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Pozmeňujúci návrh 1
Thomas Händel

Návrh uznesenia
Citácia 33a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na svoje uznesenie z
23. mája 2013 o pracovných podmienkach 
a zdravotných a bezpečnostných normách 
v nadväznosti na nedávne požiare v 
továrňach a zrútenie budovy v Bangladéši
1,
__________________
1 P7_TA(2013)0230

Or. de

Pozmeňujúci návrh 2
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže inšpekcie práce zohrávajú 
významnú úlohu pri ochrane práv 
pracovníkov, zamedzovaní zneužívania 
zamestnávateľmi a tiež podporovaní 
spravodlivého a sociálneho hospodárskeho 
rastu tým, že prispievajú k skutočnému 
zaplateniu platov a odvodov sociálneho
zabezpečenia, čo zvyšuje daňové príjmy a 
príjmy sociálnych poisťovní;

A. keďže inšpekcie práce zohrávajú 
významnú úlohu pri ochrane práv 
pracovníkov, zamedzovaní porušovania
predpisov o ochrane zdravia a bezpečnosti 
pri práci a tiež podporovaní spravodlivého 
a sociálneho hospodárskeho rastu tým, že 
prispievajú k skutočnému zaplateniu platov 
a odvodov sociálneho zabezpečenia, čo 
zvyšuje daňové príjmy a príjmy sociálnych 
poisťovní;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 3
Ole Christensen
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže inšpekcie práce zohrávajú 
významnú úlohu pri ochrane práv 
pracovníkov, zamedzovaní zneužívania 
zamestnávateľmi a tiež podporovaní 
spravodlivého a sociálneho hospodárskeho 
rastu tým, že prispievajú k skutočnému 
zaplateniu platov a odvodov sociálneho 
zabezpečenia, čo zvyšuje daňové príjmy a 
príjmy sociálnych poisťovní;

A. keďže inšpekcie práce zohrávajú 
významnú úlohu pri ochrane práv 
pracovníkov, zabezpečovaní noriem 
ochrany zdravia a bezpečnosti, v boji proti
nebezpečnému pracovnému prostrediu, 
pri zamedzovaní zneužívania 
zamestnávateľmi a tiež podporovaní 
spravodlivého a sociálneho hospodárskeho 
rastu tým, že prispievajú k skutočnému 
zaplateniu platov a odvodov sociálneho 
zabezpečenia, čo zvyšuje daňové príjmy a 
príjmy sociálnych poisťovní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Karima Delli
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže inšpekcie práce zohrávajú 
významnú úlohu pri ochrane práv 
pracovníkov, zamedzovaní zneužívania 
zamestnávateľmi a tiež podporovaní 
spravodlivého a sociálneho hospodárskeho 
rastu tým, že prispievajú k skutočnému 
zaplateniu platov a odvodov sociálneho 
zabezpečenia, čo zvyšuje daňové príjmy a 
príjmy sociálnych poisťovní;

A. keďže inšpekcie práce zohrávajú 
významnú úlohu pri ochrane práv 
pracovníkov, zamedzovaní zneužívania 
zamestnávateľmi, zvyšovaní ochrany 
zdravia a bezpečnosti na pracovisku a tiež 
podporovaní spravodlivého a sociálneho 
hospodárskeho rastu tým, že prispievajú 
k skutočnému zaplateniu platov a odvodov 
sociálneho zabezpečenia, čo zvyšuje 
daňové príjmy a príjmy sociálnych 
poisťovní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Jean-Pierre Audy
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže inšpekcie práce zohrávajú 
významnú úlohu pri ochrane práv 
pracovníkov, zamedzovaní zneužívania 
zamestnávateľmi a tiež podporovaní 
spravodlivého a sociálneho hospodárskeho 
rastu tým, že prispievajú k skutočnému 
zaplateniu platov a odvodov sociálneho 
zabezpečenia, čo zvyšuje daňové príjmy a 
príjmy sociálnych poisťovní;

A. keďže inšpekcie práce zohrávajú 
významnú úlohu pri ochrane práv 
pracovníkov, zamedzovaní zneužívania 
zamestnávateľmi a tiež podporovaní 
spravodlivého a sociálneho hospodárskeho 
rastu tým, že prispievajú k skutočnému 
zaplateniu platov a odvodov sociálneho 
zabezpečenia, čo zvyšuje daňové príjmy a 
príjmy sociálnych poisťovní a zabezpečuje, 
aby sa na zamestnancov vzťahovalo
nemocenské, úrazové a dôchodkové
poistenie atď.;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 6
Phil Bennion

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Aa (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže členské štáty používajú širokú
škálu modelov pri vykonávaní rôznych 
špecifických kontrol na pracovisku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Philippe Boulland

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Aa (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže pracovné inšpekcie sú stále
viac potrebné v súvislosti s vysielaním 
pracovníkov v rámci celej Európy;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 8
Karima Delli
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Aa (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže pracovné inšpekcie majú
kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní toho, 
aby sa práva premenili v realitu, právo
bolo rešpektované, subjekty poznali svoje
práva a povinnosti a aby bolo možné
predchádzať nehodám, ako aj 
zneužívaniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Thomas Händel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Aa (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže pracovné inšpekcie sa týkajú 
dodržiavania bežných zákonov a iných 
právnych predpisov, napr. o pracovnom
čase, prestávkach atď., ako aj celej oblasti
ochrany práce a zdravia; a keďže 
inšpekcie sa musia teraz aj v budúcnosti 
účinnejšie zamerať aj na dodržiavanie 
pravidiel nielen v zamestnaní na dobu 
neurčitú na plný úväzok, ale i v rôznych 
typoch dočasného a atypického
zamestnania, ako je práca na čiastočný 
alebo skrátený pracovný úväzok a práca 
vykonávaná agentúrnymi pracovníkmi, 
ako aj cezhraničná práca vrátane 
vyslaných pracovníkov, a na obmedzenie 
používania samostatne zárobkovo činných 
osôb na podvodné situácie fiktívnej 
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samostatnej zárobkovej činnosti alebo
fiktívneho vysielania pracovníkov, ktoré 
sú v mnohých prípadoch spojené so
schránkovými spoločnosťami a/alebo
prácou vykonávanou agentúrnymi 
pracovníkmi;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 10
Philippe Boulland

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ab (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže pracovné inšpekcie by sa mali
vykonávať v spolupráci s podnikmi;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 11
Thomas Händel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ab (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže prostredníctvom zmluvnej a
subdodávateľskej činnosti, využívania
externých poskytovateľov a celosvetového
premiestnenia podriadených výrobných
procesov spoločnosti delegujú na iné a vo
väčšine prípadov slabšie subjekty svoju
zodpovednosť a povinnosť zabezpečovať
pracovné podmienky a bezpečnosť a
ochranu zdravia na pracovisku v rámci
regionálnych, vnútroštátnych, európskych
a medzinárodných výstupných reťazcov;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 12
Philippe Boulland

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ac (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ac. keďže pracovné inšpekcie by sa mali 
posilniť v malých a stredných podnikoch 
a na staveniskách;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 13
Thomas Händel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ac (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ac. keďže zodpovednosť nadnárodných 
spoločností za pracovné podmienky, 
živobytie a zdravie pracovníkov, ktorí
vyrábajú tovary a poskytujú služby, sa
nekončí za dverami obchodu alebo
továrenskou bránou a nemôže byť 
zaručená len samotnými dohodami v 
oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 14
Jean-Pierre Audy

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže nelegálna zárobková činnosť 
negatívne ovplyvňuje národné 
hospodárstva členských štátov a finančnú 
udržateľnosť európskeho sociálneho 
modelu a narúša financovanie 

(Netýka sa slovenského znenia.)
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a prerozdeľovanie dávok sociálneho 
zabezpečenia a verejných služieb;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 15
Thomas Händel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže nelegálna zárobková činnosť
negatívne ovplyvňuje národné 
hospodárstva členských štátov a finančnú 
udržateľnosť európskeho sociálneho 
modelu a narúša financovanie 
a prerozdeľovanie dávok sociálneho 
zabezpečenia a verejných služieb;

B. keďže nelegálna práca negatívne 
ovplyvňuje národné hospodárstva 
členských štátov a finančnú udržateľnosť 
európskeho sociálneho modelu, narúša 
financovanie a prerozdeľovanie dávok 
sociálneho zabezpečenia a verejných 
služieb a prináša dotknutým osobám 
neistotu, zraniteľnosť a chudobu, a to
počas ich pracovného života aj v starobe;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 16
Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ba (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže inšpektori práce sú nevyhnutní 
na ochranu práv pracovníkov, prevenciu 
zneužívania a podporu hospodárskeho a
sociálneho rozvoja;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 17
Evelyn Regner
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ba (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže vplyvom hospodárskej krízy sa 
zvýšilo pracovné zaťaženie a pracovníci 
boli vystavení ďalšiemu tlaku, a to najmä
prostredníctvom zmien pracovného času, 
a keďže sa preto musí posilniť úsilie v
oblasti monitorovania pracovných 
podmienok;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 18
Karima Delli
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ba (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže outsourcing práce 
prostredníctvom subdodávateľskej 
činnosti a dočasnej agentúrnej práce
často zahŕňa menej kvalifikovanú
pracovnú silu a voľnejšie pracovné 
vzťahy, v dôsledku čoho je ťažšie určiť, 
kto nesie zodpovednosť za bezpečnosť a
ochranu zdravia pri práci (BOZP);

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 19
Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Bb (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Bb. keďže stále vznikajú nové typy
pracovných vzťahov, ktoré je čoraz ťažšie
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upravovať podľa doterajších predpisov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 20
Philippe Boulland

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže nezákonne zamestnaní pracovníci 
trpia pre vedľajšie negatívne dôsledky, ako 
sú nedostatočný prístup k odbornej 
príprave, psychologický nátlak v súvislosti 
s tým, že by sa im mohol stať úraz alebo by 
ich mohli chytiť, čo následne ovplyvňuje 
produktivitu spoločností a hospodárstva 
ako celku;

C. keďže nezákonne zamestnaní pracovníci 
trpia pre vedľajšie negatívne dôsledky, ako 
sú nedostatočný prístup k informáciám, 
pracovným zdravotným službám, odbornej 
príprave, psychologický nátlak v súvislosti 
s tým, že by sa im mohol stať úraz alebo by 
ich mohli chytiť, čo následne ovplyvňuje 
produktivitu spoločností a hospodárstva 
ako celku;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 21
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže nezákonne zamestnaní pracovníci 
trpia pre vedľajšie negatívne dôsledky, ako 
sú nedostatočný prístup k odbornej 
príprave, psychologický nátlak v súvislosti 
s tým, že by sa im mohol stať úraz alebo by 
ich mohli chytiť, čo následne ovplyvňuje 
produktivitu spoločností a hospodárstva 
ako celku;

C. keďže nezákonne zamestnaní pracovníci 
trpia pre vedľajšie negatívne dôsledky, ako 
sú nedostatočný prístup k odbornej 
príprave, psychologický nátlak v súvislosti 
s tým, že by sa im mohol stať úraz alebo by 
ich mohli chytiť, čo následne ovplyvňuje 
produktivitu spoločností a hospodárstva 
ako celku, ako aj pre dlhodobé dôsledky, 
ako je nedostatočné právo na starobný
dôchodok alebo veľmi nízke dôchodkové
zabezpečenie, ktoré vedie k vyššiemu 
riziku chudoby;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže neprihlásená zárobková činnosť
spôsobuje deformáciu hospodárskej súťaže 
na vnútornom trhu, pretože vytvára 
nespravodlivú hospodársku súťaž voči 
ostatným štátom a podnikom;

D. keďže nelegálna práca spôsobuje 
deformáciu hospodárskej súťaže na 
vnútornom trhu, pretože vytvára 
nespravodlivú hospodársku súťaž voči 
ostatným podnikom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Karima Delli
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Da (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže upevnenie skutočného
spoločného trhu je neodmysliteľne
spojené s odstránením všetkých foriem 
sociálneho dumpingu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 24
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Da (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže nepoistené zamestnanie vedie k
nespravodlivej hospodárskej súťaži medzi
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poistenými a nepoistenými pracovníkmi, a
tým k ďalšiemu porušovaniu pracovných
práv;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 25
Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ea (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže v mnohých členských štátoch je 
výskyt nelegálnej práce stále na vzostupe, 
okrem iného v dôsledku krízy;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 26
Konstantinos Poupakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Εa (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Εa. keďže nelegálna práca má 
mimoriadne negatívny vplyv, čo vedie k
nerovnomernému rozloženiu daňovej 
záťaže na úkor tých, ktorí patria do sveta
plateného zamestnania; keďže drastické 
opatrenia na riešenie tohto problému 
budú mať priaznivý vplyv na zabezpečenie
zvýšenia verejných príjmov, pričom
zabezpečia sociálne spravodlivé daňové a
dôchodkové opatrenia a účinné alebo
„inteligentné“ rozdelenie sociálnych 
výdavkov;

Or. el
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Pozmeňujúci návrh 27
Emer Costello

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ea (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže opatrenia týkajúce sa
informátorov sú nevyhnutné na
uľahčenie odhaľovania zneužívania a
zaistenie ochrany informátorov a keďže 
EÚ a členské štáty majú povinnosť plne 
chrániť informátorov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Karima Delli
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ea (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže prevencia rizík je kľúčovým 
opatrením na zníženie miery pracovných 
úrazov a chorôb z povolania; keďže
správne riadenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci má pozitívny vplyv na
vnútroštátnej aj európskej úrovni a pre
spoločnosti;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 29
Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Eb (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Eb. keďže inšpekčným systémom vo
väčšej či menšej miere chýba personál a
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finančné prostriedky potrebné na účinné 
vykonávanie pracovnej inšpekcie a v 
dôsledku toho je príliš málo strategického 
plánovania ľudských zdrojov orgánov
pracovnej inšpekcie v EÚ, počet ich
zamestnancov v mnohých krajinách 
neustále klesá a zároveň je práca
inšpektorov čoraz zložitejšia;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 30
Konstantinos Poupakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Εb (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Εb. keďže roztrieštenosť trhu práce v 
spojení s nekontrolovaným a
neregulovaným rozšírením flexibilných
pracovných režimov v niektorých
členských štátoch podstatne znižuje 
platovú úroveň, a tým vytvára situáciu, 
ktorá by mohla zhoršiť problém
nelegálnej práce;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 31
Karima Delli
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Eb (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Eb. keďže 168 000 európskych občanov
každý rok umiera v dôsledku pracovných
úrazov alebo chorôb z povolania a 7
miliónov sa zraní pri nehodách1,
__________________
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1 EU-OSHA

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 32
Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ec (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ec. keďže odvetvia, v ktorých je nelegálna 
práca najrozšírenejšia, ako je
stavebníctvo, bezpečnosť, upratovacie 
služby a domáce služby, služby v 
domácnostiach a opatrovateľské služby, 
sú veľmi náročné na pracovnú silu a sú 
charakterizované neistými podmienkami
zamestnávania a odmeňovania;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 33
Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ed (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ed. keďže nezákonné zamestnávanie sa
používa ako prostriedok na vyhýbanie sa
plateniu daní a príspevkov na sociálne 
zabezpečenie alebo na iné obchádzanie
zákonov a iných právnych predpisov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 34
Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ee (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ee. keďže nelegálna práca je zlá pre tých, 
ktorí ju vykonávajú, a aj pre ostatných 
pracovníkov z hľadiska sociálneho 
zabezpečenia a zárobkov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 35
Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ef (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ef. keďže rozvoj subdodávateľských
reťazcov podnecuje nelegálnu prácu a má
za následok zvyšujúci sa výskyt
samostatnej zárobkovej činnosti, z ktorej 
časť je fiktívna;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 36
Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Eg (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Eg. keďže existuje úzke spojenie medzi
nelegálnym prisťahovalectvom a
nelegálnou prácou, pretože ľudia, ktorí sa 
v Európe zdržiavajú nelegálne, si nemôžu 
nájsť normálne zamestnanie, a 
nevzťahuje sa preto na nich žiadny systém
ochrany;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 37
Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Eh (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Eh. keďže pracovníci, ktorí vykonávajú 
nelegálnu prácu, nemajú žiadne sociálne 
zabezpečenie ani zdravotné alebo úrazové
poistenie, a sú preto vystavení zvýšenému 
riziku osobných finančných strát;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 38
Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ei (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ei. keďže inšpekcia práca je otázkou
cezhraničného záujmu, pokiaľ ide o 
cezhraničné služby a pracovné vzťahy, a
cezhraničný prístup k údajom je
nedostatočný;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 39
Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ej (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ej. keďže mnoho pracovníkov, ktorí
vykonávajú nelegálnu prácu, sa ocitne v
tejto situácii nie zo svojej vlastnej vôle, ale 
preto, že boli donútení;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 40
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že pracovné inšpekcie sú 
verejnoprávnou úlohou, ktorú môžu 
vykonávať len verejní a nezávislí 
zamestnanci, pokiaľ neexistujú 
rovnocenné orgány;

1. zdôrazňuje, že pracovné inšpekcie sú 
verejnoprávnou úlohou a patria výlučne do 
rozsahu právomoci členských štátov;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 41
Ole Christensen, Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že pracovné inšpekcie sú 
verejnoprávnou úlohou, ktorú môžu 
vykonávať len verejní a nezávislí 
zamestnanci, pokiaľ neexistujú 
rovnocenné orgány;

1. zdôrazňuje, že pracovné inšpekcie sú 
verejnoprávnou úlohou, ktorú môžu 
vykonávať len verejní a nezávislí 
zamestnanci; to by však nemalo brániť
tomu, aby inšpektorom práce pomáhali 
zástupcovia sociálnych partnerov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Heinz K. Becker

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že pracovné inšpekcie sú 
verejnoprávnou úlohou, ktorú môžu 
vykonávať len verejní a nezávislí

1. zdôrazňuje, že pracovné inšpekcie sú 
verejnoprávnou úlohou, ktorú môžu 
vykonávať len verejné a nezávislé orgány, 
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zamestnanci, pokiaľ neexistujú 
rovnocenné orgány;

pokiaľ neexistujú rovnocenné orgány;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 43
Georges Bach

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že pracovné inšpekcie sú 
verejnoprávnou úlohou, ktorú môžu 
vykonávať len verejní a nezávislí
zamestnanci, pokiaľ neexistujú 
rovnocenné orgány;

1. zdôrazňuje, že pracovné inšpekcie sú 
verejnoprávnou úlohou, ktorú môžu 
vykonávať len verejné a nezávislé orgány, 
pokiaľ neexistujú rovnocenné orgány;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 44
Karima Delli
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že pracovné inšpekcie sú 
verejnoprávnou úlohou, ktorú môžu 
vykonávať len verejní a nezávislí 
zamestnanci, pokiaľ neexistujú rovnocenné 
orgány;

1. zdôrazňuje, že pracovné inšpekcie sú 
verejnoprávnou úlohou, ktorú môžu 
vykonávať verejní a nezávislí zamestnanci, 
pokiaľ neexistujú rovnocenné orgány 
nezávislého charakteru a s dostatočnými 
zdrojmi;

domnieva sa, že nezávislosť služieb
prevencie od zamestnávateľov musí byť 
zaručená; domnieva sa, že pokiaľ ide o 
ochranu zdravia pri práci, môžu 
monitorovanie, výstrahy, zdravotné 
posudky a poskytovanie kvalitného 
poradenstva v oblasti zdravia vykonávať
iba nezávislí odborníci z oblasti 
zdravotníctva; považuje za
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poľutovaniahodné, že riadenie
pracovných zdravotných služieb v
niektorých členských štátoch stále 
vykonávajú združenia zamestnávateľov, 
ktoré pôsobia ako sudca aj porota, pričom 
ich valné zhromaždenia sú v skutočnosti 
orgánmi s rozhodovacou právomocou;

Or. xm

Pozmeňujúci návrh 45
Konstantinos Poupakis

Návrh uznesenia
Odsek 1a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje význam vypracovania
národných akčných plánov na
reorganizáciu alebo posilnenie
mechanizmov pracovnej inšpekcie a ich 
financovanie z európskych štrukturálnych
fondov vzhľadom na pridanú hodnotu
účinných pracovných inšpekcií pri 
podpore sociálnej súdržnosti a všeobecne 
pri upevňovaní spravodlivosti na
pracovisku;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 46
Karima Delli
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 1a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. poukazuje na to, že pracovné 
inšpektoráty zohrávajú dôležitú úlohu pri 
prevencii a monitorovaní a pomáhajú tiež
zvyšovať poskytovanie odborných znalostí
a informácií na úrovni spoločností;
naliehavo vyzýva členské štáty, aby zvýšili
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počet zamestnancov pracovných
inšpektorátov a zabezpečili im zdroje a
splnili cieľ jedného inšpektora na
každých 10 000 pracovníkov v súlade s
odporúčaním Medzinárodnej organizácie
práce, ako aj ukladali prísnejšie sankcie
spoločnostiam, ktoré nedodržiavajú svoje
záväzky v oblasti základných práv (mzdy, 
pracovný čas a BOZP); domnieva sa, že
sankcie v takýchto prípadoch musia byť 
účinné, primerané a odradzujúce;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 47
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. poukazuje na to, že právomoc
vnútroštátnych inšpektorátov zahŕňa 
všetky kategórie pracovníkov 
zamestnaných v závislom zamestnaní 
a v samostatnej zárobkovej činnosti bez 
ohľadu na ich postavenie, zamestnanecký 
pomer alebo ich pôvod a všetky tieto 
kategórie pracovníkov sú predmetom 
rovnakej ochrany;

2. poukazuje na to, že vnútroštátne
predpisy stanovujú, aká práca sa 
vykonáva na základe pracovnej zmluvy, 
aké skupiny patria do právomoci
inšpektorátov a ako sa má dosiahnuť cieľ
priznať im rovnakú ochranu;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 48
Heinz K. Becker

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. poukazuje na to, že právomoc 
vnútroštátnych inšpektorátov zahŕňa všetky 
kategórie pracovníkov zamestnaných 
v závislom zamestnaní a v samostatnej 

2. poukazuje na to, že právomoc 
vnútroštátnych inšpektorátov zahŕňa všetky 
kategórie pracovníkov bez ohľadu na ich 
postavenie, zamestnanecký pomer alebo 
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zárobkovej činnosti bez ohľadu na ich 
postavenie, zamestnanecký pomer alebo 
ich pôvod a všetky tieto kategórie 
pracovníkov sú predmetom rovnakej 
ochrany;

ich pôvod a všetky tieto kategórie 
pracovníkov sú predmetom rovnakej 
ochrany;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 49
Georges Bach

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. poukazuje na to, že právomoc 
vnútroštátnych inšpektorátov zahŕňa všetky 
kategórie pracovníkov zamestnaných 
v závislom zamestnaní a v samostatnej 
zárobkovej činnosti bez ohľadu na ich 
postavenie, zamestnanecký pomer alebo 
ich pôvod a všetky tieto kategórie 
pracovníkov sú predmetom rovnakej 
ochrany;

(Netýka sa slovenského znenia.)

Or. de

Pozmeňujúci návrh 50
Karima Delli
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. poukazuje na to, že právomoc 
vnútroštátnych inšpektorátov zahŕňa všetky 
kategórie pracovníkov zamestnaných 
v závislom zamestnaní a v samostatnej 
zárobkovej činnosti bez ohľadu na ich 
postavenie, zamestnanecký pomer alebo 
ich pôvod a všetky tieto kategórie 
pracovníkov sú predmetom rovnakej 

2. poukazuje na to, že právomoc 
vnútroštátnych inšpektorátov zahŕňa všetky 
kategórie pracovníkov zamestnaných 
v závislom zamestnaní a v samostatnej 
zárobkovej činnosti bez ohľadu na ich 
postavenie, zamestnanecký pomer alebo 
ich pôvod a všetky tieto kategórie 
pracovníkov sú predmetom rovnakej 
ochrany; zdôrazňuje, že akýkoľvek pokus
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ochrany; obmedziť rozsah pracovnej inšpekcie má 
negatívny vplyv na zdravie a bezpečnosť, 
ako aj na práva jednotlivcov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Konstantinos Poupakis

Návrh uznesenia
Odsek 2a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje potrebu posilniť úlohu
vnútroštátnych pracovných inšpektorátov, 
zabezpečiť odbornú prípravu pre ich
vedúcich pracovníkov a koordinovať ich 
povinnosti tak, aby úspešne riešili 
novovzniknuté problémy v oblasti 
inšpekcie, ktoré čiastočne vyplývajú z 
vývoja v oblasti priemyselných vzťahov;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 52
Karima Delli
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že pracovné inšpekcie 
možno účinne vykonávať len 
s dostatočným finančným a personálnym 
vybavením orgánov; vyjadruje svoje 
znepokojenie nad tým, že inšpektoráty 
v členských štátoch nemajú dostatok 
personálu; vyzýva členské štáty, aby 
posilnili svoje systémy pracovných 
inšpekcií;

3. domnieva sa, že pracovné inšpekcie 
možno účinne vykonávať len 
s dostatočným finančným a personálnym 
vybavením orgánov; vyjadruje svoje 
znepokojenie nad tým, že inšpektoráty 
v členských štátoch nemajú dostatok 
personálu; vyzýva členské štáty, aby 
posilnili svoje systémy pracovných 
inšpekcií; poukazuje na to, že inšpektori 
práce zohrávajú dôležitú úlohu pri
overovaní vykonávania platných právnych
predpisov, a tým aj v oblasti prevencie, 
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najmä zisťovaním, či zraniteľné kategórie 
pracovníkov a pracovníkov v profesiách, v 
ktorých dochádza k nelegálnej práci, 
majú dôstojné pracovné podmienky;
nabáda členské štáty, aby posilnili sankcie
pre spoločnosti, ktoré nedodržiavajú svoje
záväzky v oblasti základných práv (mzdy a
BOZP vrátane pracovného času);

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 53
Philippe Boulland

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že pracovné inšpekcie 
možno účinne vykonávať len 
s dostatočným finančným a personálnym 
vybavením orgánov; vyjadruje svoje 
znepokojenie nad tým, že inšpektoráty 
v členských štátoch nemajú dostatok 
personálu; vyzýva členské štáty, aby 
posilnili svoje systémy pracovných 
inšpekcií;

3. domnieva sa, že pracovné inšpekcie 
možno účinne vykonávať len 
s dostatočným finančným a personálnym 
vybavením orgánov; vyjadruje svoje 
znepokojenie nad tým, že inšpektoráty 
v členských štátoch nemajú dostatok 
personálu, a nad nedostatkom ďalšieho 
vzdelávania, najmä pokiaľ ide o
celoeurópske otázky; vyzýva členské štáty, 
aby posilnili svoje systémy pracovných 
inšpekcií;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 54
Antigoni Papadopoulou

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že pracovné inšpekcie 
možno účinne vykonávať len 
s dostatočným finančným a personálnym 
vybavením orgánov; vyjadruje svoje 
znepokojenie nad tým, že inšpektoráty 

3. domnieva sa, že pracovné inšpekcie 
možno účinne vykonávať len 
s dostatočným finančným a personálnym 
vybavením orgánov; vyjadruje svoje 
znepokojenie nad tým, že inšpektoráty 
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v členských štátoch nemajú dostatok 
personálu; vyzýva členské štáty, aby 
posilnili svoje systémy pracovných 
inšpekcií;

v členských štátoch nemajú dostatok 
personálu; vyzýva členské štáty, aby 
posilnili svoje systémy pracovných 
inšpekcií, keďže by to malo byť zásadnou 
súčasťou národných plánov, ktorými sa 
reaguje na pretrvávajúcu hospodársku
krízu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Philippe Boulland

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. poukazuje na potrebu jednotnej
odbornej prípravy inšpektorov práce a
ďalších v tejto oblasti s cieľom sprísniť
presadzovanie pracovného práva EÚ;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 56
Konstantinos Poupakis

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že finančné reformy, ktoré 
sa realizujú v niektorých členských
štátoch, nesmú byť v žiadnom prípade na 
úkor personálnych, finančných a
materiálno-technických infraštruktúrnych
zdrojov pracovných inšpektorátov;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 57
Karima Delli
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. poukazuje na to, že právne záväzky a
požiadavky zamestnancov sa javia ako dva
hlavné dôvody, prečo zamestnávatelia
zavádzajú politiky prevencie1;
__________________
1EU-OSHA, prieskum Esernet, 2009

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 58
Karima Delli
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 3b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3b. domnieva sa, že bez zodpovedajúceho
posúdenia rizika nie je možné riadne
chrániť pracovníkov; je presvedčený, že
malé a stredné podniky potrebujú pomoc 
pri nastavení opatrení na prevenciu rizík; 
zdôrazňuje pozitívnu úlohu, ktorú 
zohrávajú jednoduché, bezplatné a cielené
iniciatívy, ako je OiRA1;
__________________
1Interaktívny internetový nástroj na 
hodnotenie rizika, vyvinutý EU-OSHA.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 59
Thomas Händel

Návrh uznesenia
Odsek 4
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. pripomína, že všetky členské štáty 
podpísali a ratifikovali dohovor MOP č. 81 
o pracovných inšpekciách; preto vyzýva 
členské štáty, aby dodržiavali zásady tohto 
dohovoru;

4. pripomína, že všetky členské štáty 
podpísali a ratifikovali dohovor MOP č. 81 
o pracovných inšpekciách; preto vyzýva 
členské štáty, aby presadzovali zásady 
tohto dohovoru;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 60
Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odsek 4a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že pracovné inšpekcie sú
účinné iba vtedy, ak sú vykonané bez
predchádzajúceho upozornenia, sú 
opakované a náhodne zamerané;
poukazuje na to, že ak sankcie majú byť
účinné, musia byť stanovené tak, aby 
zabezpečili, že zamestnávatelia nemôžu
získať žiadnu výhodu z obchádzania
existujúcich dohôd o mzde alebo zákonov
a iných právnych predpisov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 61
Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odsek 4b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4b. upozorňuje na to, že na zistenia
pracovnej inšpekcie musia nadväzovať
jasne stanovené lehoty na prijatie 
opatrení, aby bolo možné rýchlo zabrániť
zneužívaniu a aby obete mohli byť 



AM\1005553SK.doc 29/104 PE521.490v01-00

SK

chránené v ranej fáze;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 62
Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odsek 4c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4c. poukazuje na to, že inšpektori práce v
členských štátoch musia mať oprávnenie
na vykonávanie inšpekcií na mieste, 
používanie inteligentných nástrojov
inšpekcie a na prácu v koordinácii so
všetkými príslušnými orgánmi, musia mať 
príslušný rozsah právomocí a musia
pracovať nezávisle;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 63
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva členské štáty, aby v prípade, že 
sa v rámci pracovných inšpekcií odhalí 
zneužívanie, chránili postihnutých 
pracovníkov a umožnili im bezplatné 
vymoženie ich práv; upozorňuje na to, že 
dotknutých pracovníkov účinne chránia 
náležité opatrenia, ako napríklad priame 
žalobné právo obete a žalobné právo 
odborov;

vypúšťa sa

Or. fi



PE521.490v01-00 30/104 AM\1005553SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 64
Emer Costello

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva členské štáty, aby v prípade, že 
sa v rámci pracovných inšpekcií odhalí
zneužívanie, chránili postihnutých 
pracovníkov a umožnili im bezplatné 
vymoženie ich práv; upozorňuje na to, že 
dotknutých pracovníkov účinne chránia 
náležité opatrenia, ako napríklad priame 
žalobné právo obete a žalobné právo 
odborov;

5. vyzýva členské štáty, aby v prípade, že
inšpektori práce odhalia zneužívanie
alebo informátori oznámia inšpektorom
práce prípady zneužívania, chránili 
postihnutých pracovníkov a všetkých 
dotknutých informátorov a umožnili im 
bezplatné vymoženie ich práv; upozorňuje 
na to, že dotknutých pracovníkov 
a informátorov účinne chránia náležité 
opatrenia, ako napríklad priame žalobné 
právo obete a žalobné právo odborov;
vyzýva členské štáty, aby prijali opatrenia 
na ochranu informátorov a ich rodín s
cieľom uľahčiť zisťovanie prípadov
zneužívania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Thomas Händel

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva členské štáty, aby v prípade, že 
sa v rámci pracovných inšpekcií odhalí 
zneužívanie, chránili postihnutých 
pracovníkov a umožnili im bezplatné 
vymoženie ich práv; upozorňuje na to, že 
dotknutých pracovníkov účinne chránia 
náležité opatrenia, ako napríklad priame 
žalobné právo obete a žalobné právo 
odborov;

5. vyzýva členské štáty, aby v prípade, že 
sa v rámci pracovných inšpekcií odhalí 
zneužívanie, chránili postihnutých 
pracovníkov a umožnili im bezplatné 
vymoženie ich práv; upozorňuje na to, že 
dotknutých pracovníkov účinne chránia 
náležité opatrenia, ako napríklad priame 
žalobné právo dotknutých osôb a žalobné 
právo odborov; 

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 66
Heinz K. Becker

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva členské štáty, aby v prípade, že 
sa v rámci pracovných inšpekcií odhalí 
zneužívanie, chránili postihnutých 
pracovníkov a umožnili im bezplatné 
vymoženie ich práv; upozorňuje na to, že 
dotknutých pracovníkov účinne chránia 
náležité opatrenia, ako napríklad priame 
žalobné právo obete a žalobné právo 
odborov;

5. vyzýva členské štáty, aby v prípade, že 
sa v rámci pracovných inšpekcií odhalí 
zneužívanie, chránili postihnutých 
pracovníkov a umožnili im bezplatné 
vymoženie ich práv; upozorňuje na to, že 
dotknutých pracovníkov účinne chránia 
náležité opatrenia, ako napríklad priame 
žalobné právo obete;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 67
Georges Bach

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva členské štáty, aby v prípade, že 
sa v rámci pracovných inšpekcií odhalí 
zneužívanie, chránili postihnutých 
pracovníkov a umožnili im bezplatné 
vymoženie ich práv; upozorňuje na to, že 
dotknutých pracovníkov účinne chránia 
náležité opatrenia, ako napríklad priame 
žalobné právo obete a žalobné právo 
odborov;

5. vyzýva členské štáty, aby v prípade, že 
sa v rámci pracovných inšpekcií odhalí 
zneužívanie, chránili postihnutých 
pracovníkov a umožnili im bezplatné 
vymoženie ich práv; upozorňuje na to, že 
dotknutých pracovníkov účinne chránia 
náležité opatrenia, ako napríklad priame 
žalobné právo obete;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 68
Phil Bennion

Návrh uznesenia
Odsek 5
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva členské štáty, aby v prípade, že 
sa v rámci pracovných inšpekcií odhalí 
zneužívanie, chránili postihnutých 
pracovníkov a umožnili im bezplatné
vymoženie ich práv; upozorňuje na to, že 
dotknutých pracovníkov účinne chránia 
náležité opatrenia, ako napríklad priame 
žalobné právo obete a žalobné právo 
odborov;

5. vyzýva členské štáty, aby v prípade, že 
sa v rámci pracovných inšpekcií odhalí 
zneužívanie, chránili postihnutých 
pracovníkov a umožnili im vymoženie ich 
práv; upozorňuje na to, že dotknutých 
pracovníkov účinne chránia náležité 
opatrenia, ako napríklad priame žalobné 
právo obete a žalobné právo odborov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Karima Delli
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva členské štáty, aby v prípade, že 
sa v rámci pracovných inšpekcií odhalí 
zneužívanie, chránili postihnutých 
pracovníkov a umožnili im bezplatné 
vymoženie ich práv; upozorňuje na to, že 
dotknutých pracovníkov účinne chránia 
náležité opatrenia, ako napríklad priame 
žalobné právo obete a žalobné právo 
odborov;

5. vyzýva členské štáty, aby v prípade, že 
sa v rámci pracovných inšpekcií odhalí 
zneužívanie, chránili postihnutých 
pracovníkov a umožnili im bezplatné 
vymoženie ich práv; upozorňuje na to, že 
dotknutých pracovníkov účinne chránia 
náležité opatrenia, ako napríklad priame 
žalobné právo obete a žalobné právo 
odborov (práva na uplatnenie 
skupinových nárokov), ako aj
mechanizmy na ochranu informátorov; 
zdôrazňuje, že je dôležité, aby práva
migrujúcich pracovníkov v nelegálnej 
situácii boli chránené, pričom by mali byť 
jednou z oblastí záujmu; v tejto súvislosti
pripomína členským štátom Dohovor o
migrujúcich pracovníkoch (dodatočné 
ustanovenia) z roku 1975 (č. 143);

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 70
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva členské štáty, aby trestne 
postihovali nedodržiavanie pracovných 
podmienok;

vypúšťa sa

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 71
Thomas Händel

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva členské štáty, aby trestne 
postihovali nedodržiavanie pracovných 
podmienok;

6. vyzýva členské štáty, aby dodržiavanie
príslušných právnych predpisov bolo
prvoradým cieľom pracovných inšpekcií a 
aby zabezpečili prijatie opatrení v tomto
poradí: zabezpečenie dodržiavania 
právnych predpisov a ukončenie ich
zneužívania okrem iného poskytovaním 
informácií a poradenstva 
zamestnávateľom, spätná registrácia
nelegálnych pracovníkov atď.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 72
Karima Delli
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva členské štáty, aby trestne 
postihovali nedodržiavanie pracovných 

6. vyzýva členské štáty, aby výrazne
postihovali a v prípade potreby zvážili
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podmienok; trestné postihovanie nedodržiavania
pracovných podmienok; zdôrazňuje, že
výskum jasne ukázal, že najväčší vplyv, 
pokiaľ ide o zlepšenie pracovných 
podmienok, sa dosiahol silnou a dobre 
koordinovanou prevenciou a inšpekciami
v ranej fáze;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Heinz K. Becker

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva členské štáty, aby trestne 
postihovali nedodržiavanie pracovných 
podmienok;

6. vyzýva členské štáty, aby sankciami 
presadzovali dodržiavanie právnych
predpisov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 74
Jean-Pierre Audy

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva členské štáty, aby trestne 
postihovali nedodržiavanie pracovných 
podmienok;

6. vyzýva členské štáty, aby zaviedli
sankcie za nedodržiavanie pracovných
podmienok, ktoré budú prísne, vhodné a
primerané vzhľadom na závažnosť
porušenia;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 75
Georges Bach
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Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva členské štáty, aby trestne 
postihovali nedodržiavanie pracovných 
podmienok;

6. vyzýva členské štáty, aby účinne a
odstrašujúcim spôsobom postihovali
nedodržiavanie pracovných podmienok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Csaba Őry

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva členské štáty, aby trestne 
postihovali nedodržiavanie pracovných 
podmienok;

6. vyzýva členské štáty, aby ukladali 
sankcie za nedodržiavanie pracovných 
podmienok;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 77
Jelko Kacin, Phil Bennion, Nadja Hirsch

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva členské štáty, aby trestne 
postihovali nedodržiavanie pracovných 
podmienok;

6. vyzýva členské štáty, aby postihovali 
nedodržiavanie pracovných podmienok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Ole Christensen

Návrh uznesenia
Odsek 6
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva členské štáty, aby trestne 
postihovali nedodržiavanie pracovných 
podmienok;

6. vyzýva členské štáty, aby trestne 
postihovali najzávažnejšie nedodržiavanie 
pracovných podmienok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Philippe Boulland

Návrh uznesenia
Odsek 6a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. nabáda členské štáty, aby zaviedli
„sociálne označenie“ s cieľom povzbudiť 
podniky, aby si udržiavali vyššie pracovné 
normy, ktoré by v dlhodobom horizonte
znížili potrebu pracovných inšpekcií a
umožnili zameranie inšpekčných zdrojov 
na citlivé oblasti;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 80
Ole Christensen

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. poukazuje na to, že elektronické 
prepojenie všetkých zúčastnených 
sociálnych orgánov, ako je napríklad 
belgická Všeobecná banka pre sociálne 
zabezpečenie (Crossroads Bank for Social 
Security), a súvisiaca zjednodušená 
výmena údajov medzi všetkými 
zúčastnenými orgánmi predstavujú 
užitočný nástroj pre vnútroštátne pracovné 
inšpekcie, ako môžu rýchlo získať potrebné 

7. poukazuje na to, že elektronické 
prepojenie všetkých zúčastnených 
sociálnych orgánov, ako je napríklad 
belgická Všeobecná banka pre sociálne 
zabezpečenie (Crossroads Bank for Social 
Security), a súvisiaca zjednodušená 
výmena údajov medzi všetkými 
zúčastnenými orgánmi predstavujú 
užitočný nástroj pre vnútroštátne pracovné 
inšpekcie a sociálnych partnerov, ako 
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údaje; môžu rýchlo získať potrebné údaje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Karima Delli
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že pracovné inšpekcie 
migrujúcich pracovníkov z krajín EÚ 
a z tretích krajín prinášajú mnoho 
problémov, najmä v súvislosti s úlohou 
a rozsahom úloh vnútroštátnych 
pracovných inšpekcií; poukazuje na to, že 
vnútroštátne elektronické systémy, 
prostredníctvom ktorých zamestnávatelia 
povinne vopred registrujú zahraničných 
pracovníkov, ako napríklad belgický 
systém LIMOSA, značne zjednodušujú
pracovné inšpekcie;

8. zdôrazňuje, že pracovné inšpekcie čelia 
určitým problémom, pokiaľ ide o 
inšpekcie, ktoré sa týkajú migrujúcich 
pracovníkov; zdôrazňuje, že na to, aby
pracovné inšpekcie boli účinné, je
dôležité, aby sa dostatočne zameriavali na
situácie s vysokým rizikom
nedodržiavania; poukazuje na to, že 
vnútroštátne elektronické systémy, 
prostredníctvom ktorých zamestnávatelia 
povinne vopred registrujú zahraničných 
pracovníkov, ako napríklad belgický 
systém LIMOSA, môžu značne 
zjednodušiť pracovné inšpekcie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Phil Bennion

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že pracovné inšpekcie 
migrujúcich pracovníkov z krajín EÚ 
a z tretích krajín prinášajú mnoho 
problémov, najmä v súvislosti s úlohou 
a rozsahom úloh vnútroštátnych 
pracovných inšpekcií; poukazuje na to, že 
vnútroštátne elektronické systémy, 
prostredníctvom ktorých zamestnávatelia 

8. zdôrazňuje, že pracovné inšpekcie 
migrujúcich pracovníkov z krajín EÚ 
a z tretích krajín prinášajú mnoho 
problémov, najmä v súvislosti s úlohou 
a rozsahom úloh vnútroštátnych 
pracovných inšpekcií;
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povinne vopred registrujú zahraničných 
pracovníkov, ako napríklad belgický 
systém LIMOSA16, značne zjednodušujú 
pracovné inšpekcie;
__________________
16

https://www.socialsecurity.be/foreign/de/e
mployer_limosa/home.html.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že pracovné inšpekcie 
migrujúcich pracovníkov z krajín EÚ 
a z tretích krajín prinášajú mnoho 
problémov, najmä v súvislosti s úlohou 
a rozsahom úloh vnútroštátnych 
pracovných inšpekcií; poukazuje na to, že 
vnútroštátne elektronické systémy, 
prostredníctvom ktorých zamestnávatelia 
povinne vopred registrujú zahraničných 
pracovníkov, ako napríklad belgický 
systém LIMOSA16, značne zjednodušujú
pracovné inšpekcie;

8. zdôrazňuje, že pracovné inšpekcie 
migrujúcich pracovníkov z krajín EÚ 
a z tretích krajín prinášajú mnoho 
problémov, najmä v súvislosti s úlohou 
a rozsahom úloh vnútroštátnych 
pracovných inšpekcií; poukazuje na to, že 
vnútroštátne elektronické systémy, 
prostredníctvom ktorých zamestnávatelia 
povinne vopred registrujú zahraničných 
pracovníkov, môžu značne zjednodušovať
pracovné inšpekcie;

__________________
16

https://www.socialsecurity.be/foreign/de/e
mployer_limosa/home.html.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Philippe Boulland

Návrh uznesenia
Odsek 8
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že pracovné inšpekcie 
migrujúcich pracovníkov z krajín EÚ 
a z tretích krajín prinášajú mnoho 
problémov, najmä v súvislosti s úlohou 
a rozsahom úloh vnútroštátnych 
pracovných inšpekcií; poukazuje na to, že 
vnútroštátne elektronické systémy, 
prostredníctvom ktorých zamestnávatelia 
povinne vopred registrujú zahraničných 
pracovníkov, ako napríklad belgický 
systém LIMOSA, značne zjednodušujú 
pracovné inšpekcie;

8. zdôrazňuje, že pracovné inšpekcie 
migrujúcich a vyslaných pracovníkov z 
krajín EÚ a z tretích krajín prinášajú 
mnoho problémov, najmä v súvislosti 
s úlohou a rozsahom úloh vnútroštátnych 
inšpektorátov práce; poukazuje na to, že 
vnútroštátne elektronické systémy, 
prostredníctvom ktorých zamestnávatelia 
povinne vopred registrujú zahraničných 
pracovníkov, ako napríklad belgický 
systém LIMOSA, značne zjednodušujú 
pracovné inšpekcie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 85
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. poukazuje na to, že sociálni partneri 
a predovšetkým zástupcovia pracovnej sily 
zohrávajú dôležitú úlohu s ohľadom na 
dodržiavanie platných predpisov; vyzýva 
členské štáty, aby sociálnych partnerov 
formálne zapojili do pracovných 
inšpekcií;

9. poukazuje na to, že sociálni partneri 
a predovšetkým zástupcovia pracovnej sily 
zohrávajú dôležitú úlohu s ohľadom na
snahu zabezpečiť dodržiavanie platných 
predpisov;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 86
Phil Bennion

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. poukazuje na to, že sociálni partneri 
a predovšetkým zástupcovia pracovnej sily 

9. poukazuje na to, že sociálni partneri 
a predovšetkým zástupcovia pracovnej sily 
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zohrávajú dôležitú úlohu s ohľadom na 
dodržiavanie platných predpisov; vyzýva 
členské štáty, aby sociálnych partnerov 
formálne zapojili do pracovných 
inšpekcií;

zohrávajú dôležitú úlohu s ohľadom na 
dodržiavanie platných predpisov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. poukazuje na to, že sociálni partneri 
a predovšetkým zástupcovia pracovnej sily 
zohrávajú dôležitú úlohu s ohľadom na 
dodržiavanie platných predpisov; vyzýva 
členské štáty, aby sociálnych partnerov 
formálne zapojili do pracovných 
inšpekcií;

9. poukazuje na to, že sociálni partneri 
a predovšetkým zástupcovia pracovnej sily 
zohrávajú dôležitú úlohu s ohľadom na 
dodržiavanie platných predpisov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Karima Delli
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. poukazuje na to, že sociálni partneri 
a predovšetkým zástupcovia pracovnej sily 
zohrávajú dôležitú úlohu s ohľadom na 
dodržiavanie platných predpisov; vyzýva 
členské štáty, aby sociálnych partnerov 
formálne zapojili do pracovných inšpekcií;

9. poukazuje na to, že sociálni partneri 
a predovšetkým zástupcovia pracovnej sily 
zohrávajú dôležitú úlohu s ohľadom na 
dodržiavanie platných predpisov; vyzýva 
členské štáty, aby zabezpečili zapojenie
sociálnych partnerov do pracovných 
inšpekcií v súlade s vnútroštátnymi
zvyklosťami;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 89
Philippe Boulland

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. poukazuje na to, že sociálni partneri 
a predovšetkým zástupcovia pracovnej sily 
zohrávajú dôležitú úlohu s ohľadom na 
dodržiavanie platných predpisov; vyzýva 
členské štáty, aby sociálnych partnerov 
formálne zapojili do pracovných inšpekcií;

9. poukazuje na to, že sociálni partneri 
a predovšetkým zástupcovia pracovnej sily 
zohrávajú dôležitú úlohu s ohľadom na 
dodržiavanie platných predpisov; vyzýva 
členské štáty, aby sociálnych partnerov 
zapojili do pracovných inšpekcií;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 90
Antigoni Papadopoulou

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. poukazuje na to, že sociálni partneri 
a predovšetkým zástupcovia pracovnej sily 
zohrávajú dôležitú úlohu s ohľadom na 
dodržiavanie platných predpisov; vyzýva 
členské štáty, aby sociálnych partnerov 
formálne zapojili do pracovných inšpekcií;

9. vyzýva členské štáty, aby sociálnych 
partnerov formálne zapojili do
navrhovania a vypracovávania národných
plánov pracovnej inšpekcie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Heinz K. Becker

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. poukazuje na to, že sociálni partneri 
a predovšetkým zástupcovia pracovnej sily

9. poukazuje na to, že všetci sociálni 
partneri zohrávajú dôležitú úlohu 
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zohrávajú dôležitú úlohu s ohľadom na 
dodržiavanie platných predpisov; vyzýva 
členské štáty, aby sociálnych partnerov 
formálne zapojili do pracovných inšpekcií;

s ohľadom na dodržiavanie platných 
predpisov; vyzýva členské štáty, aby 
sociálnych partnerov formálne zapojili do 
pracovných inšpekcií;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 92
Georges Bach

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. poukazuje na to, že sociálni partneri 
a predovšetkým zástupcovia pracovnej sily
zohrávajú dôležitú úlohu s ohľadom na 
dodržiavanie platných predpisov; vyzýva 
členské štáty, aby sociálnych partnerov 
formálne zapojili do pracovných inšpekcií;

9. poukazuje na to, že sociálni partneri 
zohrávajú dôležitú úlohu s ohľadom na 
dodržiavanie platných predpisov; vyzýva 
členské štáty, aby sociálnych partnerov 
formálne zapojili do pracovných inšpekcií;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 93
Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odsek 9a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. konštatuje, že menej pracovných 
inšpekcií sa vykonáva vo vidieckych
oblastiach; vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili primerané pokrytie vidieckych
oblastí;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 94
Konstantinos Poupakis
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Návrh uznesenia
Odsek 9a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. podporuje vytvorenie pomocných
tripartitných sektorových inšpektorátov
zložených zo zástupcov vlády, 
zamestnancov a zamestnávateľov a žiada, 
aby boli uvedené do prevádzky ako pilotné
iniciatívy v členských štátoch s najvyššou 
mierou nelegálnej práce;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 95
Heinz K. Becker

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. poukazuje na to, že pracovníci 
vykonávajúci dočasnú agentúrnu prácu 
majú v porovnaní so stálym personálom 
veľmi často nedostatočné pracovné 
podmienky; poznamenáva, že na účinnú 
inšpekciu dočasnej agentúrnej práce sa 
musia rozšíriť práva inšpektorov o 
inšpekciu podnikov, ktoré využívajú 
agentúrnych pracovníkov, a o inšpekciu 
dodržiavania kolektívnych a podnikových 
ustanovení a tiež minimálnych miezd;

10. poukazuje na to, že pracovníci 
vykonávajúci dočasnú agentúrnu prácu 
majú v porovnaní so stálym personálom 
často nedostatočné pracovné podmienky; 
poznamenáva, že na účinnú inšpekciu 
dočasnej agentúrnej práce sa musia rozšíriť 
práva inšpektorov o inšpekciu podnikov, 
ktoré využívajú agentúrnych pracovníkov, 
a o inšpekciu dodržiavania kolektívnych 
a podnikových ustanovení a tiež 
minimálnych miezd;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 96
Karima Delli
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 10
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. poukazuje na to, že pracovníci 
vykonávajúci dočasnú agentúrnu prácu 
majú v porovnaní so stálym personálom 
veľmi často nedostatočné pracovné 
podmienky; poznamenáva, že na účinnú 
inšpekciu dočasnej agentúrnej práce sa 
musia rozšíriť práva inšpektorov o 
inšpekciu podnikov, ktoré využívajú 
agentúrnych pracovníkov, a o inšpekciu 
dodržiavania kolektívnych a podnikových 
ustanovení a tiež minimálnych miezd;

10. poukazuje na to, že pracovníci 
vykonávajúci dočasnú agentúrnu prácu 
majú v porovnaní so stálym personálom 
veľmi často nedostatočné pracovné 
podmienky; poznamenáva, že na účinnú 
inšpekciu dočasnej agentúrnej práce sa 
musia rozšíriť práva inšpektorov o 
inšpekciu podnikov, ktoré využívajú 
agentúrnych pracovníkov, a o inšpekciu 
dodržiavania kolektívnych a podnikových 
ustanovení a tiež rovného odmeňovania a
v prípade potreby minimálnych miezd;

trvá na tom, aby sa prevencii zdravotných
a bezpečnostných problémov na
pracovisku venoval rovnaký stupeň
pozornosti v súkromnom i verejnom 
sektore; upozorňuje na to, že dodržiavanie 
zásady nediskriminácie je povinné;

Or. xm

Pozmeňujúci návrh 97
Ole Christensen

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. poukazuje na to, že pracovníci 
vykonávajúci dočasnú agentúrnu prácu 
majú v porovnaní so stálym personálom 
veľmi často nedostatočné pracovné 
podmienky; poznamenáva, že na účinnú 
inšpekciu dočasnej agentúrnej práce sa 
musia rozšíriť práva inšpektorov o 
inšpekciu podnikov, ktoré využívajú 
agentúrnych pracovníkov, a o inšpekciu 
dodržiavania kolektívnych a podnikových 
ustanovení a tiež minimálnych miezd;

10. poukazuje na to, že pracovníci 
vykonávajúci dočasnú agentúrnu prácu 
majú v porovnaní so stálym personálom 
veľmi často nedostatočné pracovné 
podmienky; poznamenáva, že na účinnú 
inšpekciu dočasnej agentúrnej práce sa 
musia rozšíriť práva inšpektorov o 
inšpekciu podnikov, ktoré využívajú 
agentúrnych pracovníkov, a o inšpekciu 
dodržiavania kolektívnych a podnikových 
ustanovení a tiež minimálnych miezd tam, 
kde sa to požaduje v právnych predpisoch
členského štátu alebo vo vnútroštátnych
kolektívnych zmluvách;
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Pozmeňujúci návrh 98
Ria Oomen-Ruijten

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. poukazuje na to, že pracovníci 
vykonávajúci dočasnú agentúrnu prácu 
majú v porovnaní so stálym personálom 
veľmi často nedostatočné pracovné 
podmienky; poznamenáva, že na účinnú 
inšpekciu dočasnej agentúrnej práce sa 
musia rozšíriť práva inšpektorov o 
inšpekciu podnikov, ktoré využívajú 
agentúrnych pracovníkov, a o inšpekciu 
dodržiavania kolektívnych a podnikových
ustanovení a tiež minimálnych miezd;

10. poukazuje na to, že pracovníci 
vykonávajúci dočasnú agentúrnu prácu 
majú v porovnaní so stálym personálom 
veľmi často nedostatočné pracovné 
podmienky; poznamenáva, že na účinnú 
inšpekciu dočasnej agentúrnej práce sa 
musia rozšíriť práva inšpektorov o 
inšpekciu podnikov, ktoré využívajú 
agentúrnych pracovníkov, a o inšpekciu 
dodržiavania kolektívnych a podnikových 
ustanovení a tiež minimálnych miezd; 
konštatuje, že pracovníci na dobu určitú 
musia mať možnosť informovať sa
prostredníctvom služby online alebo
webovej lokality o svojich právach vrátane 
práv týkajúcich sa mzdových taríf;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 99
Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odsek 10a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. kritizuje časté zneužívanie zmlúv o 
poskytovaní služieb ako spôsobu šetrenia
na mzdových nákladoch a príspevkoch na 
sociálne zabezpečenie; vyzýva členské
štáty, aby zaviedli pravidlá na boj proti
tomuto zneužívaniu a pripravili svoje
orgány pracovnej inšpekcie na cielené
inšpekcie zamerané na prácu vykonávanú 
v rámci zmlúv o poskytovaní služieb;
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 100
Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odsek 10b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10b. vyjadruje znepokojenie nad situáciou
sezónnych pracovníkov v
poľnohospodárstve, z ktorých väčšina
pochádza z tretích krajín; domnieva sa, že
počet pracovných inšpekcií v tomto
odvetví sa zvyšuje; poukazuje na to, že
mnoho pracovných miest je zmesou
legálnej a nelegálnej práce;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 101
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. pripomína, že pracovníci, ktorí 
pracujú v domácnostiach, sú často 
neprihlásení, tieto skutkové podstaty však 
často nepatria do rozsahu právomocí 
vnútroštátnych pracovných inšpekcií; 
vyzýva členské štáty, aby umožnili 
inšpekcie v súkromných domácnostiach a 
zaviedli účinné sankčné opatrenia;

vypúšťa sa

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 102
Jelko Kacin, Phil Bennion



AM\1005553SK.doc 47/104 PE521.490v01-00

SK

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. pripomína, že pracovníci, ktorí 
pracujú v domácnostiach, sú často 
neprihlásení, tieto skutkové podstaty však 
často nepatria do rozsahu právomocí 
vnútroštátnych pracovných inšpekcií; 
vyzýva členské štáty, aby umožnili 
inšpekcie v súkromných domácnostiach a 
zaviedli účinné sankčné opatrenia;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Csaba Őry

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. pripomína, že pracovníci, ktorí 
pracujú v domácnostiach, sú často 
neprihlásení, tieto skutkové podstaty však 
často nepatria do rozsahu právomocí 
vnútroštátnych pracovných inšpekcií; 
vyzýva členské štáty, aby umožnili 
inšpekcie v súkromných domácnostiach a 
zaviedli účinné sankčné opatrenia;

vypúšťa sa

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 104
Karima Delli
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. pripomína, že pracovníci, ktorí pracujú 
v domácnostiach, sú často neprihlásení, 

11. pripomína, že pracovníci, ktorí pracujú 
v domácnostiach, pracujú často nelegálne
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tieto skutkové podstaty však často nepatria 
do rozsahu právomocí vnútroštátnych 
pracovných inšpekcií; vyzýva členské 
štáty, aby umožnili inšpekcie 
v súkromných domácnostiach a zaviedli 
účinné sankčné opatrenia;

alebo čelia obmedzeniu svojich práv v 
porovnaní s ostatnými pracovníkmi, tieto 
skutkové podstaty však často nepatria do 
rozsahu právomocí vnútroštátnych orgánov 
pracovnej inšpekcie; vyzýva členské štáty, 
aby ratifikovali Dohovor Medzinárodnej
organizácie práce č. 189 a v súlade s
týmto dohovorom prijali a uplatňovali
opatrenia v oblasti pracovnej inšpekcie, 
presadzovania a sankcií s náležitým
ohľadom na osobitné charakteristiky
práce v domácnosti v súlade s
vnútroštátnymi právnymi predpismi. Tieto 
opatrenia by mali v súlade s
vnútroštátnymi právnymi predpismi
stanoviť podmienky, za ktorých možno
vstupovať do priestorov domácnosti s 
náležitým ohľadom na súkromie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. pripomína, že pracovníci, ktorí pracujú 
v domácnostiach, sú často neprihlásení, 
tieto skutkové podstaty však často nepatria 
do rozsahu právomocí vnútroštátnych 
pracovných inšpekcií; vyzýva členské 
štáty, aby umožnili inšpekcie 
v súkromných domácnostiach a zaviedli 
účinné sankčné opatrenia;

11. pripomína, že pracovníci, ktorí pracujú 
v domácnostiach, sú často neprihlásení, 
tieto skutkové podstaty však často nepatria 
do rozsahu právomocí vnútroštátnych 
orgánov pracovnej inšpekcie; vyzýva
členské štáty, aby ratifikovali Dohovor 
Medzinárodnej organizácie práce č. 189 a 
prijali a uplatňovali opatrenia v oblasti 
pracovnej inšpekcie, presadzovania a
sankcií s náležitým ohľadom na osobitné 
charakteristiky práce v domácnosti v
súlade s vnútroštátnymi právnymi
predpismi. Tieto opatrenia by mali v
súlade s vnútroštátnymi právnymi
predpismi stanoviť podmienky, za ktorých 
možno vstupovať do priestorov 
domácnosti s náležitým ohľadom na
súkromie;
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Pozmeňujúci návrh 106
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Návrh uznesenia
Odsek 11a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. upozorňuje na osobitnú situáciu
domácich pracovníkov a telepracovníkov, 
ktorí v súvislosti so svojou prácou doma 
alebo mimo miesta výkonu práce u svojich
zamestnávateľov môžu byť postihnutí v 
dôsledku porušovania pracovnoprávnych 
predpisov, ak zamestnávatelia neplnia 
voči nim svoje zákonné povinnosti;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 107
Heinz K. Becker

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyjadruje svoje poľutovanie nad tým, 
že dramaticky stúpol počet prípadov 
fiktívnej samostatne zárobkovej činnosti, 
najmä v odvetví stavebníctva; vyzýva 
členské štáty, aby zaviedli vhodné 
kontrolné opatrenia na boj proti fiktívnej 
samostatne zárobkovej činnosti, napríklad 
stanovením kritérií na určenie, kto je 
zamestnanec a kto nie;

12. vyjadruje svoje poľutovanie nad 
problematicky vysokým počtom prípadov 
fiktívnej samostatnej zárobkovej činnosti, 
najmä v odvetví stavebníctva; vyzýva 
členské štáty, aby zaviedli vhodné 
kontrolné opatrenia na boj proti fiktívnej 
samostatnej zárobkovej činnosti, napríklad 
stanovením kritérií na určenie, kto je 
zamestnanec a kto nie;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 108
Philippe Boulland
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Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyjadruje svoje poľutovanie nad tým, 
že dramaticky stúpol počet prípadov 
fiktívnej samostatne zárobkovej činnosti, 
najmä v odvetví stavebníctva; vyzýva 
členské štáty, aby zaviedli vhodné 
kontrolné opatrenia na boj proti fiktívnej 
samostatne zárobkovej činnosti, napríklad 
stanovením kritérií na určenie, kto je 
zamestnanec a kto nie;

12. vyjadruje svoje poľutovanie nad tým, 
že dramaticky stúpol počet prípadov 
fiktívnej samostatnej zárobkovej činnosti, 
najmä v odvetví stavebníctva vrátane 
prípadov vyplývajúcich z dohody o vyslaní
pracovníka; vyzýva členské štáty, aby 
zaviedli vhodné kontrolné opatrenia na boj 
proti fiktívnej samostatnej zárobkovej 
činnosti, napríklad stanovením kritérií na 
určenie, kto je zamestnanec a kto nie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 109
Thomas Händel

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyjadruje svoje poľutovanie nad tým, 
že dramaticky stúpol počet prípadov 
fiktívnej samostatne zárobkovej činnosti, 
najmä v odvetví stavebníctva; vyzýva 
členské štáty, aby zaviedli vhodné 
kontrolné opatrenia na boj proti fiktívnej 
samostatne zárobkovej činnosti, napríklad 
stanovením kritérií na určenie, kto je 
zamestnanec a kto nie;

12. vyjadruje svoje poľutovanie nad tým, 
že dramaticky stúpol počet prípadov 
fiktívnej samostatnej zárobkovej činnosti, 
najmä v odvetví stavebníctva a na 
bitúnkoch; vyzýva členské štáty, aby 
zaviedli vhodné kontrolné opatrenia na boj 
proti fiktívnej samostatnej zárobkovej 
činnosti, napríklad stanovením kritérií na 
určenie, kto je zamestnanec a kto nie; mali
by sa zaviesť zákonné domnienky a
právna úprava by sa mala zjednodušiť
alebo dôkazné bremeno by sa malo 
obrátiť, aby bolo možné ľahšie dokázať 
prípady fiktívnej samostatnej zárobkovej
činnosti;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 110
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyjadruje svoje poľutovanie nad tým, 
že dramaticky stúpol počet prípadov 
fiktívnej samostatne zárobkovej činnosti, 
najmä v odvetví stavebníctva; vyzýva 
členské štáty, aby zaviedli vhodné 
kontrolné opatrenia na boj proti fiktívnej 
samostatne zárobkovej činnosti, napríklad 
stanovením kritérií na určenie, kto je 
zamestnanec a kto nie;

12. vyjadruje svoje poľutovanie nad tým, 
že dramaticky stúpol počet prípadov 
fiktívnej samostatnej zárobkovej činnosti, 
najmä v odvetví stavebníctva; vyzýva 
členské štáty, aby zaviedli vhodné 
kontrolné opatrenia na boj proti fiktívnej 
samostatnej zárobkovej činnosti, napríklad 
stanovením kritérií na určenie, kto je 
zamestnanec a kto nie, aby inšpektori
práce mohli identifikovať fiktívnu
samostatnú zárobkovú činnosť;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 111
Ria Oomen-Ruijten

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyjadruje svoje poľutovanie nad tým, 
že dramaticky stúpol počet prípadov 
fiktívnej samostatne zárobkovej činnosti, 
najmä v odvetví stavebníctva; vyzýva 
členské štáty, aby zaviedli vhodné 
kontrolné opatrenia na boj proti fiktívnej 
samostatne zárobkovej činnosti, napríklad 
stanovením kritérií na určenie, kto je 
zamestnanec a kto nie;

12. vyjadruje svoje poľutovanie nad tým, 
že dramaticky stúpol počet prípadov 
fiktívnej samostatnej zárobkovej činnosti, 
najmä v odvetví stavebníctva; vyzýva 
členské štáty, aby zaviedli vhodné 
kontrolné opatrenia na boj proti fiktívnej 
samostatnej zárobkovej činnosti, napríklad 
stanovením kritérií na určenie, kto je 
zamestnanec a kto nie; konštatuje, že s
cieľom predchádzať fiktívnej samostatnej
zárobkovej činnosti by členské štáty mali 
mať možnosť zaviesť ďalšie ďalekosiahle
požiadavky alebo kontrolné opatrenia;

Or. nl
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Pozmeňujúci návrh 112
Karima Delli
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyjadruje svoje poľutovanie nad tým, 
že dramaticky stúpol počet prípadov 
fiktívnej samostatne zárobkovej činnosti, 
najmä v odvetví stavebníctva; vyzýva 
členské štáty, aby zaviedli vhodné 
kontrolné opatrenia na boj proti fiktívnej 
samostatne zárobkovej činnosti, napríklad 
stanovením kritérií na určenie, kto je 
zamestnanec a kto nie;

12. vyjadruje svoje poľutovanie nad tým, 
že dramaticky stúpol počet prípadov 
fiktívnej samostatnej zárobkovej činnosti, 
najmä v odvetví stavebníctva; vyzýva 
členské štáty, aby zaviedli vhodné 
kontrolné opatrenia na boj proti fiktívnej 
samostatnej zárobkovej činnosti, napríklad 
stanovením kritérií na určenie, kto je 
zamestnanec a kto nie; vyzýva Komisiu a
členské štáty, aby urýchlili vykonávanie
nariadenia REACH, najmä pokiaľ ide o 
nahradenie najviac znepokojujúcich
chemických látok; domnieva sa, že pri
stanovovaní priorít týchto látok je 
potrebné vziať do úvahy ochorenia 
spojené s prácou;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 113
Ole Christensen

Návrh uznesenia
Odsek 12a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. zdôrazňuje, že osobitná pozornosť by
sa mala venovať odvetviu dopravy, ktoré 
vďaka svojmu mobilnému charakteru
môže predstavovať ďalšie problémy pre
pracovné inšpektoráty; žiada, aby 
pracovné inšpektoráty boli vhodne 
vybavené na vykonávanie účinných
inšpekcií v tomto odvetví;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 114
Karima Delli
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 12a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. zastáva názor, že vznikajúce odvetvie
zelených pracovných miest si vyžaduje 
osobitnú pozornosť; vyzýva na 
posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie a na vykonanie štúdií o toxicite
ekologických materiálov a pracovných
podmienok ľudí, ktorí pracujú s
vybavením používaným na výrobu energie 
z obnoviteľných zdrojov (výroba, použitie,
údržba a recyklácia);

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 115
Ole Christensen

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva vnútroštátne pracovné 
inšpektoráty, aby vypracovali akčný plán 
na boj proti neprihlásenej zárobkovej 
činnosti, ktorý bude pokrývať všetky 
formy zneužívania v rámci závislej 
a samostatnej práce;

13. vyzýva vnútroštátne pracovné 
inšpektoráty alebo iné príslušné orgány, 
ako je polícia alebo daňové úrady, aby 
vypracovali akčný plán na boj proti 
nelegálnej práci, ktorý bude pokrývať 
všetky formy zneužívania v rámci závislej 
a samostatnej práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Antigoni Papadopoulou

Návrh uznesenia
Odsek 13
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva vnútroštátne pracovné 
inšpektoráty, aby vypracovali akčný plán 
na boj proti neprihlásenej zárobkovej 
činnosti, ktorý bude pokrývať všetky 
formy zneužívania v rámci závislej 
a samostatnej práce;

13. vyzýva vnútroštátne pracovné 
inšpektoráty, aby vypracovali akčný plán 
na boj proti nelegálnej práci, ktorý bude 
pokrývať všetky formy zneužívania 
v rámci závislej a samostatnej práce; 
zdôrazňuje, že pokiaľ sa problém
nelegálne práce nerieši správne, môže
ohroziť schopnosť EÚ plniť jej ciele v
oblasti zamestnanosti, pokiaľ ide o
zabezpečenie viac a lepších pracovných 
miest a posilnenia rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Antigoni Papadopoulou

Návrh uznesenia
Odsek 13a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. vyjadruje veľké znepokojenie nad
extrémnou zraniteľnosťou migrujúcich
pracovníkov s nelegálnym alebo
neoprávneným statusom, ktorí sú
využívaní na nelegálnu prácu nízkeho
štandardu, s nízkymi mzdami a dlhou
pracovnou dobou v nebezpečnom
pracovnom prostredí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Georges Bach

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. domnieva sa, že vnútroštátne 
programy ďalšieho vzdelávania pre 

vypúšťa sa
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inšpektorov práce by mali obsahovať 
špecifické celky o neprihlásenej 
zárobkovej činnosti, ako aj o súvisiacich 
témach, ako sú migrácia a obchod s 
ľuďmi;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 119
Karima Delli
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. domnieva sa, že vnútroštátne programy 
ďalšieho vzdelávania pre inšpektorov 
práce by mali obsahovať špecifické celky o 
neprihlásenej zárobkovej činnosti, ako aj
o súvisiacich témach, ako sú migrácia a
obchod s ľuďmi;

14. domnieva sa, že všetky programy
vzdelávania a odbornej prípravy pre
inšpektorov práce by mali obsahovať 
špecifické celky o najčastejších
stratégiách obchádzania, ako aj o
nelegálnej práci a o súvisiacich témach, 
ako je obchod s ľuďmi; zdôrazňuje, že 
akákoľvek spolupráca medzi inšpektormi
práce a imigračnými orgánmi by sa mala
obmedzovať na identifikáciu
zneužívajúcich zamestnávateľov a nemala 
by viesť k sankciám proti samotným 
migrujúcim pracovníkom alebo k ich 
vyhosteniu, čo v skutočnosti podkopáva
úsilie o riešenie problému nelegálnej 
práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Ole Christensen

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. domnieva sa, že vnútroštátne programy 
ďalšieho vzdelávania pre inšpektorov práce 

14. domnieva sa, že vnútroštátne programy 
ďalšieho vzdelávania pre inšpektorov práce 
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by mali obsahovať špecifické celky o 
neprihlásenej zárobkovej činnosti, ako aj 
o súvisiacich témach, ako sú migrácia a 
obchod s ľuďmi;

by mali obsahovať špecifické celky o 
nelegálnej práci, ako aj o súvisiacich 
témach, ako sú migrácia a obchod s ľuďmi, 
a to v prípadoch, v ktorých sú
vnútroštátne pracovné inšpektoráty
zodpovedné za riešenie týchto otázok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Antigoni Papadopoulou

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. domnieva sa, že vnútroštátne programy 
ďalšieho vzdelávania pre inšpektorov práce 
by mali obsahovať špecifické celky o 
neprihlásenej zárobkovej činnosti, ako aj 
o súvisiacich témach, ako sú migrácia a 
obchod s ľuďmi;

14. domnieva sa, že vnútroštátne programy 
ďalšieho vzdelávania pre inšpektorov práce 
by mali obsahovať špecifické celky o 
nelegálnej práci, ako aj o súvisiacich 
témach, ako sú migrácia a obchod s ľuďmi, 
keďže existuje silné prepojenie obchodu s
ľuďmi a najmä migrácie s nelegálnou 
prácou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Thomas Händel

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. domnieva sa, že vnútroštátne programy 
ďalšieho vzdelávania pre inšpektorov práce 
by mali obsahovať špecifické celky o 
neprihlásenej zárobkovej činnosti, ako aj 
o súvisiacich témach, ako sú migrácia a 
obchod s ľuďmi;

14. domnieva sa, že vnútroštátne programy 
ďalšieho vzdelávania pre inšpektorov práce 
by mali obsahovať špecifické celky o 
nelegálnej práci, ako aj o súvisiacich 
témach, ako sú migrácia a obchod s ľuďmi; 
domnieva sa, že v prvom rade by sa mali
chrániť dotknutí ľudia, pričom tí, ktorí 
ťažia z ich využívania, by mali niesť za to 
zodpovednosť;
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 123
Philippe Boulland

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. domnieva sa, že vnútroštátne programy 
ďalšieho vzdelávania pre inšpektorov práce 
by mali obsahovať špecifické celky o 
neprihlásenej zárobkovej činnosti, ako aj 
o súvisiacich témach, ako sú migrácia a
obchod s ľuďmi;

14. domnieva sa, že vnútroštátne programy 
ďalšieho vzdelávania pre inšpektorov práce 
by mali obsahovať špecifické celky o 
neprihlásenej zárobkovej činnosti, ako aj 
o súvisiacich témach, ako sú migrácia,
obchod s ľuďmi a vysielanie pracovníkov, 
ako aj jazykové celky;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 124
Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odsek 14a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. domnieva sa, že sankcie budú účinné 
len vtedy, ak zamestnávatelia nebudú 
môcť získať žiadnu výhodu zo
zamestnávania nelegálnych pracovníkov, 
pretože ak by tak spravili, stratili by 
podstatne viac, než sú náklady na
zamestnanie registrovaných
zamestnancov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 125
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 15
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. berie na vedomie, že existuje trend 
smerom k väčšiemu výskytu samostatne 
zárobkovej činnosti, outsourcingu 
a subdodávateľskej činnosti; domnieva sa, 
že zodpovednosť hlavného dodávateľa za 
celý subdodávateľský reťazec predstavuje 
účinný nástroj na lepšie pochopenie 
zadania zákazky, a považuje za potrebné 
zaviesť túto zodpovednosť vo všetkých 
členských štátoch;

15. berie na vedomie, že existuje trend 
smerom k väčšiemu výskytu samostatne 
zárobkovej činnosti, outsourcingu 
a subdodávateľskej činnosti; považuje za 
dôležité, aby zmluvy o verejnom 
obstarávaní boli automaticky zasielané
orgánom pracovnej inšpekcie;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 126
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. berie na vedomie, že existuje trend 
smerom k väčšiemu výskytu samostatne 
zárobkovej činnosti, outsourcingu 
a subdodávateľskej činnosti; domnieva sa, 
že zodpovednosť hlavného dodávateľa za 
celý subdodávateľský reťazec predstavuje
účinný nástroj na lepšie pochopenie 
zadania zákazky, a považuje za potrebné 
zaviesť túto zodpovednosť vo všetkých 
členských štátoch;

15. berie na vedomie, že existuje trend 
smerom k väčšiemu výskytu samostatne 
zárobkovej činnosti, outsourcingu 
a subdodávateľskej činnosti; domnieva sa, 
že zodpovednosť hlavného dodávateľa 
môže predstavovať účinný nástroj na 
lepšie monitorovanie verejného 
obstarávania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Jelko Kacin, Phil Bennion

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. berie na vedomie, že existuje trend 15. berie na vedomie, že existuje trend 
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smerom k väčšiemu výskytu samostatne 
zárobkovej činnosti, outsourcingu 
a subdodávateľskej činnosti; domnieva sa, 
že zodpovednosť hlavného dodávateľa za 
celý subdodávateľský reťazec predstavuje
účinný nástroj na lepšie pochopenie 
zadania zákazky, a považuje za potrebné 
zaviesť túto zodpovednosť vo všetkých 
členských štátoch;

smerom k väčšiemu výskytu samostatne 
zárobkovej činnosti, outsourcingu 
a subdodávateľskej činnosti; domnieva sa, 
že zodpovednosť hlavného dodávateľa za 
celý subdodávateľský reťazec môže
predstavovať účinný nástroj na lepšie 
monitorovanie verejného obstarávania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Georges Bach

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. berie na vedomie, že existuje trend 
smerom k väčšiemu výskytu samostatne 
zárobkovej činnosti, outsourcingu 
a subdodávateľskej činnosti; domnieva sa, 
že zodpovednosť hlavného dodávateľa za 
celý subdodávateľský reťazec predstavuje
účinný nástroj na lepšie pochopenie 
zadania zákazky, a považuje za potrebné 
zaviesť túto zodpovednosť vo všetkých 
členských štátoch;

15. berie na vedomie, že existuje trend 
smerom k väčšiemu výskytu samostatne 
zárobkovej činnosti, outsourcingu 
a subdodávateľskej činnosti; domnieva sa, 
že zodpovednosť hlavného dodávateľa za 
celý subdodávateľský reťazec 
nepredstavuje účinný nástroj na lepšie 
monitorovanie verejného obstarávania a 
preto jediným spôsobom ako zvrátiť tento 
trend je posilniť inšpekcie orgánov
obchodného dohľadu;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 129
Heinz K. Becker

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. berie na vedomie, že existuje trend 
smerom k väčšiemu výskytu samostatne 
zárobkovej činnosti, outsourcingu 
a subdodávateľskej činnosti; domnieva sa, 

15. berie na vedomie, že existuje trend 
smerom k väčšiemu výskytu samostatne 
zárobkovej činnosti, outsourcingu 
a subdodávateľskej činnosti; domnieva sa, 
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že zodpovednosť hlavného dodávateľa za 
celý subdodávateľský reťazec predstavuje 
účinný nástroj na lepšie pochopenie 
zadania zákazky, a považuje za potrebné 
zaviesť túto zodpovednosť vo všetkých 
členských štátoch;

že zodpovednosť hlavného dodávateľa za 
subdodávateľov predstavuje účinný nástroj 
na lepšie monitorovanie verejného 
obstarávania, a považuje za potrebné 
zaviesť túto zodpovednosť vo všetkých 
členských štátoch;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 130
Csaba Őry

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. berie na vedomie, že existuje trend 
smerom k väčšiemu výskytu samostatne 
zárobkovej činnosti, outsourcingu 
a subdodávateľskej činnosti; domnieva sa, 
že zodpovednosť hlavného dodávateľa za
celý subdodávateľský reťazec predstavuje 
účinný nástroj na lepšie pochopenie 
zadania zákazky, a považuje za potrebné 
zaviesť túto zodpovednosť vo všetkých 
členských štátoch;

15. berie na vedomie, že existuje trend 
smerom k väčšiemu výskytu samostatne 
zárobkovej činnosti, outsourcingu 
a subdodávateľskej činnosti; domnieva sa, 
že zodpovednosť hlavného dodávateľa za 
celý subdodávateľský reťazec predstavuje 
účinný nástroj na lepšie monitorovanie 
verejného obstarávania, a považuje za 
potrebné zvážiť zavedenie tejto 
zodpovednosti vo všetkých členských
štátoch;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 131
Karima Delli
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. berie na vedomie, že existuje trend 
smerom k väčšiemu výskytu samostatne 
zárobkovej činnosti, outsourcingu 
a subdodávateľskej činnosti; domnieva sa, 
že zodpovednosť hlavného dodávateľa za 
celý subdodávateľský reťazec predstavuje 

15. berie na vedomie, že existuje trend 
smerom k väčšiemu výskytu samostatne 
zárobkovej činnosti, outsourcingu 
a subdodávateľskej činnosti; domnieva sa, 
že zodpovednosť hlavného dodávateľa za 
celý subdodávateľský reťazec predstavuje 
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účinný nástroj na lepšie pochopenie 
zadania zákazky, a považuje za potrebné 
zaviesť túto zodpovednosť vo všetkých 
členských štátoch;

účinný nástroj na zvýšenie dodržiavanie 
pracovných noriem v priebehu celého
výrobného procesu, a považuje za 
potrebné zaviesť túto zodpovednosť vo 
všetkých členských štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Heinz K. Becker

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. berie na vedomie, že existuje trend 
smerom k väčšiemu výskytu samostatne 
zárobkovej činnosti, outsourcingu 
a subdodávateľskej činnosti; domnieva sa, 
že zodpovednosť hlavného dodávateľa za 
celý subdodávateľský reťazec predstavuje 
účinný nástroj na lepšie pochopenie 
zadania zákazky, a považuje za potrebné 
zaviesť túto zodpovednosť vo všetkých 
členských štátoch;

15. berie na vedomie, že existuje trend 
smerom k väčšiemu výskytu samostatne 
zárobkovej činnosti, outsourcingu 
a subdodávateľskej činnosti; domnieva sa, 
že zodpovednosť hlavného dodávateľa za 
celý subdodávateľský reťazec predstavuje 
účinný nástroj na lepšie monitorovanie 
verejného obstarávania, a považuje za 
potrebné zaviesť túto zodpovednosť vo 
všetkých členských štátoch, hoci pracovné 
inšpekcie by mali zostať hlavným 
nástrojom;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 133
Antigoni Papadopoulou

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. berie na vedomie, že existuje trend 
smerom k väčšiemu výskytu samostatne 
zárobkovej činnosti, outsourcingu 
a subdodávateľskej činnosti; domnieva sa, 
že zodpovednosť hlavného dodávateľa za 
celý subdodávateľský reťazec predstavuje 
účinný nástroj na lepšie pochopenie 

15. berie na vedomie, že existuje trend 
smerom k väčšiemu výskytu samostatne 
zárobkovej činnosti, outsourcingu 
a subdodávateľskej činnosti, čo môže viesť
k nárastu neistých pracovných miest a k
ďalšiemu zhoršeniu už aj tak nízkej
úrovne ochrany nelegálnych pracovníkov; 
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zadania zákazky, a považuje za potrebné 
zaviesť túto zodpovednosť vo všetkých 
členských štátoch;

upozorňuje, že takýto negatívny vývoj si 
bude určite vyžadovať ďalšie úsilie, ako 
aj cielenú odbornú prípravu pracovných
inšpektorátov o tom ako monitorovať 
nelegálnu prácu, predchádzať jej a 
reagovať na ňu; domnieva sa, že 
zodpovednosť hlavného dodávateľa za celý 
subdodávateľský reťazec predstavuje 
účinný nástroj na lepšie monitorovanie 
verejného obstarávania, a považuje za 
potrebné zaviesť túto zodpovednosť vo 
všetkých členských štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Thomas Händel

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. berie na vedomie, že existuje trend 
smerom k väčšiemu výskytu samostatne 
zárobkovej činnosti, outsourcingu 
a subdodávateľskej činnosti; domnieva sa, 
že zodpovednosť hlavného dodávateľa za 
celý subdodávateľský reťazec predstavuje 
účinný nástroj na lepšie pochopenie 
zadania zákazky, a považuje za potrebné 
zaviesť túto zodpovednosť vo všetkých 
členských štátoch;

15. berie na vedomie, že existuje trend 
smerom k väčšiemu výskytu samostatne 
zárobkovej činnosti, outsourcingu 
a subdodávateľskej činnosti; domnieva sa, 
že zodpovednosť hlavného dodávateľa za 
celý subdodávateľský reťazec predstavuje 
účinný nástroj na lepšie monitorovanie 
verejného obstarávania, a považuje za 
potrebné zaviesť túto zodpovednosť vo 
všetkých členských štátoch; domnieva sa 
tiež, že podvod týkajúci sa
subdodávateľskej činnosti, schránkových 
spoločností, fiktívnej samostatnej
zárobkovej činnosti, fiktívneho vysielania
pracovníkov a práce vykonávanej 
agentúrnymi pracovníkmi by sa nemal
finančne oplatiť a že motivácia zúčastniť
sa na ňom sa odstráni a odstrašujúci
účinok sa dosiahne tým, že bude ľahšie 
ho dokázať, a/alebo obrátením dôkazného
bremena a opieraním sa o zákonné
domnienky;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 135
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. poukazuje na problém vykonávania 
ustanovení o bezpečnosti a ochrane zdravia 
na pracovisku so zreteľom na pracovníkov, 
ktorí vykonávajú neprihlásenú činnosť; 
zdôrazňuje, že právo na bezpečnosť a 
ochranu zdravia na pracovisku platí bez 
ohľadu na postavenie zamestnancov 
alebo samostatne zárobkovo činných osôb
a účinnosť tohto práva sa zvýši lepším 
vykonávaním platných predpisov;

16. poukazuje na problém vykonávania 
ustanovení o bezpečnosti a ochrane zdravia 
na pracovisku so zreteľom na pracovníkov, 
ktorí vykonávajú nelegálnu prácu; 
zdôrazňuje, že právo na bezpečnosť a 
ochranu zdravia na pracovisku sa vzťahuje
na každého zamestnanca alebo 
samostatne zárobkovo činnú osobu
a účinnosť tohto práva sa zvýši lepším 
vykonávaním platných predpisov;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 136
Philippe Boulland

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. poukazuje na problém vykonávania 
ustanovení o bezpečnosti a ochrane zdravia 
na pracovisku so zreteľom na pracovníkov, 
ktorí vykonávajú neprihlásenú činnosť; 
zdôrazňuje, že právo na bezpečnosť a 
ochranu zdravia na pracovisku platí bez 
ohľadu na postavenie zamestnancov alebo 
samostatne zárobkovo činných osôb 
a účinnosť tohto práva sa zvýši lepším 
vykonávaním platných predpisov;

16. poukazuje na problém vykonávania 
ustanovení o bezpečnosti a ochrane zdravia 
na pracovisku so zreteľom na pracovníkov, 
ktorí vykonávajú nelegálnu prácu; 
zdôrazňuje, že právo na bezpečnosť a 
ochranu zdravia na pracovisku platí bez 
ohľadu na postavenie zamestnancov alebo 
samostatne zárobkovo činných osôb 
a účinnosť tohto práva sa zvýši lepším 
vykonávaním platných predpisov; 
navrhuje, aby členské štáty zvážili
možnosť zavedenia povinnej lekárskej
prehliadky pre všetkých pracovníkov, 
ktorá by sa vykonávala bezplatne raz
ročne alebo raz za obdobie trvania
zmluvy, s cieľom poskytnúť im základnú 
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ochranu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 137
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. požaduje sprísnenie sankcií pre 
podniky, ktoré nedodržujú svoje záväzky 
týkajúce sa základných práv pracovníkov, 
a zastáva názor, že tieto sankcie musia mať 
taký odradzujúci účinok, aby 
zamestnávatelia nemohli získať žiadnu 
výhodu z obchádzania platných predpisov 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci;

17. podporuje sprísnenie sankcií pre 
podniky, ktoré nedodržujú svoje záväzky 
týkajúce sa základných práv pracovníkov, 
a zastáva názor, že tieto sankcie musia mať 
taký odradzujúci účinok, aby 
zamestnávatelia a zamestnanci nemohli 
získať žiadnu výhodu z obchádzania 
platných predpisov o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 138
Karima Delli
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. požaduje sprísnenie sankcií pre 
podniky, ktoré nedodržujú svoje záväzky 
týkajúce sa základných práv pracovníkov, 
a zastáva názor, že tieto sankcie musia mať 
taký odradzujúci účinok, aby 
zamestnávatelia nemohli získať žiadnu 
výhodu z obchádzania platných predpisov 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci;

17. požaduje účinné a odradzujúce
sankcie pre podniky, ktoré nedodržujú 
svoje záväzky týkajúce sa práv 
pracovníkov, a zastáva názor, že tieto 
sankcie musia mať taký odradzujúci 
účinok, aby zamestnávatelia nemohli mať 
v žiadnom prípade prospech z obchádzania 
platných predpisov o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci; vyzýva členské štáty, aby
v rámci svojich systémov sankcií zvážili
nastavenie úrovne pokuty tak, aby bola 
primeraná úrovni aj poškodeniu, a aby 
zabezpečili, že bude vyššia ako výhoda
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získaná z obchádzania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Ole Christensen

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. požaduje sprísnenie sankcií pre 
podniky, ktoré nedodržujú svoje záväzky 
týkajúce sa základných práv pracovníkov, 
a zastáva názor, že tieto sankcie musia mať 
taký odradzujúci účinok, aby 
zamestnávatelia nemohli získať žiadnu 
výhodu z obchádzania platných predpisov 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci;

17. požaduje lepšie usmernenie
vnútroštátnych pracovných inšpektorátov
vo vzťahu k základným právam
zamestnancov, sprísnenie sankcií pre 
podniky, ktoré nedodržujú svoje záväzky 
týkajúce sa týchto práv, a zastáva názor, že 
tieto sankcie musia mať taký odradzujúci 
účinok, aby zamestnávatelia nemohli 
získať žiadnu výhodu z obchádzania 
platných predpisov o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Olle Ludvigsson

Návrh uznesenia
Odsek 17a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. upozorňuje na to, že v stratégii
Európa 2020 sa poukazuje na potrebu
väčšieho počtu žien na pracovnom trhu, a
domnieva sa, že inšpektori vykonávajúci 
inšpekciu na pracovisku by mali mať 
znalosti o pracovných podmienkach žien a
mužov;

Or. sv
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Pozmeňujúci návrh 141
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odsek 17a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. požaduje, aby sa tieto sankcie 
uplatňovali tiež na podniky, ktoré 
postihujú pracovníkov za ich činnosť 
zástupcov v odborovej organizácii alebo v 
oblasti zdravia a bezpečnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Georges Bach

Návrh uznesenia
Odsek 17a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. vyzýva na podporu vnútroštátnych
orgánov obchodného dohľadu pri
zavádzaní efektívneho systému ochrany
práce na podnikovej úrovni, najmä v
malých a stredných podnikoch; naliehavo 
žiada, aby sa inšpekcie viac zameriavali
na identifikáciu praktických, 
uskutočniteľných riešení nedostatkov v 
oblasti BOZP;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 143
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh uznesenia
Odsek 17a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. vyzýva pracovné inšpekcie, aby 
zintenzívnili cielené opatrenia na 
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prevenciu a vzdelávanie verejnosti s 
cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti o 
dôležitosti právnych predpisov v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Olle Ludvigsson

Návrh uznesenia
Odsek 17b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17b. zastáva názor, že Poradný výbor
Komisie pre bezpečnosť a ochranu
zdravia pri práci by mal byť pravidelne
informovaný o vývoji v členských štátoch
v oblasti pracovných inšpektorátov a
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 145
Olle Ludvigsson

Návrh uznesenia
Odsek 17c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17c. zastáva názor, že tieto zdravotné a
bezpečnostné aspekty by sa mali 
zohľadniť pri nadchádzajúcej stratégii
EÚ pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri
práci;

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 146
Ole Christensen
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Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. domnieva sa, že na ukončenie 
sociálneho dumpingu a zabezpečenie 
spravodlivej hospodárskej súťaže na 
vnútornom trhu je podstatná dobrá 
spolupráca medzi vnútroštátnymi orgánmi; 
víta iniciatívu Komisie na vytvorenie 
európskej platformy pre inšpektorov práce;

18. domnieva sa, že na ukončenie 
sociálneho dumpingu a zabezpečenie 
spravodlivej hospodárskej súťaže na 
vnútornom trhu je podstatná dobrá 
spolupráca medzi vnútroštátnymi orgánmi 
a sociálnymi partnermi; víta iniciatívu 
Komisie na vytvorenie európskej platformy 
pre inšpektorov práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Antigoni Papadopoulou

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. domnieva sa, že na ukončenie 
sociálneho dumpingu a zabezpečenie 
spravodlivej hospodárskej súťaže na 
vnútornom trhu je podstatná dobrá 
spolupráca medzi vnútroštátnymi orgánmi; 
víta iniciatívu Komisie na vytvorenie 
európskej platformy pre inšpektorov práce;

18. domnieva sa, že na ukončenie 
sociálneho dumpingu a zabezpečenie 
spravodlivej hospodárskej súťaže na 
vnútornom trhu je podstatná dobrá 
spolupráca medzi vnútroštátnymi orgánmi; 
vyzýva na spoluprácu na úrovni EÚ, 
počnúc výmenou osvedčených postupov a
know-how, ako aj spoločným používaním
údajov z vnútroštátnych registrov; víta 
iniciatívu Komisie na vytvorenie európskej 
platformy pre inšpektorov práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Karima Delli
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 18
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. domnieva sa, že na ukončenie 
sociálneho dumpingu a zabezpečenie 
spravodlivej hospodárskej súťaže na 
vnútornom trhu je podstatná dobrá 
spolupráca medzi vnútroštátnymi orgánmi; 
víta iniciatívu Komisie na vytvorenie 
európskej platformy pre inšpektorov práce;

18. domnieva sa, že na ukončenie 
sociálneho dumpingu a zabezpečenie 
spravodlivej hospodárskej súťaže na 
vnútornom trhu je podstatná dobrá 
spolupráca medzi vnútroštátnymi orgánmi; 
víta iniciatívu Komisie na vytvorenie 
európskej platformy pre inšpektorov práce; 
podporuje užitočnú prácu, ktorú Výbor 
vedúcich predstaviteľov inšpekcie práce
vykonáva s cieľom zblížiť národné
kultúry; vyzýva na posilnenie zdrojov a
právomocí výboru; vyzýva na užšiu 
spoluprácu medzi Výborom vedúcich 
predstaviteľov inšpekcie práce a
luxemburským poradným výborom;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 149
Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. domnieva sa, že na ukončenie 
sociálneho dumpingu a zabezpečenie 
spravodlivej hospodárskej súťaže na 
vnútornom trhu je podstatná dobrá 
spolupráca medzi vnútroštátnymi orgánmi; 
víta iniciatívu Komisie na vytvorenie 
európskej platformy pre inšpektorov práce;

18. domnieva sa, že na ukončenie 
sociálneho dumpingu a zabezpečenie 
spravodlivej hospodárskej súťaže na 
vnútornom trhu je podstatná dobrá 
spolupráca medzi vnútroštátnymi orgánmi; 
víta iniciatívu Komisie na vytvorenie 
európskej platformy pre inšpektorov práce; 
v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby
zriadila európsku platformu pre
inšpektorov práce pre oblasť nelegálnej 
práce v rámci Európskej nadácie pre 
zlepšovanie životných a pracovných
podmienok (Eurofound) ako ďalšiu úlohu
agentúry, ktorej úlohou je organizovať
prácu platformy a uľahčiť výmenu
skúseností a osvedčených postupov
poskytovaním aktuálnych, objektívnych, 
spoľahlivých a porovnateľných 



PE521.490v01-00 70/104 AM\1005553SK.doc

SK

informácií, ako aj posilnením
cezhraničnej spolupráce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu, aby zriadila európsku 
agentúru pre cezhraničné zneužívanie 
ochrany práce a neprihlásenú zárobkovú 
činnosť, ktorej činnosti by okrem iného 
mohli zahŕňať identifikáciu 
schránkových spoločností, kontrolu 
cezhraničných poskytovateľov služieb, 
zavedenie programov ďalšieho 
vzdelávania, zistenie nových postupov 
obchádzania predpisov a organizáciu 
cezhraničných inšpekcií;

vypúšťa sa

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 151
Heinz K. Becker

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu, aby zriadila európsku 
agentúru pre cezhraničné zneužívanie 
ochrany práce a neprihlásenú zárobkovú 
činnosť, ktorej činnosti by okrem iného 
mohli zahŕňať identifikáciu 
schránkových spoločností, kontrolu 
cezhraničných poskytovateľov služieb, 
zavedenie programov ďalšieho 
vzdelávania, zistenie nových postupov 
obchádzania predpisov a organizáciu 

19. vyzýva Komisiu, aby umožnila už 
existujúcim a úspešným agentúram EÚ, 
ako je Európska nadácia pre zlepšovanie 
životných a pracovných podmienok, 
identifikovať a viesť záznamy o
schránkových spoločnostiach a
obdobných operáciách;
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cezhraničných inšpekcií;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 152
Emer Costello

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu, aby zriadila európsku 
agentúru pre cezhraničné zneužívanie 
ochrany práce a neprihlásenú zárobkovú 
činnosť, ktorej činnosti by okrem iného 
mohli zahŕňať identifikáciu 
schránkových spoločností, kontrolu 
cezhraničných poskytovateľov služieb, 
zavedenie programov ďalšieho 
vzdelávania, zistenie nových postupov 
obchádzania predpisov a organizáciu 
cezhraničných inšpekcií;

19. vyzýva Komisiu, aby zriadila európsku
platformu pre inšpektorov práce pre 
oblasť nelegálnej práce v rámci
Európskej nadácie pre zlepšovanie 
životných a pracovných podmienok
(Eurofound) ako ďalšiu úlohu agentúry, 
ktorej úlohou je organizovať prácu
platformy a uľahčiť výmenu skúseností a
osvedčených postupov poskytovaním
aktuálnych, objektívnych, spoľahlivých a
porovnateľných informácií, ako aj 
posilnením cezhraničnej spolupráce;

Odôvodnenie

Ako už Európska komisia navrhla v jednej z možností politiky vo svojom návrhu európskej
platformy na rozšírenie spolupráce EÚ v oblasti prevencie a odstraňovania nelegálnej 
práce, keďže agentúra v minulosti vykonala porovnávací výskum nelegálnej práce a
požiadavky na zdroje by boli oveľa obmedzenejšie v porovnaní so založením novej 
agentúry.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Karima Delli
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu, aby zriadila európsku 
agentúru pre cezhraničné zneužívanie

19. vyzýva Komisiu, aby v spolupráci so 
sociálnymi partnermi a príslušnými 
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ochrany práce a neprihlásenú zárobkovú 
činnosť, ktorej činnosti by okrem iného 
mohli zahŕňať identifikáciu schránkových 
spoločností, kontrolu cezhraničných 
poskytovateľov služieb, zavedenie 
programov ďalšieho vzdelávania, zistenie 
nových postupov obchádzania predpisov 
a organizáciu cezhraničných inšpekcií;

vnútroštátnymi orgánmi vypracovala
účinné nástroje na boj proti zneužívaniu
ochrany práce a nelegálnej práci, ktoré by 
mohli okrem iného zahŕňať identifikáciu 
schránkových spoločností, kontrolu 
cezhraničných poskytovateľov služieb, 
zavedenie programov ďalšieho 
vzdelávania, zistenie nových postupov 
obchádzania predpisov a organizáciu 
cezhraničných inšpekcií; a aby zvážila 
pridanú hodnotu agentúry EÚ
zodpovednej za tieto záležitosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Jelko Kacin, Phil Bennion, Nadja Hirsch

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu, aby zriadila európsku 
agentúru pre cezhraničné zneužívanie
ochrany práce a neprihlásenú zárobkovú 
činnosť, ktorej činnosti by okrem iného 
mohli zahŕňať identifikáciu schránkových 
spoločností, kontrolu cezhraničných 
poskytovateľov služieb, zavedenie
programov ďalšieho vzdelávania, zistenie
nových postupov obchádzania predpisov 
a organizáciu cezhraničných inšpekcií;

19. vyzýva Komisiu, aby koordinovala a
uľahčovala spoluprácu medzi členskými
štátmi v oblasti cezhraničného 
zneužívania ochrany práce a nelegálnej 
práce, okrem iného vrátane identifikácie
schránkových spoločností, kontroly
cezhraničných poskytovateľov služieb, 
zavedenia programov ďalšieho 
vzdelávania, zistenia nových postupov 
obchádzania predpisov a organizácie
cezhraničných inšpekcií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Jean-Pierre Audy

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu, aby zriadila európsku 19. vyzýva Komisiu, aby zriadila osobitné 
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agentúru pre cezhraničné zneužívanie 
ochrany práce a neprihlásenú zárobkovú 
činnosť, ktorej činnosti by okrem iného 
mohli zahŕňať identifikáciu schránkových 
spoločností, kontrolu cezhraničných 
poskytovateľov služieb, zavedenie 
programov ďalšieho vzdelávania, zistenie 
nových postupov obchádzania predpisov 
a organizáciu cezhraničných inšpekcií;

oddelenie pre cezhraničné zneužívanie 
ochrany práce a nelegálnu prácu, ktorého
činnosti by okrem iného mohli zahŕňať 
identifikáciu schránkových spoločností, 
kontrolu cezhraničných aktivít, zavedenie 
programov ďalšieho vzdelávania, zistenie 
nových postupov obchádzania predpisov 
a organizáciu cezhraničných inšpekcií;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 156
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu, aby zriadila európsku 
agentúru pre cezhraničné zneužívanie 
ochrany práce a neprihlásenú zárobkovú 
činnosť, ktorej činnosti by okrem iného 
mohli zahŕňať identifikáciu 
schránkových spoločností, kontrolu 
cezhraničných poskytovateľov služieb, 
zavedenie programov ďalšieho 
vzdelávania, zistenie nových postupov 
obchádzania predpisov a organizáciu 
cezhraničných inšpekcií;

19. vyzýva Komisiu, aby pridelila
dostatočné ľudské zdroje na 
monitorovanie cezhraničného zneužívania
ochrany práce a nelegálnej práce, 
rozvíjanie programov ďalšieho vzdelávania
pre inšpektoráty a zistenie nových 
postupov obchádzania predpisov, a aby
prijala opatrenia na podporu členských
štátov v boji proti nelegálnej práci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu, aby zriadila európsku 
agentúru pre cezhraničné zneužívanie 
ochrany práce a neprihlásenú zárobkovú 
činnosť, ktorej činnosti by okrem iného 

19. vyzýva Komisiu, aby zriadila európsku 
agentúru pre cezhraničné zneužívanie 
ochrany práce a nelegálnu prácu, ktorej 
činnosti by okrem iného mohli zahŕňať 
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mohli zahŕňať identifikáciu schránkových 
spoločností, kontrolu cezhraničných 
poskytovateľov služieb, zavedenie 
programov ďalšieho vzdelávania, zistenie 
nových postupov obchádzania predpisov 
a organizáciu cezhraničných inšpekcií;

identifikáciu schránkových spoločností, 
kontrolu cezhraničných poskytovateľov 
služieb, zavedenie celoeurópskych
programov ďalšieho vzdelávania
zameraných na riešenie problémov, ako je
fiktívna samostatná zárobková činnosť, 
nové typy pracovných rizík a vysielanie 
pracovníkov, zistenie nových postupov 
obchádzania predpisov a organizáciu 
cezhraničných inšpekcií;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 158
Ole Christensen

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu, aby zriadila európsku 
agentúru pre cezhraničné zneužívanie 
ochrany práce a neprihlásenú zárobkovú 
činnosť, ktorej činnosti by okrem iného 
mohli zahŕňať identifikáciu schránkových 
spoločností, kontrolu cezhraničných 
poskytovateľov služieb, zavedenie 
programov ďalšieho vzdelávania, zistenie 
nových postupov obchádzania predpisov 
a organizáciu cezhraničných inšpekcií;

19. bez toho, aby tým bola dotknutá 
zásada subsidiarity, vyzýva Komisiu, aby 
zriadila európsku agentúru pre cezhraničné 
zneužívanie ochrany práce a nelegálnu 
prácu, ktorej činnosti by okrem iného 
mohli zahŕňať identifikáciu schránkových 
spoločností, kontrolu cezhraničných 
poskytovateľov služieb, zavedenie 
programov ďalšieho vzdelávania, zistenie 
nových postupov obchádzania predpisov 
a organizáciu cezhraničných inšpekcií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Antigoni Papadopoulou

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu, aby zriadila európsku 
agentúru pre cezhraničné zneužívanie 
ochrany práce a neprihlásenú zárobkovú 

19. vyzýva Komisiu, aby zriadila európsku 
agentúru pre cezhraničné zneužívanie 
ochrany práce a nelegálnu prácu, ktorej 
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činnosť, ktorej činnosti by okrem iného 
mohli zahŕňať identifikáciu schránkových 
spoločností, kontrolu cezhraničných 
poskytovateľov služieb, zavedenie 
programov ďalšieho vzdelávania, zistenie 
nových postupov obchádzania predpisov 
a organizáciu cezhraničných inšpekcií;

činnosti by okrem iného mohli zahŕňať 
identifikáciu schránkových spoločností, 
kontrolu cezhraničných poskytovateľov 
služieb, zavedenie programov ďalšieho 
vzdelávania, zistenie nových postupov 
obchádzania predpisov a organizáciu 
cezhraničných inšpekcií; odporúča tiež
vykonanie občasných spoločných 
cezhraničných inšpekcií vnútroštátnych
inšpektorátov, a to najmä v oblastiach v 
blízkosti hraníc;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Philippe Boulland

Návrh uznesenia
Odsek 19a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. vyzýva Komisiu, aby vytvorila
európsku platformu pre inšpektorov práce
so zameraním na nelegálnu prácu, v
rámci Európskej nadácie pre zlepšovanie 
životných a pracovných podmienok
(Eurofound) ako ďalšiu úlohu pre túto
agentúru s cieľom uľahčiť výmenu
skúseností a osvedčených postupov 
poskytovaním objektívnych, spoľahlivých
a porovnateľných údajov, ktoré sú 
aktualizované v pravidelných intervaloch
a zlepšiť cezhraničnú spoluprácu 
zameranú najmä na identifikáciu a
kontrolu „schránkových“spoločností 
poskytujúcich služby;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 161
Karima Delli
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 20
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. vyzýva Komisiu, aby zaviedla 
nesfalšovateľnú európsku kartu 
sociálneho poistenia, na ktorej budú 
uložené všetky náležité údaje na kontrolu 
pracovného pomeru, ako sú napríklad 
sociálne poistenie a pracovná doba, a na 
ktorú sa budú vzťahovať prísne 
ustanovenia o ochrane údajov;

20. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v
rámci koordinácie systémov sociálneho
zabezpečenia preskúmali možnosti 
zabezpečenia, aby mobilní pracovníci
nosili pri sebe dôkaz o svojom formálnom
zamestnaní a sociálnom zabezpečení, aby
sa uľahčilo overovanie ich postavenia;
zdôrazňuje, že na akýkoľvek takýto
dokument sa budú vzťahovať prísne 
ustanovenia o ochrane údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Csaba Őry

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. vyzýva Komisiu, aby zaviedla 
nesfalšovateľnú európsku kartu
sociálneho poistenia, na ktorej budú 
uložené všetky náležité údaje na kontrolu 
pracovného pomeru, ako sú napríklad 
sociálne poistenie a pracovná doba, a na 
ktorú sa budú vzťahovať prísne 
ustanovenia o ochrane údajov;

20. vyzýva Komisiu, aby preskúmala
prínos zavedenia nesfalšovateľnej 
európskej karty sociálneho poistenia, na 
ktorej budú uložené všetky náležité údaje 
na kontrolu pracovného pomeru, ako sú 
napríklad sociálne poistenie a pracovná
doba, a na ktorú sa budú vzťahovať prísne 
ustanovenia o ochrane údajov;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 163
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. vyzýva Komisiu, aby zaviedla 
nesfalšovateľnú európsku kartu
sociálneho poistenia, na ktorej budú 

20. vyzýva Komisiu, aby po dôkladnom 
posúdení vplyvu zvážila zavedenie 
nesfalšovateľnej európskej karty
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uložené všetky náležité údaje na kontrolu 
pracovného pomeru, ako sú napríklad 
sociálne poistenie a pracovná doba, a na 
ktorú sa budú vzťahovať prísne 
ustanovenia o ochrane údajov;

sociálneho poistenia alebo iného dokladu
totožnosti platného v rámci celej EÚ, 
ktorý by obsahoval všetky náležité údaje 
na kontrolu pracovného pomeru, ako sú 
napríklad sociálne poistenie a pracovná 
doba, a na ktorú sa budú vzťahovať prísne 
ustanovenia o ochrane údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Jelko Kacin, Phil Bennion

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. vyzýva Komisiu, aby zaviedla 
nesfalšovateľnú európsku kartu sociálneho 
poistenia, na ktorej budú uložené všetky 
náležité údaje na kontrolu pracovného 
pomeru, ako sú napríklad sociálne 
poistenie a pracovná doba, a na ktorú sa 
budú vzťahovať prísne ustanovenia 
o ochrane údajov;

(Netýka sa slovenského znenia.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Olle Ludvigsson

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. vyzýva Komisiu, aby zaviedla 
nesfalšovateľnú európsku kartu sociálneho 
poistenia, na ktorej budú uložené všetky 
náležité údaje na kontrolu pracovného 
pomeru, ako sú napríklad sociálne 
poistenie a pracovná doba, a na ktorú sa 
budú vzťahovať prísne ustanovenia 
o ochrane údajov;

20. vyzýva Komisiu, aby zaviedla 
nesfalšovateľnú európsku kartu sociálneho 
poistenia, na ktorej budú uložené všetky 
náležité údaje na kontrolu pracovného 
pomeru, ako sú napríklad sociálne 
poistenie a pracovná doba, a na ktorú sa 
budú vzťahovať prísne ustanovenia 
o ochrane údajov, a to najmä tam, kde sa 
spracovávajú osobné údaje citlivé 
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z hľadiska ochrany súkromia; zdôrazňuje 
preto, že pred vývojom takejto karty a 
počas tohto vývoja je dôležité starostlivo 
skúmať jej vplyv na oblasť súkromia;

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 166
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. vyzýva Komisiu, aby na včasné 
zamedzenie zneužívania pracovníkov 
zaviedla európsky mechanizmus včasného 
varovania pre prípady porušenia 
predpisov o ochrane zdravia a bezpečnosti 
pri práci a neprihlásenej zárobkovej 
činnosti, prostredníctvom ktorého sa 
podporí rýchla výmena medzi členskými 
štátmi a ktorý bude dopĺňať čierna listina; 
poukazuje na to, že tento mechanizmus 
včasného varovania môže vychádzať 
z existujúceho európskeho systému 
rýchleho varovania na ochranu 
spotrebiteľov (RAPEX);

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. vyzýva Komisiu, aby na včasné 
zamedzenie zneužívania pracovníkov 
zaviedla európsky mechanizmus včasného 
varovania pre prípady porušenia predpisov 
o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci 
a neprihlásenej zárobkovej činnosti, 

21. vyzýva Komisiu, aby vykonala pilotný
projekt európskeho mechanizmu včasného 
varovania zameraného na signalizáciu
porušenia predpisov o ochrane zdravia 
a bezpečnosti pri práci a nelegálnej práci, 
prostredníctvom ktorého sa podporí rýchla 
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prostredníctvom ktorého sa podporí rýchla 
výmena medzi členskými štátmi a ktorý 
bude dopĺňať čierna listina; poukazuje na 
to, že tento mechanizmus včasného 
varovania môže vychádzať z existujúceho 
európskeho systému rýchleho varovania na 
ochranu spotrebiteľov (RAPEX);

výmena medzi členskými štátmi a ktorý 
bude dopĺňať čierna listina, aby porušenia
predpisov o ochrane zdravia a bezpečnosti 
pri práci mohli byť účinnejšie riešené v
zárodku; poukazuje na to, že tento 
mechanizmus včasného varovania môže 
vychádzať z existujúceho európskeho 
systému rýchleho varovania na ochranu 
spotrebiteľov (RAPEX);

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 168
Csaba Őry

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. vyzýva Komisiu, aby na včasné 
zamedzenie zneužívania pracovníkov 
zaviedla európsky mechanizmus včasného 
varovania pre prípady porušenia predpisov 
o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci 
a neprihlásenej zárobkovej činnosti, 
prostredníctvom ktorého sa podporí rýchla 
výmena medzi členskými štátmi a ktorý 
bude dopĺňať čierna listina; poukazuje na 
to, že tento mechanizmus včasného 
varovania môže vychádzať z existujúceho 
európskeho systému rýchleho varovania na 
ochranu spotrebiteľov (RAPEX);

21. vyzýva Komisiu, aby vzhľadom na 
včasné zamedzenie zneužívania 
pracovníkov preskúmala prínos zavedenia 
európskeho mechanizmu včasného 
varovania pre prípady porušenia predpisov 
o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci 
a nelegálnej práce, prostredníctvom 
ktorého sa podporí rýchla výmena medzi 
členskými štátmi a ktorý bude dopĺňať 
čierna listina; poukazuje na to, že tento 
mechanizmus včasného varovania môže 
vychádzať z existujúceho európskeho 
systému rýchleho varovania na ochranu 
spotrebiteľov (RAPEX);

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 169
Karima Delli
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 21
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. vyzýva Komisiu, aby na včasné 
zamedzenie zneužívania pracovníkov 
zaviedla európsky mechanizmus včasného 
varovania pre prípady porušenia predpisov 
o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci 
a neprihlásenej zárobkovej činnosti, 
prostredníctvom ktorého sa podporí rýchla 
výmena medzi členskými štátmi a ktorý 
bude dopĺňať čierna listina; poukazuje na 
to, že tento mechanizmus včasného 
varovania môže vychádzať z existujúceho 
európskeho systému rýchleho varovania na 
ochranu spotrebiteľov (RAPEX);

21. vyzýva Komisiu, aby na včasné 
zamedzenie zneužívania pracovníkov 
posúdila zavedenie európskeho 
mechanizmu včasného varovania pre 
prípady porušenia predpisov o ochrane 
zdravia a bezpečnosti pri práci a nelegálnej 
práci, prostredníctvom ktorého sa podporí 
rýchla výmena medzi členskými štátmi 
a ktorý bude dopĺňať čierna listina; 
poukazuje na to, že tento mechanizmus 
včasného varovania môže vychádzať 
z existujúceho európskeho systému 
rýchleho varovania na ochranu 
spotrebiteľov (RAPEX);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. vyzýva Komisiu, aby na včasné 
zamedzenie zneužívania pracovníkov 
zaviedla európsky mechanizmus včasného 
varovania pre prípady porušenia predpisov 
o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci 
a neprihlásenej zárobkovej činnosti, 
prostredníctvom ktorého sa podporí rýchla 
výmena medzi členskými štátmi a ktorý 
bude dopĺňať čierna listina; poukazuje na 
to, že tento mechanizmus včasného 
varovania môže vychádzať z existujúceho 
európskeho systému rýchleho varovania na 
ochranu spotrebiteľov (RAPEX);

21. vyzýva Komisiu, aby na včasné 
zamedzenie zneužívania pracovníkov 
zaviedla európsky mechanizmus včasného 
varovania pre prípady porušenia predpisov 
o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci 
a nelegálnej práci, prostredníctvom 
ktorého sa podporí rýchla výmena medzi 
členskými štátmi a ktorý bude dopĺňať 
čierna listina; poukazuje na to, že tento 
mechanizmus včasného varovania môže 
vychádzať z existujúceho európskeho 
systému rýchleho varovania na ochranu 
spotrebiteľov (RAPEX); zdôrazňuje, že
porušenie predpisov sa musí presne
zdokumentovať systematickým záznamom
o výsledkoch inšpekcie, aby bolo možné
prijať cielené opatrenia proti
zneužívaniu;
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 171
Karima Delli
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. domnieva sa, že európska databáza 
s údajmi a faktami o nelegálnej práci 
vytvára významnú európsku pridanú 
hodnotu v boji proti neprihlásenej 
zárobkovej činnosti;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. domnieva sa, že európska databáza 
s údajmi a faktami o nelegálnej práci 
vytvára významnú európsku pridanú 
hodnotu v boji proti neprihlásenej 
zárobkovej činnosti;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Jelko Kacin, Phil Bennion

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. domnieva sa, že európska databáza 22. domnieva sa, že posilnená spolupráca
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s údajmi a faktami o nelegálnej práci
vytvára významnú európsku pridanú 
hodnotu v boji proti neprihlásenej 
zárobkovej činnosti;

a výmena informácií medzi členskými
štátmi v oblasti nelegálneho 
zamestnávania vytvára významnú 
európsku pridanú hodnotu v boji proti
nelegálnej práci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Antigoni Papadopoulou

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. domnieva sa, že európska databáza 
s údajmi a faktami o nelegálnej práci
vytvára významnú európsku pridanú 
hodnotu v boji proti neprihlásenej 
zárobkovej činnosti;

22. domnieva sa, že európska databáza 
s údajmi a faktami o nelegálnom 
zamestnávaní zlepší koordináciu medzi
pracovnými inšpektorátmi z rôznych
krajín a vytvára významnú európsku 
pridanú hodnotu v boji proti nelegálnej 
práci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. domnieva sa, že európska databáza 
s údajmi a faktami o nelegálnej práci
vytvára významnú európsku pridanú 
hodnotu v boji proti neprihlásenej 
zárobkovej činnosti;

22. domnieva sa, že európska databáza 
s údajmi a faktami o nelegálnom 
zamestnávaní vytvára významnú európsku 
pridanú hodnotu v boji proti nelegálnej 
práci; zdôrazňuje, že takáto databáza by 
bola užitočným základom pre právne
iniciatívy EÚ v oblasti nelegálneho 
zamestnávania a umožnila by členským
štátom výmenu príkladov osvedčených 
postupov v boji proti nelegálnej práci;
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 176
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. upozorňuje, že kontrolné práva 
vnútroštátnych inšpektorátov 
v zahraničných podnikoch sú zatiaľ značne 
obmedzené; požaduje, aby sa potvrdenia 
o vyslaní A1 viedli v jednom 
elektronickom registri pre celú EÚ 
s cieľom umožniť inšpekcie vyslaných 
pracovníkov v jednotlivých štátoch;

23. upozorňuje, že kontrolné práva 
vnútroštátnych inšpektorátov 
v zahraničných podnikoch sú zatiaľ značne 
obmedzené;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Karima Delli
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. upozorňuje, že kontrolné práva 
vnútroštátnych inšpektorátov 
v zahraničných podnikoch sú zatiaľ značne 
obmedzené; požaduje, aby sa potvrdenia 
o vyslaní A1 viedli v jednom 
elektronickom registri pre celú EÚ
s cieľom umožniť inšpekcie vyslaných 
pracovníkov v jednotlivých štátoch;

23. zdôrazňuje, že je dôležité vytvoriť
rovnaké podmienky aj pokiaľ ide o
pracovné inšpekcie pre všetky spoločnosti
bez ohľadu na ich sídlo; vyzýva Komisiu a
členské štáty, aby zabezpečili, že pracovné 
inšpekcie budú môcť naplno využiť svoje 
právo na nediskriminačnú nezávislú
inšpekciu bez ohľadu na sídlo
spoločnosti; upozorňuje, že kontrolné 
práva vnútroštátnych inšpektorátov 
v zahraničných podnikoch sú v niektorých
cezhraničných situáciách značne 
obmedzené a že to predstavuje ohrozenie 
ochrany pracovníka a spravodlivosti na
vnútornom trhu; požaduje, aby formuláre 
A1 neboli retroaktívne, a zvážili rozvíjanie
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registračných systémov s cieľom uľahčiť
inšpekcie v jednotlivých štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. upozorňuje, že kontrolné práva 
vnútroštátnych inšpektorátov 
v zahraničných podnikoch sú zatiaľ značne 
obmedzené; požaduje, aby sa potvrdenia 
o vyslaní A1 viedli v jednom 
elektronickom registri pre celú EÚ 
s cieľom umožniť inšpekcie vyslaných 
pracovníkov v jednotlivých štátoch;

23. upozorňuje, že kontrolné práva 
vnútroštátnych inšpektorátov
v zahraničných podnikoch sú zatiaľ značne 
obmedzené; požaduje, aby sa informácie o 
vyslaní zamestnancov viedli v jednom 
elektronickom registri prístupnom
orgánom v celej EÚ s cieľom uľahčiť
inšpekcie vyslaných pracovníkov 
v jednotlivých štátoch;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 179
Ole Christensen

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. upozorňuje, že kontrolné práva 
vnútroštátnych inšpektorátov 
v zahraničných podnikoch sú zatiaľ značne 
obmedzené; požaduje, aby sa potvrdenia 
o vyslaní A1 viedli v jednom 
elektronickom registri pre celú EÚ 
s cieľom umožniť inšpekcie vyslaných 
pracovníkov v jednotlivých štátoch;

23. upozorňuje, že kontrolné práva 
vnútroštátnych inšpektorátov 
v zahraničných podnikoch sú zatiaľ značne 
obmedzené a mali by sa rozšíriť; 
požaduje, aby sa potvrdenia o vyslaní A1 
viedli v jednom elektronickom registri pre 
celú EÚ, ktorý by mal dopĺňať existujúce
vnútroštátne registre, s cieľom uľahčiť
inšpekcie vyslaných pracovníkov 
v jednotlivých štátoch;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 180
Ria Oomen-Ruijten

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. upozorňuje, že kontrolné práva 
vnútroštátnych inšpektorátov 
v zahraničných podnikoch sú zatiaľ značne 
obmedzené; požaduje, aby sa potvrdenia 
o vyslaní A1 viedli v jednom 
elektronickom registri pre celú EÚ 
s cieľom umožniť inšpekcie vyslaných 
pracovníkov v jednotlivých štátoch;

23. upozorňuje, že kontrolné práva 
vnútroštátnych inšpektorátov 
v zahraničných podnikoch sú zatiaľ značne 
obmedzené; požaduje, aby sa potvrdenia 
o vyslaní A1 viedli v jednom 
elektronickom registri pre celú EÚ 
s cieľom uľahčiť inšpekcie vyslaných 
pracovníkov v jednotlivých štátoch; 
konštatuje, že v tejto súvislosti má zásadný
význam efektívnejšia cezhraničná výmena
informácií medzi rôznymi príslušnými
orgánmi;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 181
Philippe Boulland

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. upozorňuje, že kontrolné práva 
vnútroštátnych inšpektorátov 
v zahraničných podnikoch sú zatiaľ značne 
obmedzené; požaduje, aby sa potvrdenia 
o vyslaní A1 viedli v jednom 
elektronickom registri pre celú EÚ 
s cieľom umožniť inšpekcie vyslaných 
pracovníkov v jednotlivých štátoch;

23. upozorňuje, že kontrolné práva 
vnútroštátnych inšpektorátov 
v zahraničných podnikoch sú zatiaľ značne 
obmedzené; požaduje, aby sa potvrdenia 
o vyslaní A1 viedli v jednom 
elektronickom registri pre celú EÚ 
s cieľom uľahčiť inšpekcie vyslaných 
pracovníkov v jednotlivých štátoch na
viacjazyčnom základe;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 182
Philippe Boulland

Návrh uznesenia
Odsek 23a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. v súvislosti so smernicou o 
presadzovaní smernice o vysielaní
pracovníkov poukazuje na to, že je 
potrebné, aby dokumenty boli preložené,
bez ohľadu na ich dĺžku, ak sa to 
vyžaduje pri inšpekcii;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 183
Georges Bach

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. zdôrazňuje, že v platných smerniciach 
v oblasti sociálnych vecí a zamestnanosti 
sa nedostatočne zdôrazňuje aspekt lepšieho 
vykonávania a úlohy pracovných inšpekcií; 
považuje za potrebné v tejto súvislosti 
preskúmať existujúce smernice, a prípadne 
ich revidovať, aby sa v rámci nových 
legislatívnych iniciatív v oblastiach 
súvisiacich so sociálnymi vecami 
a zamestnanosťou zohľadnila úloha 
pracovných inšpekcií tak, že budú 
zabezpečovať účinnú ochranu;

24. zdôrazňuje, že v platných smerniciach 
v oblasti sociálnych vecí a zamestnanosti 
sa nedostatočne zdôrazňuje aspekt lepšieho 
vykonávania a úlohy pracovných inšpekcií; 
považuje za potrebné v tejto súvislosti 
preskúmať existujúce smernice, a prípadne 
ich revidovať;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 184
Heinz K. Becker

Návrh uznesenia
Odsek 24
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. zdôrazňuje, že v platných smerniciach 
v oblasti sociálnych vecí a zamestnanosti 
sa nedostatočne zdôrazňuje aspekt lepšieho 
vykonávania a úlohy pracovných inšpekcií; 
považuje za potrebné v tejto súvislosti 
preskúmať existujúce smernice, a prípadne 
ich revidovať, aby sa v rámci nových 
legislatívnych iniciatív v oblastiach 
súvisiacich so sociálnymi vecami 
a zamestnanosťou zohľadnila úloha 
pracovných inšpekcií tak, že budú 
zabezpečovať účinnú ochranu;

24. zdôrazňuje, že v platných smerniciach 
v oblasti sociálnych vecí a zamestnanosti 
sa nedostatočne zdôrazňuje aspekt lepšieho 
vykonávania a úlohy pracovných inšpekcií; 
považuje za potrebné v tejto súvislosti 
preskúmať existujúce smernice, a prípadne 
ich revidovať, aby sa v rámci nových 
legislatívnych iniciatív v oblastiach 
súvisiacich so sociálnymi vecami 
a zamestnanosťou zohľadnila úloha 
pracovných inšpekcií tak, že budú 
umožňovať účinnú ochranu;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 185
Ole Christensen

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. zdôrazňuje, že v platných smerniciach 
v oblasti sociálnych vecí a zamestnanosti 
sa nedostatočne zdôrazňuje aspekt lepšieho 
vykonávania a úlohy pracovných inšpekcií; 
považuje za potrebné v tejto súvislosti 
preskúmať existujúce smernice, a prípadne 
ich revidovať, aby sa v rámci nových 
legislatívnych iniciatív v oblastiach 
súvisiacich so sociálnymi vecami 
a zamestnanosťou zohľadnila úloha 
pracovných inšpekcií tak, že budú 
zabezpečovať účinnú ochranu;

24. zdôrazňuje, že v platných smerniciach 
v oblasti sociálnych vecí a zamestnanosti 
sa nedostatočne zdôrazňuje aspekt lepšieho 
vykonávania a úlohy pracovných inšpekcií; 
považuje za potrebné v tejto súvislosti 
preskúmať existujúce smernice, a prípadne 
ich revidovať, aby sa v rámci nových 
legislatívnych iniciatív v oblastiach 
súvisiacich so sociálnymi vecami 
a zamestnanosťou zohľadnila úloha 
pracovných inšpekcií a sociálnych 
partnerov tak, že budú zabezpečovať 
účinnú ochranu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
Karima Delli
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. zdôrazňuje, že v platných smerniciach 
v oblasti sociálnych vecí a zamestnanosti 
sa nedostatočne zdôrazňuje aspekt lepšieho 
vykonávania a úlohy pracovných inšpekcií; 
považuje za potrebné v tejto súvislosti 
preskúmať existujúce smernice, a prípadne 
ich revidovať, aby sa v rámci nových 
legislatívnych iniciatív v oblastiach 
súvisiacich so sociálnymi vecami 
a zamestnanosťou zohľadnila úloha 
pracovných inšpekcií tak, že budú 
zabezpečovať účinnú ochranu;

24. zdôrazňuje, že v platných smerniciach 
v oblasti sociálnych vecí a zamestnanosti 
sa nedostatočne zdôrazňuje aspekt lepšieho 
vykonávania a úlohy pracovných inšpekcií; 
považuje za potrebné v tejto súvislosti 
preskúmať existujúce smernice, a prípadne 
ich revidovať, a lepšie riešiť otázku
presadzovania v európskom pracovnom 
práve; v tejto súvislosti víta, že Komisia
navrhla minimálne normy inšpekcie v 
smerniciach týkajúcich sa určitých skupín
pracovníkov; vyzýva Komisiu a členské
štáty, aby v nadväznosti na to zásadne
zlepšili presadzovanie práv aj vybavením
pracovnej inšpekcie s dostatočnými
zdrojmi; zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa 
v rámci nových legislatívnych iniciatív 
v oblastiach súvisiacich so sociálnymi 
vecami a zamestnanosťou zohľadnila úloha 
pracovných inšpekcií tak, že budú 
zabezpečovať účinnú ochranu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Philippe Boulland

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. zdôrazňuje, že v platných smerniciach 
v oblasti sociálnych vecí a zamestnanosti 
sa nedostatočne zdôrazňuje aspekt lepšieho 
vykonávania a úlohy pracovných inšpekcií; 
považuje za potrebné v tejto súvislosti 
preskúmať existujúce smernice, a prípadne 
ich revidovať, aby sa v rámci nových 
legislatívnych iniciatív v oblastiach 
súvisiacich so sociálnymi vecami 
a zamestnanosťou zohľadnila úloha 

24. zdôrazňuje, že v platných smerniciach 
v oblasti sociálnych vecí a zamestnanosti 
sa nedostatočne zdôrazňuje aspekt lepšieho 
vykonávania a úlohy pracovných inšpekcií; 
považuje za potrebné v tejto súvislosti 
preskúmať existujúce smernice, a prípadne 
ich revidovať, aby sa v rámci nových 
legislatívnych iniciatív v oblastiach 
súvisiacich so sociálnymi vecami 
a zamestnanosťou zohľadnila úloha 
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pracovných inšpekcií tak, že budú 
zabezpečovať účinnú ochranu;

pracovných inšpekcií tak, že budú 
zabezpečovať účinnú ochranu a
podporovať dobrovoľné zavádzanie
vyšších pracovných noriem
spoločnosťami, a to prostredníctvom
zavedenia systému bezplatných
„sociálnych označení“, ktoré sú uznávané
na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni
EÚ;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 188
Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odsek 24a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. poukazuje na to, že v niektorých
členských štátoch majú prácu deti mladšie 
ako 14 rokov ; domnieva sa, že úloha
inšpektorov práce sa musí posilniť a že je
potrebné zintenzívniť kampane proti 
detskej práci; vyzýva Komisiu, aby na 
úrovni EÚ zaviedla osobitné kampane
zamerané na kontrolu a monitorovanie 
pracovných podmienok detí, a to najmä
mladých prisťahovalcov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 189
Karima Delli
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 24a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili, že procesné práva a práva 
presadzovania, ako sú uvedené v návrhu
smernice o opatreniach na uľahčenie 
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výkonu práv udelených pracovníkom v 
súvislosti so slobodou pohybu 
pracovníkov, budú prístupné všetkým
pracovníkom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Jelko Kacin, Phil Bennion

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. v súvislosti s vykonávacou smernicou 
k smernici o vysielaní pracovníkov 
kritizuje návrh Komisie obmedziť 
vnútroštátne kontrolné právomoci 
prostredníctvom stanovených zoznamov 
opatrení; považuje za dôležité, aby 
vnútroštátne inšpektoráty práce mohli 
kontrolovať všetko, čo považujú za 
dôležité;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Csaba Őry

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. v súvislosti s vykonávacou smernicou 
k smernici o vysielaní pracovníkov 
kritizuje návrh Komisie obmedziť 
vnútroštátne kontrolné právomoci 
prostredníctvom stanovených zoznamov 
opatrení; považuje za dôležité, aby 
vnútroštátne inšpektoráty práce mohli 
kontrolovať všetko, čo považujú za 
dôležité;

vypúšťa sa
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Or. hu

Pozmeňujúci návrh 192
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. v súvislosti s vykonávacou smernicou 
k smernici o vysielaní pracovníkov 
kritizuje návrh Komisie obmedziť 
vnútroštátne kontrolné právomoci 
prostredníctvom stanovených zoznamov 
opatrení; považuje za dôležité, aby 
vnútroštátne inšpektoráty práce mohli 
kontrolovať všetko, čo považujú za 
dôležité;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. v súvislosti s vykonávacou smernicou 
k smernici o vysielaní pracovníkov 
kritizuje návrh Komisie obmedziť 
vnútroštátne kontrolné právomoci 
prostredníctvom stanovených zoznamov 
opatrení; považuje za dôležité, aby 
vnútroštátne inšpektoráty práce mohli 
kontrolovať všetko, čo považujú za 
dôležité;

25. v súvislosti s vykonávacou smernicou 
k smernici o vysielaní pracovníkov 
považuje za dôležité, aby vnútroštátne 
inšpektoráty práce mohli kontrolovať 
všetko, čo považujú za dôležité;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 194
Olle Ludvigsson
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Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. v súvislosti s vykonávacou smernicou 
k smernici o vysielaní pracovníkov 
kritizuje návrh Komisie obmedziť 
vnútroštátne kontrolné právomoci 
prostredníctvom stanovených zoznamov 
opatrení; považuje za dôležité, aby 
vnútroštátne inšpektoráty práce mohli 
kontrolovať všetko, čo považujú za 
dôležité;

25. v súvislosti s vykonávacou smernicou 
k smernici o vysielaní pracovníkov 
kritizuje návrh Komisie obmedziť 
vnútroštátne kontrolné právomoci 
prostredníctvom stanovených zoznamov 
opatrení; považuje za dôležité, aby 
vnútroštátne inšpektoráty práce a 
organizácie zamestnancov mohli 
kontrolovať všetko, čo považujú za 
dôležité;

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 195
Ria Oomen-Ruijten

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. v súvislosti s vykonávacou smernicou 
k smernici o vysielaní pracovníkov 
kritizuje návrh Komisie obmedziť 
vnútroštátne kontrolné právomoci 
prostredníctvom stanovených zoznamov 
opatrení; považuje za dôležité, aby 
vnútroštátne inšpektoráty práce mohli 
kontrolovať všetko, čo považujú za 
dôležité;

25. v súvislosti s vykonávacou smernicou 
k smernici o vysielaní pracovníkov 
kritizuje návrh Komisie obmedziť 
vnútroštátne kontrolné právomoci 
prostredníctvom stanovených zoznamov 
opatrení; považuje za dôležité, aby 
vnútroštátne inšpektoráty práce mohli 
kontrolovať všetko, čo považujú za 
dôležité; konštatuje, že členské štáty
musia na svojom území zabezpečiť
zavedenie účinných kontrol a
mechanizmov monitorovania s cieľom
kontrolovať a monitorovať súlad s 
ustanoveniami a pravidlami stanovenými
vo vykonávacej smernici;

Or. nl
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Pozmeňujúci návrh 196
Heinz K. Becker

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva Komisiu, aby predložila návrh 
smernice, ktorou sa umožní rozsiahla 
kontrola sprostredkovaní práce – na tento 
účel sa sprostredkovateľské spoločnosti 
musia osvedčiť a musia svoju 
sprostredkovateľskú činnosť oznámiť 
ústrednej informačnej jednotke;

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 197
Csaba Őry

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva Komisiu, aby predložila návrh 
smernice, ktorou sa umožní rozsiahla 
kontrola sprostredkovaní práce – na tento 
účel sa sprostredkovateľské spoločnosti 
musia osvedčiť a musia svoju 
sprostredkovateľskú činnosť oznámiť 
ústrednej informačnej jednotke;

vypúšťa sa

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 198
Georges Bach

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva Komisiu, aby predložila návrh 
smernice, ktorou sa umožní rozsiahla 

vypúšťa sa
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kontrola sprostredkovaní práce – na tento 
účel sa sprostredkovateľské spoločnosti 
musia osvedčiť a musia svoju 
sprostredkovateľskú činnosť oznámiť 
ústrednej informačnej jednotke;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 199
Jelko Kacin, Phil Bennion

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva Komisiu, aby predložila návrh 
smernice, ktorou sa umožní rozsiahla 
kontrola sprostredkovaní práce – na tento 
účel sa sprostredkovateľské spoločnosti 
musia osvedčiť a musia svoju 
sprostredkovateľskú činnosť oznámiť 
ústrednej informačnej jednotke;

26. vyzýva Komisiu, aby navrhla a
poskytla členským štátom usmernenie o
osvedčených postupoch a uľahčovala
spoluprácu a výmenu informácií medzi
nimi, aby mohli účinnejšie skúmať a 
kontrolovať činnosti sprostredkovania 
práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Karima Delli
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva Komisiu, aby predložila návrh 
smernice, ktorou sa umožní rozsiahla 
kontrola sprostredkovaní práce – na tento 
účel sa sprostredkovateľské spoločnosti 
musia osvedčiť a musia svoju 
sprostredkovateľskú činnosť oznámiť 
ústrednej informačnej jednotke;

26. vyzýva členské štáty, aby zvýšili
rozsiahlu kontrolu sprostredkovaní práce a
zvážili prijatie opatrení, ktorými by sa 
sprostredkovateľským spoločnostiam 
uložili povinnosti osvedčovania a
oznamovania;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 201
Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva Komisiu, aby predložila návrh 
smernice, ktorou sa umožní rozsiahla 
kontrola sprostredkovaní práce – na tento 
účel sa sprostredkovateľské spoločnosti 
musia osvedčiť a musia svoju 
sprostredkovateľskú činnosť oznámiť 
ústrednej informačnej jednotke;

26. vyzýva Komisiu, aby predložila návrh 
smernice, ktorou sa umožní rozsiahla 
kontrola personálnych agentúr – na tento 
účel sa sprostredkovateľské spoločnosti 
musia osvedčiť a musia svoju 
sprostredkovateľskú činnosť oznámiť 
ústrednej informačnej jednotke;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 202
Karima Delli
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 26a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26a. vyzýva Komisiu, aby navrhla
smernicu na ochranu ľudí, ktorí
oprávnene upozorňujú na nepotvrdené
riziká v podniku a vyšetrujú ich;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 203
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. vyzýva Komisiu, aby v súlade so 
zásadou subsidiarity vypracovala návrh 
smernice na podporu úlohy inšpektorov 
práce a stanovenie európskych noriem pre 

vypúšťa sa
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pracovné inšpekcie;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 204
Csaba Őry

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. vyzýva Komisiu, aby v súlade so 
zásadou subsidiarity vypracovala návrh 
smernice na podporu úlohy inšpektorov 
práce a stanovenie európskych noriem pre 
pracovné inšpekcie;

vypúšťa sa

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 205
Karima Delli
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. vyzýva Komisiu, aby v súlade so 
zásadou subsidiarity vypracovala návrh 
smernice na podporu úlohy inšpektorov 
práce a stanovenie európskych noriem pre 
pracovné inšpekcie;

27. zdôrazňuje, že pracovné inšpekcie sú v
plnej právomoci členského štátu; 
zdôrazňuje, že Európska komisia by sa 
mala zdržať obmedzovania pracovných 
inšpekcií akýmikoľvek prostriedkami;
zdôrazňuje, že v prípade potreby by bolo 
vhodné pripojiť k európskej právnej 
úprave ochrannú doložku alebo odkaz na
túto právomoc členských štátov a jej 
význam pre jednotný európsky trh, a to z 
hľadiska ochrany pracovníkov, ako aj
spravodlivej hospodárskej súťaže;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 206
Jelko Kacin, Phil Bennion, Nadja Hirsch

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. vyzýva Komisiu, aby v súlade so 
zásadou subsidiarity vypracovala návrh 
smernice na podporu úlohy inšpektorov 
práce a stanovenie európskych noriem pre 
pracovné inšpekcie;

27. vyzýva Komisiu, aby v súlade so 
zásadou subsidiarity vypracovala návrh 
základných zásad na podporu úlohy 
inšpektorov práce a stanovenie európskych 
noriem pre pracovné inšpekcie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 207
Philippe Boulland

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. vyzýva Komisiu, aby v súlade so 
zásadou subsidiarity vypracovala návrh 
smernice na podporu úlohy inšpektorov 
práce a stanovenie európskych noriem pre 
pracovné inšpekcie;

27. vyzýva Komisiu, aby v súlade so 
zásadou subsidiarity vypracovala návrh 
smernice na podporu úlohy inšpektorov 
práce a stanovenie európskych noriem pre 
pracovné inšpekcie a jednotné požiadavky
na odbornú prípravu v tejto oblasti;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 208
Ole Christensen

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. vyzýva Komisiu, aby v súlade so 
zásadou subsidiarity vypracovala návrh 
smernice na podporu úlohy inšpektorov 
práce a stanovenie európskych noriem pre 
pracovné inšpekcie;

27. vyzýva Komisiu, aby v súlade so 
zásadou subsidiarity vypracovala návrh 
smernice na podporu úlohy inšpektorov 
práce a stanovenie európskych noriem pre 
pracovné inšpekcie, ktoré by mali brať do 
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úvahy rozdiely medzi vnútroštátnymi
trhmi práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Thomas Händel

Návrh uznesenia
Odsek 27a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27a. vyzýva členské štáty, aby na základe
dohôd o vzájomnom uznávaní určili 
vnútroštátnych inšpektorov práce s
potrebným povolením na výkon
neohlásených cezhraničných inšpekcií v
továrňach, na staveniskách a pod.; vyzýva
členské štáty a Komisiu, aby zvážili, či by 
na vykonávanie týchto úloh mali byť
určení inšpektori práce EÚ namiesto 
vnútroštátnych inšpektorov, v spolupráci s 
nimi alebo ako pomocné orgány; vyzýva
členské štáty, aby rozšírili právomoci
vnútroštátnych inšpektorov práce v
krajine, kde má daná spoločnosť svoje 
sídlo alebo svoje európske sídlo, aby mohli 
vykonať inšpekciu celého jej výstupného
reťazca;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 210
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. poukazuje na to, že politika 
hospodárskej súťaže sa vykonáva na 
európskej úrovni; považuje za potrebné 
podobne začleniť do Zmluvy o EÚ 
opatrenia na boj proti sociálnemu 

vypúšťa sa
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dumpingu, ktorými sa Komisii udelí 
právomoc na ich vykonávanie; domnieva 
sa, že tieto právomoci musia zahŕňať aj 
udeľovanie sankcií podnikom, a to takisto 
podľa vzoru sankcií v právnych 
predpisoch týkajúcich sa hospodárskej 
súťaže;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 211
Jelko Kacin, Phil Bennion

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. poukazuje na to, že politika 
hospodárskej súťaže sa vykonáva na 
európskej úrovni; považuje za potrebné 
podobne začleniť do Zmluvy o EÚ 
opatrenia na boj proti sociálnemu 
dumpingu, ktorými sa Komisii udelí 
právomoc na ich vykonávanie; domnieva 
sa, že tieto právomoci musia zahŕňať aj 
udeľovanie sankcií podnikom, a to takisto 
podľa vzoru sankcií v právnych 
predpisoch týkajúcich sa hospodárskej 
súťaže;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Heinz K. Becker

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. poukazuje na to, že politika 
hospodárskej súťaže sa vykonáva na 
európskej úrovni; považuje za potrebné 
podobne začleniť do Zmluvy o EÚ 
opatrenia na boj proti sociálnemu 

vypúšťa sa
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dumpingu, ktorými sa Komisii udelí 
právomoc na ich vykonávanie; domnieva 
sa, že tieto právomoci musia zahŕňať aj 
udeľovanie sankcií podnikom, a to takisto 
podľa vzoru sankcií v právnych 
predpisoch týkajúcich sa hospodárskej 
súťaže;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 213
Csaba Őry

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. poukazuje na to, že politika 
hospodárskej súťaže sa vykonáva na 
európskej úrovni; považuje za potrebné 
podobne začleniť do Zmluvy o EÚ 
opatrenia na boj proti sociálnemu 
dumpingu, ktorými sa Komisii udelí 
právomoc na ich vykonávanie; domnieva 
sa, že tieto právomoci musia zahŕňať aj 
udeľovanie sankcií podnikom, a to takisto 
podľa vzoru sankcií v právnych 
predpisoch týkajúcich sa hospodárskej 
súťaže;

vypúšťa sa

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 214
Karima Delli
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. poukazuje na to, že politika 
hospodárskej súťaže sa vykonáva na 
európskej úrovni; považuje za potrebné 
podobne začleniť do Zmluvy o EÚ 

28. poukazuje na to, že politika 
hospodárskej súťaže sa vykonáva na 
európskej úrovni; považuje za potrebné 
podobne začleniť do Zmluvy o EÚ 
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opatrenia na boj proti sociálnemu 
dumpingu, ktorými sa Komisii udelí 
právomoc na ich vykonávanie; domnieva 
sa, že tieto právomoci musia zahŕňať aj 
udeľovanie sankcií podnikom, a to takisto 
podľa vzoru sankcií v právnych 
predpisoch týkajúcich sa hospodárskej 
súťaže;

opatrenia na boj proti obchádzaniu
sociálneho a pracovného práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. poukazuje na to, že politika 
hospodárskej súťaže sa vykonáva na 
európskej úrovni; považuje za potrebné 
podobne začleniť do Zmluvy o EÚ 
opatrenia na boj proti sociálnemu
dumpingu, ktorými sa Komisii udelí 
právomoc na ich vykonávanie; domnieva 
sa, že tieto právomoci musia zahŕňať aj 
udeľovanie sankcií podnikom, a to takisto 
podľa vzoru sankcií v právnych 
predpisoch týkajúcich sa hospodárskej 
súťaže;

28. vyzýva Komisiu, aby identifikovala
spôsoby lepšieho riešenia prípadov
sociálneho dumpingu v EÚ a prijala
vhodné nástroje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 216
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. považuje za dôležité, aby sa 
ustanovenia zavedené Komisiou proti 
sociálnemu dumpingu zakotvili 
v záväznom právnom akte; považuje za 

vypúšťa sa
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potrebné zaviesť európsku pracovnú 
inšpekciu na vykonávanie týchto 
právomocí;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 217
Heinz K. Becker

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. považuje za dôležité, aby sa 
ustanovenia zavedené Komisiou proti 
sociálnemu dumpingu zakotvili 
v záväznom právnom akte; považuje za 
potrebné zaviesť európsku pracovnú 
inšpekciu na vykonávanie týchto 
právomocí;

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 218
Georges Bach

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. považuje za dôležité, aby sa 
ustanovenia zavedené Komisiou proti 
sociálnemu dumpingu zakotvili 
v záväznom právnom akte; považuje za 
potrebné zaviesť európsku pracovnú 
inšpekciu na vykonávanie týchto 
právomocí;

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 219
Csaba Őry
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Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. považuje za dôležité, aby sa 
ustanovenia zavedené Komisiou proti 
sociálnemu dumpingu zakotvili 
v záväznom právnom akte; považuje za 
potrebné zaviesť európsku pracovnú 
inšpekciu na vykonávanie týchto 
právomocí;

vypúšťa sa

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 220
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. považuje za dôležité, aby sa 
ustanovenia zavedené Komisiou proti 
sociálnemu dumpingu zakotvili 
v záväznom právnom akte; považuje za 
potrebné zaviesť európsku pracovnú 
inšpekciu na vykonávanie týchto 
právomocí;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Ole Christensen

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. považuje za dôležité, aby sa 
ustanovenia zavedené Komisiou proti 
sociálnemu dumpingu zakotvili 
v záväznom právnom akte; považuje za 

29. považuje za dôležité, aby sa 
ustanovenia zavedené Komisiou proti 
sociálnemu dumpingu zakotvili 
v záväznom právnom akte; považuje za 
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potrebné zaviesť európsku pracovnú 
inšpekciu na vykonávanie týchto 
právomocí;

potrebné zaviesť európsku pracovnú 
inšpekciu na vykonávanie týchto 
právomocí v spolupráci s vnútroštátnymi
orgánmi a sociálnymi partnermi;

Or. en


