i fyzicky v rámci Evropského 
orgánu pro pracovní záležitosti; naléhavě 
vyzývá členské státy, aby se plně zapojily 
do digitalizace veřejných služeb, zejména 
institucí sociálního zabezpečení, s cílem 
usnadnit postupy mobility evropských 
pracovníků a zajistit při tom 
přenositelnost práv a dodržování 
povinností spojených s volným pohybem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 318
Radan Kanev, Romana Tomc, Cindy Franssen, Dennis Radtke, Miriam Lexmann, 
Stelios Kympouropoulos, Gheorghe Falcă

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyzývá Komisi, aby v přiměřené 
lhůtě po nejméně dvouletém období od 
zahájení plného fungování orgánu, 
provedla hodnocení mandátu Evropského 
orgánu pro pracovní záležitosti; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby do činnosti a 
hodnocení Evropského orgánu pro 
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pracovní záležitosti zapojila zúčastněné 
strany s důkladnou znalostí jednotlivých 
modelů trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Elżbieta Rafalska
za skupinu ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
lepší statistické nástroje k měření 
nesouladu mezi nabízenými a 
požadovanými dovednostmi na evropských 
trzích práce a k posouzení potřeb trhů 
práce v EU a rozdílů mezi nimi;

Or. pl

Pozměňovací návrh 320
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyzývá Komisi, aby předložila 
návrh legislativního rámce s cílem upravit 
podmínky pro práci na dálku v celé EU a 
zajistit důstojné podmínky práce a 
zaměstnání;

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Radan Kanev, Romana Tomc, Cindy Franssen, Dennis Radtke, Miriam Lexmann, 
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Stelios Kympouropoulos, Jarosław Duda, Gheorghe Falcă

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. vyzývá Komisi, členské státy a 
místní orgány, aby ve spolupráci se 
sociálními a Evropským orgánem pro 
pracovní záležitosti vypracovaly konkrétní 
odvětvové strategie nejen na podporu a 
usnadnění dobrovolné mobility 
pracovních sil, ale také za účelem 
vytváření a provádění nezbytných 
podpůrných struktur pro prohlubování 
dovedností a změny kvalifikace 
pracovníků, provádění příslušných 
veřejných politik a zajištění vysoce 
kvalitních pracovních příležitostí, které 
odpovídají dovednostem pracovníků; 
poukazuje na přidanou hodnotu 
vzájemného uznávání slučitelnosti 
dovedností a kvalifikací za podpory 
stávajících mechanismů uznávání, jako 
jsou portál pracovní mobility EURES, on-
line platforma Europass a systém 
klasifikace evropských dovedností, 
kompetencí, kvalifikací a povolání;

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Elżbieta Rafalska
za skupinu ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. zdůrazňuje význam sítě EURES a 
upozorňuje zejména na propojení činností 
sítě EURES s potřebami trhu práce s 
cílem uspokojit prioritní potřeby odvětví a 
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dovedností;

Or. pl

Pozměňovací návrh 323
Radan Kanev, Romana Tomc, Cindy Franssen, Dennis Radtke, Stelios 
Kympouropoulos, Jarosław Duda, Gheorghe Falcă

Návrh usnesení
Bod 15 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15c. je znepokojen tím, že přístup 
zaměstnanců a zaměstnavatelů k 
informacím o mobilitě práce a služeb je 
stále ještě spojen s komplikacemi; 
konstatuje, že informace o pracovních 
podmínkách a kolektivních smlouvách, 
které jsou dostupné na jediné oficiální 
vnitrostátní internetové stránce, bývají 
velmi často jen omezené a přístupné pouze 
v několika jazycích; vyzývá proto Komisi, 
aby zlepšila přístup k informacím 
vytvořením jednotného vzoru pro oficiální 
vnitrostátní internetové stránky;

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Elżbieta Rafalska
za skupinu ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 15 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15c. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
dále rozšířily síť EURES o nové členy a 
partnery a aby plně provedly a 
analyzovaly systém měření výkonnosti;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 325
France Jamet

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zajistily odpovídající koordinaci 
sociálního zabezpečení, a to i 
prostřednictvím revize nařízení (ES) č. 
883/2004 a posílením přenositelnosti 
práv; vyzývá členské státy, aby upravily 
své předpisy týkající se zaměstnanců v 
případě převodů podniků;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 326
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zajistily odpovídající koordinaci sociálního 
zabezpečení, a to i prostřednictvím revize 
nařízení (ES) č. 883/2004 a posílením 
přenositelnosti práv; vyzývá členské státy, 
aby upravily své předpisy týkající se 
zaměstnanců v případě převodů podniků;

16. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zajistily odpovídající koordinaci sociálního 
zabezpečení prostřednictvím důsledného 
dodržování nařízení (ES) č. 883/2004; 
vyzývá členské státy, aby upravily své 
předpisy týkající se zaměstnanců v případě 
převodů podniků;

Or. hu

Pozměňovací návrh 327
Sara Matthieu
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 16
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zajistily odpovídající koordinaci sociálního 
zabezpečení, a to i prostřednictvím revize 
nařízení (ES) č. 883/2004 a posílením 
přenositelnosti práv; vyzývá členské státy, 
aby upravily své předpisy týkající se 
zaměstnanců v případě převodů podniků;

16. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zajistily silnou a důstojnou koordinaci 
sociálního zabezpečení, a to i 
prostřednictvím urychleného dokončení 
probíhající revize nařízení (ES) č. 
883/2004 a posílením přenositelnosti práv; 
vyzývá členské státy a Komisi, aby zajistily 
ochranu všech dotčených zaměstnanců v 
případě převodů podniků; dále vyzývá 
Komisi, aby v tomto ohledu posoudila 
potřebu revize související směrnice;

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zajistily odpovídající koordinaci sociálního 
zabezpečení, a to i prostřednictvím revize 
nařízení (ES) č. 883/2004 a posílením 
přenositelnosti práv; vyzývá členské státy, 
aby upravily své předpisy týkající se 
zaměstnanců v případě převodů podniků;

16. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zajistily koordinaci sociálního zabezpečení, 
a to i prostřednictvím revize nařízení (ES) 
č. 883/2004 a posílením přenositelnosti 
práv; vyzývá členské státy, aby ochránily 
práva zaměstnanců a jejich pracovní 
podmínky v případě převodů podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 329
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 16
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zajistily odpovídající koordinaci sociálního 
zabezpečení, a to i prostřednictvím revize 
nařízení (ES) č. 883/2004 a posílením 
přenositelnosti práv; vyzývá členské státy, 
aby upravily své předpisy týkající se 
zaměstnanců v případě převodů podniků;

16. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zajistily odpovídající koordinaci sociálního 
zabezpečení, a to i prostřednictvím revize 
nařízení (ES) č. 883/2004 a posílením 
přenositelnosti práv; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby zajistily ochranu všech 
dotčených zaměstnanců v případě převodů 
podniků; dále vyzývá Komisi, aby v tomto 
ohledu posoudila potřebu revize 
související směrnice;

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Elżbieta Rafalska
za skupinu ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zajistily odpovídající koordinaci sociálního 
zabezpečení, a to i prostřednictvím revize 
nařízení (ES) č. 883/2004 a posílením 
přenositelnosti práv; vyzývá členské státy, 
aby upravily své předpisy týkající se 
zaměstnanců v případě převodů podniků;

16. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zajistily odpovídající koordinaci sociálního 
zabezpečení, a to i prostřednictvím revize 
nařízení (ES) č. 883/2004 a posílením 
přenositelnosti práv; vyzývá členské státy, 
aby koordinovaly své předpisy týkající se 
zaměstnanců v případě převodů podniků;

Or. pl

Pozměňovací návrh 331
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě vyzývá členské státy, aby 16. naléhavě vyzývá členské státy, aby 



AM\1220296CS.docx 179/189 PE662.032v01-00

CS

zajistily odpovídající koordinaci sociálního 
zabezpečení, a to i prostřednictvím revize 
nařízení (ES) č. 883/2004 a posílením 
přenositelnosti práv; vyzývá členské státy, 
aby upravily své předpisy týkající se 
zaměstnanců v případě převodů podniků;

zajistily odpovídající koordinaci sociálního 
zabezpečení, a to i prostřednictvím revize 
nařízení (ES) č. 883/2004 a posílením 
přenositelnosti práv, se zvláštním důrazem 
na přenositelnost dávek sociálního 
zabezpečení pro osoby se zdravotním 
postižením; vyzývá členské státy, aby 
upravily své předpisy týkající se 
zaměstnanců v případě převodů podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zajistily odpovídající koordinaci sociálního 
zabezpečení, a to i prostřednictvím revize 
nařízení (ES) č. 883/2004 a posílením 
přenositelnosti práv; vyzývá členské státy, 
aby upravily své předpisy týkající se 
zaměstnanců v případě převodů podniků;

16. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zajistily odpovídající koordinaci sociálního 
zabezpečení, a to i prostřednictvím 
urychleného dokončení probíhající revize 
nařízení (ES) č. 883/2004 a posílením 
přenositelnosti práv; vyzývá členské státy, 
aby upravily své předpisy týkající se 
zaměstnanců v případě převodů podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela, Radka Maxová

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zajistily odpovídající koordinaci sociálního 
zabezpečení, a to i prostřednictvím revize 
nařízení (ES) č. 883/2004 a posílením 
přenositelnosti práv; vyzývá členské státy, 

16. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zajistily odpovídající koordinaci sociálního 
zabezpečení, a to i prostřednictvím 
dokončení a rychlého přijetí revize 
nařízení (ES) č. 883/2004, která zajistí 
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aby upravily své předpisy týkající se 
zaměstnanců v případě převodů podniků;

podmínky pro spravedlivou mobilitu a 
posílení přenositelnosti práv; zdůrazňuje, 
že digitalizace veřejných služeb sociálního 
zabezpečení by mohla usnadnit mobilitu, 
zejména pro malé a střední podniky, a 
zajistit při tom přísné dodržování pravidel 
spravedlivé mobility; vyzývá členské státy, 
aby upravily své předpisy týkající se 
zaměstnanců v případě převodů podniků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 334
Marianne Vind

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zajistily odpovídající koordinaci sociálního 
zabezpečení, a to i prostřednictvím revize 
nařízení (ES) č. 883/2004 a posílením 
přenositelnosti práv; vyzývá členské státy, 
aby upravily své předpisy týkající se 
zaměstnanců v případě převodů podniků;

16. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zajistily odpovídající koordinaci sociálního 
zabezpečení, a to i prostřednictvím revize 
nařízení (ES) č. 883/2004 a posílením 
přenositelnosti práv; vyzývá členské státy, 
aby upravily své předpisy týkající se 
zaměstnanců v případě převodů podniků; 
vyzývá členské státy a Komisi, aby zajistily 
ochranu všech dotčených zaměstnanců v 
případě převodů podniků; dále vyzývá 
Komisi, aby v tomto ohledu posoudila 
potřebu revize směrnice;

Or. en

Pozměňovací návrh 335
Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zajistily odpovídající koordinaci sociálního 

16. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zajistily odpovídající koordinaci sociálního 
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zabezpečení, a to i prostřednictvím revize 
nařízení (ES) č. 883/2004 a posílením 
přenositelnosti práv; vyzývá členské státy, 
aby upravily své předpisy týkající se 
zaměstnanců v případě převodů podniků;

zabezpečení, a to i prostřednictvím revize 
nařízení (ES) č. 883/2004 a posílením 
přenositelnosti práv; vyzývá členské státy, 
aby upravily své předpisy týkající se 
zaměstnanců v případě převodů podniků; 
vyzývá členské státy, aby vybízely 
zaměstnavatele k tomu, aby před 
zahájením přeshraničního vysílání 
pracovníka zajistili předběžné oznámení a 
uplatňování osvědčení A1;

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Radan Kanev, Romana Tomc, Cindy Franssen, Dennis Radtke, Stelios 
Kympouropoulos, Gheorghe Falcă

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje, že využívání 
subdodávek, včetně postupů zřizování 
dceřiných společností nebo vytváření 
subdodavatelských řetězců, může v 
některých případech vést k sociálnímu 
dumpingu, porušování práv na sociální 
zabezpečení a nedostatečnému přístupu k 
veřejným zdravotnickým službám nebo k 
absenci tohoto přístupu, vyhýbání se 
povinnostem zaměstnavatele a obcházení 
kolektivních smluv, a tím vystavovat 
sezónní, vyslané a další mobilní 
pracovníky podvodům a zneužívání; 
vyzývá Komisi, aby zajistila obecnou 
společnou a nerozdílnou odpovědnost 
v celém subdodavatelském řetězci za 
účelem ochrany práv pracovníků; 
zdůrazňuje, že taková iniciativa by měla 
zvýšit transparentnost a posílit 
odpovědnost hlavních dodavatelů v 
subdodavatelských řetězcích tím, že v 
případech nedodržování platných 
pracovněprávních předpisů stanoví 
účinné sankce, doplatky a kompenzace;
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Or. en

Pozměňovací návrh 337
France Jamet

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že další prosazování 
acquis Unie v oblasti mobility pracovních 
sil nesmí v žádném případě vést k další 
byrokratické zátěži pro malé a střední 
podniky ani k omezením na trhu práce na 
základě státní příslušnosti, a to ani ve 
vysoce mobilních odvětvích;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 338
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že další prosazování 
acquis Unie v oblasti mobility pracovních 
sil nesmí v žádném případě vést k další 
byrokratické zátěži pro malé a střední 
podniky ani k omezením na trhu práce na 
základě státní příslušnosti, a to ani ve 
vysoce mobilních odvětvích;

17. zdůrazňuje, že další prosazování 
acquis Unie v oblasti mobility pracovních 
sil musí posílit zásadu rovného zacházení 
a ochrany pracovníků; připomíná, že 
právní předpisy Unie týkající se volného 
pohybu pracovníků nebo služeb nesmí 
nijak oslabit výkon základních práv 
pracovníků uznávaných členskými státy a 
na úrovni Unie, včetně práva na stávku 
nebo na jiné protesty, na něž se vztahují 
zvláštní systémy vztahů mezi sociálními 
partnery v členských státech, v souladu s 
vnitrostátním právem nebo zvyklostmi, ani 
nesmí mít vliv na právo vyjednávat, 
uzavírat a vymáhat kolektivní smlouvy ani 
na právo na protestní akce v kolektivním 
vyjednávání v souladu s vnitrostátními 
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právními předpisy nebo zvyklostmi; 
požaduje, aby byly takové ochranné 
doložky začleněny do všech nových 
právních předpisů EU o mobilitě 
pracovních sil a služeb a aby byl při 
případné změně do Smluv o EU začleněn 
protokol o sociálním pokroku s cílem 
zajistit, aby v případě kolize měla základní 
sociální práva přednost před 
hospodářskými svobodami;

Or. en

Pozměňovací návrh 339
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že další prosazování 
acquis Unie v oblasti mobility pracovních 
sil nesmí v žádném případě vést k další 
byrokratické zátěži pro malé a střední 
podniky ani k omezením na trhu práce na 
základě státní příslušnosti, a to ani ve 
vysoce mobilních odvětvích;

17. zdůrazňuje, že další prosazování 
acquis Unie v oblasti mobility pracovních 
sil musí posílit zásadu rovného zacházení 
a ochrany pracovníků; připomíná, že 
právní předpisy Unie týkající se volného 
pohybu pracovníků nebo služeb nesmí 
nijak oslabit výkon základních práv 
pracovníků uznávaných členskými státy a 
na úrovni Unie, včetně práva na stávku 
nebo na jiné protesty, na něž se vztahují 
zvláštní systémy vztahů mezi sociálními 
partnery v členských státech, v souladu s 
vnitrostátním právem nebo zvyklostmi, ani 
nesmí mít vliv na právo vyjednávat, 
uzavírat a vymáhat kolektivní smlouvy ani 
na právo na protestní akce v kolektivním 
vyjednávání v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy nebo zvyklostmi;

Or. en
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Pozměňovací návrh 340
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj 
Villumsen

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že další prosazování 
acquis Unie v oblasti mobility pracovních 
sil nesmí v žádném případě vést k další 
byrokratické zátěži pro malé a střední 
podniky ani k omezením na trhu práce na 
základě státní příslušnosti, a to ani ve 
vysoce mobilních odvětvích;

17. zdůrazňuje, že další prosazování 
acquis Unie v oblasti mobility pracovních 
sil nesmí v žádném případě vést k oslabení 
ochrany nebo práv mobilních pracovníků; 
připomíná, že správní postupy a regulace 
služeb jsou opodstatněné v zájmu ochrany 
pracovníků, spotřebitelů, životního 
prostředí, jakož i zajištění rovných 
podmínek, právní jistoty a předvídatelnosti 
pro podnikatele a podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 341
Sara Matthieu
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že další prosazování 
acquis Unie v oblasti mobility pracovních 
sil nesmí v žádném případě vést k další 
byrokratické zátěži pro malé a střední 
podniky ani k omezením na trhu práce na 
základě státní příslušnosti, a to ani ve 
vysoce mobilních odvětvích;

17. zdůrazňuje, že další prosazování 
acquis Unie v oblasti mobility pracovních 
sil musí posílit zásadu rovného zacházení 
a ochrany pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela, Radka Maxová
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Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že další prosazování 
acquis Unie v oblasti mobility pracovních 
sil nesmí v žádném případě vést k další 
byrokratické zátěži pro malé a střední 
podniky ani k omezením na trhu práce na 
základě státní příslušnosti, a to ani ve 
vysoce mobilních odvětvích;

17. zdůrazňuje, že další prosazování 
acquis Unie v oblasti mobility pracovních 
sil se musí podílet na posilování zásady 
rovného zacházení a přenositelnosti práv, 
nesmí však vést k další nepřiměřené 
byrokratické zátěži pro malé a střední 
podniky ani k neopodstatněným omezením 
na trhu práce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 343
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že další prosazování 
acquis Unie v oblasti mobility pracovních 
sil nesmí v žádném případě vést k další 
byrokratické zátěži pro malé a střední 
podniky ani k omezením na trhu práce na 
základě státní příslušnosti, a to ani ve 
vysoce mobilních odvětvích;

17. zdůrazňuje, že další prosazování 
acquis Unie v oblasti mobility pracovních 
sil nesmí v žádném případě vést k další 
byrokratické zátěži pro mikropodniky a 
malé a střední podniky a osoby samostatně 
výdělečně činné ani k omezením na trhu 
práce na základě státní příslušnosti, a to ani 
ve vysoce mobilních odvětvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 344
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že další prosazování 
acquis Unie v oblasti mobility pracovních 

17. zdůrazňuje, že další prosazování 
acquis Unie v oblasti mobility pracovních 
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sil nesmí v žádném případě vést k další 
byrokratické zátěži pro malé a střední 
podniky ani k omezením na trhu práce na 
základě státní příslušnosti, a to ani ve 
vysoce mobilních odvětvích;

sil nesmí v žádném případě vést k další 
byrokratické zátěži pro malé a střední 
podniky ani k omezením na trhu práce na 
základě státní příslušnosti určitého 
členského státu, a to ani ve vysoce 
mobilních odvětvích;

Or. hu

Pozměňovací návrh 345
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. zdůrazňuje, že návrh Komise na 
změnu postupu oznamování služeb by 
nepřiměřeně omezil intervenční možnosti 
členských států a místních orgánů a 
oslabil jejich legislativní pravomoc v 
oblasti služeb; vyzývá proto Komisi, aby 
tento návrh stáhla;

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj 
Villumsen

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. domnívá se, že po krizi COVID-19 
musí všechny příslušné politiky EU, 
včetně politik zaměřených na posílení 
volného pohybu pracovníků a volného 
pohybu služeb, upřednostňovat obnovení 
kvalitní zaměstnanosti v celé Unii, aby se 
podpořil rovný a udržitelný rozvoj všech 
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regionů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 347
Sara Matthieu
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 17 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17b. vyzývá Komisi, aby prověřila 
nedostatky v ochraně a nutnost provést 
revizi směrnice 2008/104/ES o 
agenturním zaměstnávání s cílem zajistit 
důstojné pracovní podmínky a podmínky 
zaměstnávání pro zaměstnance agentur 
práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 17 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17b. připomíná, že Parlament dne 21. 
října 2019 vyzval Komisi, aby svůj návrh 
na evropský elektronický průkaz služeb 
stáhla; opakuje proto svou výzvu Komisi, 
aby tento návrh stáhla;

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, 
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Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, Gabriele Bischoff, 
Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius

Návrh usnesení
Bod 17 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17c. zdůrazňuje, že pracovníci se 
zdravotním postižením se stále potýkají s 
četnými překážkami, v jejichž důsledku je 
pro ně obtížné nebo nemožné plně 
využívat volného pohybu služeb; vyzývá 
členské státy, aby bezodkladně provedly 
Evropský akt přístupnosti s cílem účinně 
odstranit překážky pro pracovníky se 
zdravotním postižením a zajistit 
dostupnost přístupných služeb a vhodnost 
podmínek, za nichž jsou služby 
poskytovány; zdůrazňuje, že je nanejvýš 
důležité dosáhnout plně přístupného 
jednotného trhu, který zajistí rovné 
zacházení a hospodářské a sociální 
začlenění pracovníků se zdravotním 
postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 350
Sara Matthieu
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 17 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17c. vyzývá členské státy, aby správně a 
včas provedly a monitorovaly revidovanou 
směrnici o vysílání pracovníků s cílem 
zajistit ochranu vyslaných pracovníků 
během jejich vyslání v souvislosti s 
volným pohybem služeb stanovením 
závazných ustanovení týkajících se 
pracovních podmínek a ochrany zdraví a 
bezpečnosti pracovníků;
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Or. en

Pozměňovací návrh 351
Sara Matthieu
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 17 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17d. připomíná, že volný pohyb služeb 
nesmí nijak ovlivnit výkon základních 
práv uznávaných členskými státy a na 
úrovni Unie, včetně práva na stávku nebo 
na jiné protesty, na něž se vztahují 
zvláštní systémy vztahů mezi sociálními 
partnery v členských státech, v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy nebo 
zvyklostmi, ani nesmí mít vliv na právo 
vyjednávat, uzavírat a vymáhat kolektivní 
smlouvy ani na právo na protestní akce v 
kolektivním vyjednávání v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy nebo 
zvyklostmi; zdůrazňuje, že kvalitní právní 
předpisy a jejich účinné uplatňování jsou 
dlouhodobou investicí;

Or. en


