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29.5.2018 B8-0238/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

v mene Výboru pre petície 

Odpovedanie na petície týkajúce sa boja proti neistote a zneužívaniu zmlúv na určitý čas 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie G 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

G. keďže existuje komplexný rámec 

právnych predpisov EÚ, ktorým sa má 

obmedziť riziko neistej povahy určitých 

druhov pracovnoprávnych vzťahov, ako 

napríklad smernica o zmluvách na dobu 

určitú, smernica o práci na kratší pracovný 

čas, smernica o dočasnej práci, smernica o 

pracovnom čase, smernica o rovnakom 

zaobchádzaní v zamestnaní a povolaní, 

smernica o rovnakom zaobchádzaní s 

osobami a smernica o rovnosti príležitostí a 

rovnakom zaobchádzaní; 

G. keďže existuje komplexný rámec 

právnych predpisov EÚ, ktorým by sa malo 

obmedziť riziko neistej povahy určitých 

druhov pracovnoprávnych vzťahov, ako 

napríklad smernica o zmluvách na dobu 

určitú, smernica o práci na kratší pracovný 

čas, smernica o dočasnej práci, smernica o 

pracovnom čase, smernica o rovnakom 

zaobchádzaní v zamestnaní a povolaní, 

smernica o rovnakom zaobchádzaní s 

osobami a smernica o rovnosti príležitostí a 

rovnakom zaobchádzaní; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

v mene Výboru pre petície 

Odpovedanie na petície týkajúce sa boja proti neistote a zneužívaniu zmlúv na určitý čas 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. považuje neisté pracovné miesta za 

prostriedok zamestnania, ktorý vyplýva 

okrem iného zo zneužívania pracovných 

zmlúv na určitý čas, a to v rozpore s 

medzinárodnými normami o pracovných 

podmienkach, pracovných právach a s 

právom EÚ; zdôrazňuje, že neisté 

pracovné miesta znamenajú väčšie 

vystavenie sociálnej a hospodárskej 

zraniteľnosti, nedostatočné zdroje na 

zabezpečenie slušného života a 

nedostatočnú sociálnu ochranu; 

1. zdôrazňuje, že neisté pracovné 

miesta znamenajú väčšie vystavenie 

sociálno-ekonomickej zraniteľnosti, 

nedostatočné zdroje na zabezpečenie 

slušného života a nedostatočnú sociálnu 

ochranu a že zneužívanie dočasných 
pracovných zmlúv okrem toho vedie k 

neistým podmienkam a podľa 

medzinárodných noriem týkajúcich sa 

pracovných podmienok a pracovného 

práva a podľa právnych predpisov EÚ je 

nezákonné; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

v mene Výboru pre petície 

Odpovedanie na petície týkajúce sa boja proti neistote a zneužívaniu zmlúv na určitý čas 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  2a. berie na vedomie správu 

Európskeho parlamentu o pracovných 

podmienkach a neistých pracovných 

miestach a prijaté petície a zdôrazňuje, že 

riziko neistoty závisí od typu zmluvy, ale aj 

od týchto faktorov: 

• malá alebo žiadna istota 

zamestnania v dôsledku netrvalej povahy 

práce ako pri nedobrovoľne uzavretých 

a často marginálnych pracovných 

zmluvách na čiastočný úväzok a v 

niektorých členských štátoch pri 

nejasnom pracovnom čase a nejasnej 

pracovnej náplni, ktorá sa mení 

v závislosti od požadovanej práce; 

• len elementárna ochrana proti 

prepusteniu a nedostatočná sociálna 

ochrana v prípade prepustenia; 

• odmena, ktorá nie je dostatočná na 

zabezpečenie dôstojného životného 

štandardu; 

• žiadne alebo len obmedzené práva 

na sociálnu ochranu alebo výhody; 

• žiadna alebo obmedzená ochrana 

proti akejkoľvek forme diskriminácie; 

• obmedzené alebo žiadne vyhliadky 

na lepšie postavenie na trhu práce alebo 
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kariérny rozvoj a odbornú prípravu; 

• nízka úroveň kolektívnych práv a 

obmedzené právo na kolektívne 

zastupovanie; 

• pracovné prostredie, ktoré nespĺňa 

minimálne zdravotné a bezpečnostné 

normy; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

v mene Výboru pre petície 

Odpovedanie na petície týkajúce sa boja proti neistote a zneužívaniu zmlúv na určitý čas 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 

uskutočnila okamžité kroky vo svojich 

právnych predpisoch na účinné riešenie 

postupov zamestnávania, ktoré vedú k 

neistote; 

4. naliehavo vyzýva Komisiu, aby vo 

svojich právnych predpisoch prijala 

okamžité kroky na boj proti postupom 

zamestnávania, ktoré vedú k neistote; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

v mene Výboru pre petície 

Odpovedanie na petície týkajúce sa boja proti neistote a zneužívaniu zmlúv na určitý čas 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. zdôrazňuje, že treba zaručiť 

inšpekcie, aby pracovníci, na ktorých sa 

vzťahujú dočasné alebo flexibilné zmluvné 

dojednania, mali aspoň takú istú ochranu 

ako všetci ostatní pracovníci; konštatuje, že 

je potrebné cielené úsilie o to, aby sa 

používali existujúce nástroje MOP v 

osobitnej kampani proti neistej práci, a že 

by sa malo vážne uvažovať o tom, že sú 

potrebné nové záväzné nástroje a právne 

opatrenia, ktorými by sa obmedzila a 

znížila neistá práca a na základe ktorých 

by boli zmluvy o neistých pracovných 

miestach pre zamestnávateľov menej 

príťažlivé; 

10. zdôrazňuje, že treba zaručiť 

inšpekcie, aby pracovníci, na ktorých sa 

vzťahujú dočasné alebo flexibilné zmluvné 

dojednania, mali aspoň takú istú ochranu 

ako všetci ostatní pracovníci; konštatuje, že 

je potrebné cielené úsilie o to, aby sa 

používali existujúce nástroje MOP v 

osobitnej kampani proti neistej práci, a že 

by sa malo vážne uvažovať o tom, že sú 

potrebné nové záväzné nástroje a právne 

opatrenia na riešenie problému neistej 

práce, na základe ktorých by boli zmluvy o 

neistých pracovných miestach pre 

zamestnávateľov menej príťažlivé; 

Or. en 

 

 


