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Pozmeňujúci návrh 1
Jean Lambert
v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

Návrh stanoviska
Odsek -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-1. Pripomína svoje uznesenie 
z 25. októbra 2011 o mobilite a začlenení 
osôb so zdravotným postihnutím 
a Európskej stratégii pre oblasť 
zdravotného postihnutia 2010 – 2020, 
v ktorom vyzýva na bezpodmienečné 
dodržiavanie Charty základných práv 
Európskej únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že ak sa má zachovať 
dôveryhodnosť inštitúcií Európskej únie a 
zabrániť dvojitým štandardom, musí 
depolitizácia a ďalší rozvoj súčasných 
postupov1 prebiehať v súlade so 
zmluvami;

1. zdôrazňuje, že ak sa má zachovať 
dôveryhodnosť inštitúcií Európskej únie, je 
nevyhnutné posilniť ochranu základných 
práv; zdôrazňuje, že Únia musí prispievať 
k ochrane a rozvoju týchto spoločných 
hodnôt v súlade so zmluvami a s Chartou 
základných práv;

__________________
1 Pracovný dokument II o situácií v oblasti 
základných práv v Európskej únii v roku 
2012, spravodajca Louis Michel, s. 3.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 3
Jean Lambert
v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že ak sa má zachovať 
dôveryhodnosť inštitúcií Európskej únie a 
zabrániť dvojitým štandardom, musí 
depolitizácia a ďalší rozvoj súčasných 
postupov1 prebiehať v súlade so 
zmluvami;

1. zdôrazňuje, že ak sa má zachovať 
dôveryhodnosť inštitúcií Európskej únie a 
zabrániť dvojitým štandardom, malo by sa 
vykonávať jasné a systematické 
hodnotenie s cieľom zaručiť súlad so 
zmluvami;

__________________
1 Pracovný dokument II o situácií v oblasti 
základných práv v Európskej únii v roku 
2012, spravodajca Louis Michel, s. 3.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. keďže podľa článku 18 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie je akákoľvek 
diskriminácia na základe štátnej 
príslušnosti, či už priama, alebo 
nepriama, zakázaná;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Odsek 1b (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. keďže podľa článku 151 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie má Európska 
únia za cieľ podporovať zamestnanosť 
pracovníkov, zlepšovať životné a pracovné 
podmienky tak, aby sa dosiahlo ich 
zosúladenie pri zachovaní dosiahnutej 
úrovne, primeraná sociálna ochrana, 
dialóg medzi sociálnymi partnermi, rozvoj 
ľudských zdrojov so zreteľom na 
permanentne vysokú zamestnanosť a boj 
proti vylučovaniu z trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Odsek 1c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1c. keďže právo na slobodu 
zhromažďovania a združovania je 
stanovené v článku 12 Charty základných 
práv a keďže podľa článku 152 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie treba 
autonómiu sociálnych partnerov vždy 
rešpektovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Odsek 1d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1d. keďže podľa článku 34 Charty 
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základných práv majú európski občania 
právo na dávky sociálneho zabezpečenia 
a sociálne služby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Odsek 1e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1e. keďže podľa článku 28 Charty 
základných práv je právo na kolektívne 
vyjednávanie a kolektívne akcie 
základným právom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Jean Lambert
v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že Súdny dvor Európskej 
únie má právomoc v oblastiach spojených 
so zmluvami a so sekundárnou legislatívou 
vrátane uplatňovania Charty základných 
práv a oblasti zamestnanosti2, a že vo 
vypočutiach o sporoch musí postupovať 
spôsobom, ktorý je primeraný, 
transparentný a spravodlivý („právo na 
spravodlivý proces”), a to najmä v 
prípadoch, v ktorých ide o „závažné a 
pretrvávajúce porušovanie hodnôt”, ako 
ustanovuje článok 7 Zmluvy o Európskej 
únii, a že členské štáty môžu v súčasnosti 
Súdny dvor využívať ako spôsob 

2. zdôrazňuje, že Súdny dvor Európskej 
únie má právomoc v oblastiach spojených 
so zmluvami a so sekundárnou legislatívou 
vrátane uplatňovania Charty základných 
práv a oblasti zamestnanosti2, a že vo 
vypočutiach o sporoch musí postupovať 
spôsobom, ktorý je primeraný, 
transparentný a spravodlivý („právo na 
spravodlivý proces”).
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vyjadrenia svojho technického stanoviska 
s náležitým zastúpením, náležitým 
spôsobom a vo vhodnej lehote, ak 
nesúhlasia s výkladom Európskej 
komisie; potvrdzuje, že Európsky 
parlament nemôže konať namiesto 
Európskej komisie alebo Súdneho dvora 
Európskej únie, pretože Európsky 
parlament nie je orgánom presadzovania 
práva;

__________________ __________________
2 Články 16 a 22 Charty základných práv 
Európskej únie v prípade C-202/11, 
rozsudok Súdneho dvora zo 16. apríla 2013 
Anton Las v PSA Antwerp NV.

2 Články 16 a 22 Charty základných práv 
Európskej únie vo veci C-202/11, rozsudok 
Súdneho dvora zo 16. apríla 2013 Anton 
Las v PSA Antwerp NV.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že Súdny dvor Európskej 
únie má právomoc v oblastiach spojených 
so zmluvami a so sekundárnou 
legislatívou vrátane uplatňovania Charty 
základných práv a oblasti zamestnanosti2, 
a že vo vypočutiach o sporoch musí 
postupovať spôsobom, ktorý je primeraný, 
transparentný a spravodlivý („právo na 
spravodlivý proces”), a to najmä v 
prípadoch, v ktorých ide o „závažné a 
pretrvávajúce porušovanie hodnôt”, ako 
ustanovuje článok 7 Zmluvy o Európskej 
únii, a že členské štáty môžu v súčasnosti 
Súdny dvor využívať ako spôsob 
vyjadrenia svojho technického stanoviska s 
náležitým zastúpením, náležitým 
spôsobom a vo vhodnej lehote, ak 
nesúhlasia s výkladom Európskej komisie; 
potvrdzuje, že Európsky parlament 

2. zdôrazňuje, že Súdny dvor Európskej 
únie používa Chartu základných práv ako 
výkladovú príručku v prípade súdneho 
sporu týkajúceho sa sociálnych 
a pracovných práv a že takýto súdny spor 
by mohol mať podobu žaloby vo forme 
návrhov na začatie prejudiciálneho 
konania zo strany vnútroštátnych súdov 
(článok 267 ZFEÚ), v ktorých sa 
spochybňuje uplatňovanie práva Únie zo 
strany členských štátov, čím sa zjavne 
porušujú základné sociálne práva 
pracovníkov stanovené v charte; 
zdôrazňuje právo na spravodlivý proces, a 
to najmä v prípadoch, v ktorých ide o 
„závažné a pretrvávajúce porušovanie 
hodnôt”, ako ustanovuje článok 7 Zmluvy 
o Európskej únii, a že členské štáty môžu v 
súčasnosti Súdny dvor využívať ako 
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nemôže konať namiesto Európskej 
komisie alebo Súdneho dvora Európskej 
únie, pretože Európsky parlament nie je 
orgánom presadzovania práva;

spôsob vyjadrenia svojho technického 
stanoviska s náležitým zastúpením, 
náležitým spôsobom a vo vhodnej lehote, 
ak nesúhlasia s výkladom Európskej 
komisie; víta skutočnosť, že Komisia
oznámila návrh, ktorým sa vytvára nový 
mechanizmus na presadzovanie hodnôt 
stanovených v článku 2 Zmluvy 
o Európskej únii;

__________________
2 Články 16 a 22 Charty základných práv 
Európskej únie v prípade C-202/11, 
rozsudok Súdneho dvora zo 16. apríla 
2013 Anton Las v PSA Antwerp NV.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. je presvedčený, že na plné využitie 
potenciálu zmlúv je potrebné 
uskutočňovať objektívne a porovnávacie 
posúdenia týkajúce sa presne vyvážených 
individuálnych a kolektívnych pracovných 
práv s ohľadom na vnútroštátne právne 
predpisy, ako aj kompetencie jednotlivých 
štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Odsek 2b (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. zdôrazňuje, že finančná 
a hospodárska kríza a opatrenia, ktoré 
boli prijaté na jej prekonanie, majú vážny 
vplyv na najchudobnejšie 
a najodkázanejšie skupiny obyvateľstva, 
na rozdiel od tých ľudí a funkcionárov, 
ktorí túto krízu spôsobili svojím 
nezodpovedným konaním, a žiada, aby sa 
náprave tejto situácie venovala osobitná 
pozornosť a aby sa prijali primerané 
a účinnejšie opatrenia s cieľom zabrániť 
tomu, aby sa táto situácia ešte niekedy 
v budúcnosti zopakovala;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Jean Lambert
v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. poukazuje na to, že samotný Európsky 
parlament zdôraznil, že v súčasnosti platné 
zmluvy už EÚ udeľujú rozsiahle 
právomoci v oblasti ľudských práv3; 
konštatuje, že na základe článku 51 Charty 
základných práv sú ustanovenia Charty
týkajúce sa jej implementácie adresované 
členským štátom, pokiaľ ide o akúkoľvek 
oblasť, v ktorej vykonávajú právo Únie;

3. poukazuje na to, že samotný Európsky 
parlament zdôraznil, že v súčasnosti platné 
zmluvy už EÚ udeľujú rozsiahle 
právomoci v oblasti ľudských práv3; 
konštatuje, že na základe článku 51 Charty 
základných práv sú ustanovenia charty
týkajúce sa jej implementácie adresované 
členským štátom, pokiaľ ide o akúkoľvek 
oblasť, v ktorej vykonávajú právo Únie, 
a to aj v súvislosti s antidiskrimináciou, 
zdravím a bezpečnosťou, sociálnym 
začlenením a bývaním.

__________________ __________________
3 Pracovný dokument II o situácií v oblasti 
základných práv v Európskej únii v roku 
2012, spravodajca Louis Michel, s. 2.

3 Pracovný dokument II o situácií v oblasti 
základných práv v Európskej únii v roku 
2012, spravodajca Louis Michel, s. 2.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. upozorňuje inštitúcie Európskej únie, že 
v záujme ochrany a uplatňovania ľudských 
práv je možné navrhnúť súdržnú a 
jednotnú, objektívnu impementáciu len 
vtedy, ak bude možné posilniť existujúce 
postupy na úrovni práva EÚ so zárukami, 
ktoré musia platiť na úrovni zmlúv.

4. upozorňuje inštitúcie Európskej únie, že 
v záujme ochrany a uplatňovania ľudských 
práv je možné navrhnúť súdržnú a 
jednotnú, objektívnu implementáciu len 
vtedy, ak bude možné posilniť existujúce 
postupy na úrovni práva EÚ so zárukami, 
ktoré môžu platiť na úrovni sekundárnych 
právnych predpisov, ako aj na úrovni 
zmlúv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Jean Lambert
v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. pripomína svoje uznesenie zo 4. júla 
2013 o vplyve krízy na prístup 
zraniteľných skupín k starostlivosti,
v ktorom vyzýva členské štáty, aby 
vypracovali posúdenia vplyvu s cieľom 
zabezpečiť, aby prijaté opatrenia, ktoré by 
mohli ovplyvniť najzraniteľnejších 
obyvateľov, boli v súlade so zásadami 
uvedenými v Charte základných práv EÚ 
a v súlade so smernicou 2000/43/ES, 
ktorou sa zavádza zásada rovnakého 
zaobchádzania s osobami bez ohľadu 
na rasový alebo etnický pôvod; domnieva 
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sa, že úsporné opatrenia by za žiadnych 
okolností nemali zbavovať občanov 
prístupu k základným sociálnym 
a zdravotníckym službám a základným 
právam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že je potrebné prijať 
spoločné horizontálne právne predpisy 
o antidiskriminácii s cieľom odstrániť 
prekážky voľného pohybu; vyzýva Radu, 
aby ukončila svoju blokádu týkajúcu sa 
návrhu, ktorý už Komisia predložila;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Odsek 4b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. konštatuje, že trojka dohnala krajiny 
zapojené do programu do hlbokej recesie 
tým, že tlačila na vývoj platov; zdôrazňuje, 
že autonómiu sociálnych partnerov treba 
vždy chrániť a podporovať v súlade so 
zmluvou;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 18
Jean Lambert
v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

Návrh stanoviska
Odsek 4b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. pripomína svoje uznesenie zo 
14. septembra 2011 o stratégii EÚ 
v oblasti bezdomovstva, v ktorom žiada 
agentúru EÚ pre základné práva (FRA), 
aby sa intenzívnejšie zaoberala 
dôsledkami extrémnej chudoby 
a sociálneho vylúčenia, pokiaľ ide 
o prístup k základným právam a ich 
užívanie, a aby pritom mala na pamäti, že 
napĺňanie práva na bývanie má zásadný 
význam pri uplatňovaní mnohých ďalších 
práv, okrem iného politických 
a sociálnych; vyzýva Komisiu, aby 
pozorne monitorovala, či sa v členských 
štátoch dodržiavajú základné práva, ako 
je napríklad ľudská dôstojnosť, a aby 
urobila všetko pre bezodkladné ukončenie 
kriminalizácie bezdomovcov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Jean Lambert
v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

Návrh stanoviska
Odsek 4c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4c. pripomína svoje uznesenie 
z 15. decembra 2011 o hodnotení 
v polovici trvania európskej stratégie 
v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci na 
obdobie 2007 – 2012, v ktorom uvádza, že 
právo na zdravie je základným právom 
a že všetci pracovníci majú právne
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zaručené pracovné podmienky, ktoré 
rešpektujú ich zdravie, bezpečnosť 
a dôstojnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Odsek 4c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4c. zdôrazňuje, že pracovníci pracujúci 
v inom členskom štáte EÚ majú právo na 
rovnaké zaobchádzanie ako s domácimi 
pracovníkmi, pokiaľ ide o zamestnanie, 
odmeňovanie a pracovné podmienky bez 
toho, aby museli žiadať o pracovné 
povolenie, ako aj pokiaľ ide o daňové 
zvýhodnenia, právo na prenosnosť dávok 
sociálneho zabezpečenia, zlúčenie rodiny 
a právo ich detí na vzdelanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Jean Lambert
v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

Návrh stanoviska
Odsek 4d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4d. nalieha na Komisiu, aby monitorovala 
vykonávanie smernice 2000/78/ES 
o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní 
vrátane jej ustanovení týkajúcich sa 
opravných prostriedkov a ochrany práv, 
ktoré sú stanovené v článku 9, a aby 
začala konania o porušení povinnosti 
proti tým členským štátom, ktoré túto 
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smernicu nepresadzujú; vyzýva Komisiu, 
aby posilnila právo na právne 
zastupovanie v sporoch týkajúcich sa 
zamestnania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Odsek 4d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4d. zdôrazňuje, že predpokladom voľného 
pohybu je koordinácia dávok sociálneho 
zabezpečenia; žiada Komisiu, aby 
vypracovala návrh reformy nariadenia 
883/2004/ES s cieľom predĺžiť export 
dávok v nezamestnanosti na povinných 
šesť mesiacov namiesto troch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Odsek 4e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4e. konštatuje, že význam cezhraničných 
trhov práce a mobility v rámci EÚ je vo 
všeobecnosti na vzostupe; nie je však 
k dispozícii dostatok informácií 
o pravidlách a predpisoch vzťahujúcich 
sa na pracovisko vrátane pracovných 
práv, pracovné podmienky a sociálne 
zabezpečenie; zdôrazňuje, že náležité 
informácie sú predpokladom na to, aby 
mohli títo pracovníci uplatňovať svoje 
právo na voľný pohyb, tak ako v rámci 
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prípravných opatrení pre informačné 
centrá pre vyslaných pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Odsek 4f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4f. zdôrazňuje, že je potrebné, aby boli 
v európskom rámci kvality pre stáže 
stanovené práva a povinnosti oboch strán, 
čím by sa umožnila mobilita a zaistila 
ochrana stážistov pred vykorisťovaním;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Odsek 4g (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4g. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
v niektorých členských štátoch stále platia 
prechodné pravidlá týkajúce sa voľného 
pohybu pracovníkov; zdôrazňuje, že obavy 
z negatívnych vplyvov migrácie pracovnej 
sily sú nepodložené, a podčiarkuje, že 
podľa odhadov došlo v dôsledku mobility 
po rozšírení (v rokoch 2004 – 2009) 
k dlhodobému zvýšeniu HDP EÚ-15 
o takmer 1 %1;
__________________
1 Vývoj zamestnanosti a sociálnej situácie 
v Európe 2011, kapitola 6: Pracovná 
mobilita v EÚ a vplyv rozšírenia, s. 274.
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Pozmeňujúci návrh 26
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Odsek 4h (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4h. konštatuje, že nedávne diskusie, 
v ktorých bol voľný pohyb označený za 
migráciu do systémov sociálneho 
zabezpečenia, sa nezakladajú na faktoch2; 
zdôrazňuje, že diskriminácia je hlavnou 
prekážkou, ktorá európskym občanom 
bráni v uplatňovaní základných práv; 
zdôrazňuje, že podľa nariadenia č. 
883/2004 majú občania Únie, ktorí sa 
permanentne zdržiavajú v určitom 
členskom štáte, právo na rovnaké 
zaobchádzanie, pokiaľ ide o sociálne 
zabezpečenie;
__________________
2 Pozri vyšetrovaciu analýzu týkajúcu sa 
vplyvu, ktorý majú nároky neaktívnych 
migrantov v rámci EÚ na osobitné 
nepríspevkové peňažné dávky a zdravotnú 
starostlivosť poskytovanú na základe 
pobytu, na systémy sociálneho 
zabezpečenia členských štátov, GR pre 
zamestnanosť, záverečná správa, ktorú 
predložila spoločnosť ICF GHK spolu 
s Milieu Ltd., 14. októbra 2013.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Odsek 4i (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4i. zdôrazňuje, že je potrebné, aby 
Komisia a členské štáty zintenzívnili svoju 
prácu týkajúcu sa rozvíjania a záruky 
pracovných práv a sociálnych základných 
práv, čo je rozhodujúci krok potrebný na 
zaistenie rovnakého zaobchádzania, 
dôstojných pracovných miest a miezd na 
živobytie v Európskej únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Odsek 4j (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4j. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
uznali obete každej formy pracovného 
vykorisťovania, nelegálnej práce, nútenej 
práce, nezákonného obchodovania 
s pracovnou silou alebo inej formy 
porušovania pracovných práv za obete 
vykorisťovania, ktoré je v rozpore so 
základnými ľudskými právami 
pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Odsek 4k (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4k. zdôrazňuje, že je potrebné, aby členské 
štáty posilnili pracovné inšpekcie s cieľom 
účinne bojovať proti nezákonnému 
obchodovaniu s pracovnou silou, nútenej 
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práci, vykorisťovaniu pracovníkov, 
nelegálnej práci a iným formám 
porušovania základných ľudských práv 
pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Odsek 4l (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4l. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
uznali právo pracovníkov na bezpečné 
a zdravé pracovné podmienky, ako je 
uvedené v článku 3 Európskej sociálnej 
charty, za nevyhnutné na to, aby mali títo 
pracovníci možnosť viesť dôstojný život 
a zaistiť rešpektovanie svojich základných 
práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Odsek 4m (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4m. zdôrazňuje význam úlohy sociálnych 
partnerov pri kolektívnom vyjednávaní na 
zaistenie toho, aby sa dodržiavali základné 
práva pracovníkov a aby sa dosiahlo 
rovnaké zaobchádzanie s týmito 
pracovníkmi, najmä pokiaľ ide o mladých 
ľudí, ženy, osoby so zdravotným 
postihnutím a iné sociálne znevýhodnené 
skupiny na trhu práce;
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