
AM\1008721SK.doc PE522.823v04-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

2013/2111(INI)

5.11.2013

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
1 – 144

Návrh správy
Vilija Blinkevičiūtė
(PE519.788v01-00)

Sociálna ochrana pre všetkých vrátane samostatne zárobkovo činných osôb
(2013/2111(INI))



PE522.823v04-00 2/73 AM\1008721SK.doc

SK

AM_Com_NonLegReport



AM\1008721SK.doc 3/73 PE522.823v04-00

SK

Pozmeňujúci návrh 1
Danuta Jazłowiecka

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže právo na sociálne zabezpečenie 
je základným ľudským právom a keďže 
toto právo je neoddeliteľnou súčasťou
európskeho sociálneho modelu; keďže 
Medzinárodná organizácia práce (MOP) 
prijala odporúčania o vnútroštátnych 
minimách sociálnej ochrany, ktorých 
cieľom je zabezpečiť základné právo 
každej osoby na sociálne zabezpečenie a na 
životnú úroveň, ktorá je v súlade s ľudskou 
dôstojnosťou;

A. keďže právo na sociálne zabezpečenie 
je kľúčovým prvkom európskeho 
sociálneho modelu; keďže Medzinárodná
organizácia práce (MOP) prijala 
odporúčania o vnútroštátnych minimách 
sociálnej ochrany, ktorých cieľom je 
zabezpečiť základné právo každej osoby na 
sociálne zabezpečenie a na životnú úroveň, 
ktorá je v súlade s ľudskou dôstojnosťou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Phil Bennion

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže právo na sociálne zabezpečenie 
je základným ľudským právom a keďže 
toto právo je neoddeliteľnou súčasťou 
európskeho sociálneho modelu; keďže 
Medzinárodná organizácia práce (MOP) 
prijala odporúčania o vnútroštátnych 
minimách sociálnej ochrany, ktorých 
cieľom je zabezpečiť základné právo 
každej osoby na sociálne zabezpečenie a na 
životnú úroveň, ktorá je v súlade s ľudskou 
dôstojnosťou;

A. keďže právo na sociálne zabezpečenie 
je základným právom a keďže toto právo je 
neoddeliteľnou súčasťou európskeho 
sociálneho trhového hospodárstva; keďže 
Medzinárodná organizácia práce (MOP) 
prijala odporúčania o vnútroštátnych 
minimách sociálnej ochrany, ktorých 
cieľom je zabezpečiť základné právo 
každej osoby na sociálne zabezpečenie a na 
životnú úroveň, ktorá je v súlade s ľudskou 
dôstojnosťou;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Csaba Sógor

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže právo na sociálne zabezpečenie 
je základným ľudským právom a keďže 
toto právo je neoddeliteľnou súčasťou 
európskeho sociálneho modelu; keďže 
Medzinárodná organizácia práce (MOP) 
prijala odporúčania o vnútroštátnych 
minimách sociálnej ochrany, ktorých 
cieľom je zabezpečiť základné právo 
každej osoby na sociálne zabezpečenie a na 
životnú úroveň, ktorá je v súlade s ľudskou 
dôstojnosťou;

A. keďže právo na sociálne zabezpečenie 
je základným právom, ktoré je v súlade 
s právom Spoločenstva, vnútroštátnymi 
právnymi predpismi a praxou, a keďže 
toto právo je neoddeliteľnou súčasťou 
európskeho sociálneho modelu; keďže 
Medzinárodná organizácia práce (MOP) 
prijala odporúčania o vnútroštátnych 
minimách sociálnej ochrany, ktorých 
cieľom je zabezpečiť základné právo 
každej osoby na sociálne zabezpečenie a na 
životnú úroveň, ktorá je v súlade s ľudskou 
dôstojnosťou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Phil Bennion

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Aa (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže sociálne zabezpečenie je 
vnútroštátnou právomocou, 
koordinovanou na úrovni EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Danuta Jazłowiecka
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže sociálne zabezpečenie 
predstavuje investíciu do ľudí, ktorá 
umožňuje prispôsobiť sa vývoju trhu 
práce, bojovať proti chudobe a sociálnemu 
vylúčeniu a začleniť sa do trhu práce;
keďže sociálne zabezpečenie zohráva 
úlohu stabilizácie hospodárstva a je 
proticyklickým faktorom, vďaka ktorému 
sa zvyšuje dopyt a vnútorná spotreba;

B. keďže cieľom sociálnej ochrany je 
reagovať v prípade negatívneho vývoja na
trhu práce, bojovať proti chudobe 
a sociálnemu vylúčeniu a zabezpečiť 
začlenenie do trhu práce; keďže sociálne 
zabezpečenie zohráva úlohu stabilizácie 
hospodárstva a je proticyklickým faktorom, 
vďaka ktorému sa zvyšuje dopyt 
a vnútorná spotreba;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Phil Bennion

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže sociálne zabezpečenie
predstavuje investíciu do ľudí, ktorá
umožňuje prispôsobiť sa vývoju trhu práce, 
bojovať proti chudobe a sociálnemu 
vylúčeniu a začleniť sa do trhu práce;
keďže sociálne zabezpečenie zohráva 
úlohu stabilizácie hospodárstva a je 
proticyklickým faktorom, vďaka ktorému 
sa zvyšuje dopyt a vnútorná spotreba;

B. keďže sociálna ochrana umožňuje 
prispôsobiť sa vývoju na trhu práce, 
bojovať proti chudobe a sociálnemu 
vylúčeniu a začleniť sa do trhu práce;
keďže sociálne zabezpečenie zohráva 
úlohu stabilizácie hospodárstva a je 
proticyklickým faktorom, vďaka ktorému 
sa zvyšuje dopyt a vnútorná spotreba;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Danuta Jazłowiecka

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže na prekonanie krízy členské 
štáty znížili verejné financie presne 
v momente, keď v dôsledku náhleho 
zvýšenia počtu nezamestnaných je
potrebné zvýšiť ich sociálnu ochranu, 
pričom vnútroštátne rozpočty na sociálne 
poistenie čelili ďalšej ťažkosti, pretože po 
strate zamestnania, ktorá sa dotkla 
mnohých osôb, alebo po znížení platu sa 
príspevky znížili, čo predstavuje skutočnú 
hrozbu pre európsky sociálny model;

C. keďže z dôvodu krízy, keď v dôsledku 
náhleho zvýšenia počtu nezamestnaných 
bolo potrebné zvýšiť ich sociálnu ochranu
a vnútroštátne rozpočty na sociálne 
poistenie čelili ďalšej ťažkosti, pretože po 
strate zamestnania, ktorá sa dotkla 
mnohých osôb, alebo po znížení platu sa 
príspevky znížili, čo predstavuje skutočnú 
hrozbu pre európsky sociálny model;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže na prekonanie krízy členské štáty 
znížili verejné financie presne v momente,
keď v dôsledku náhleho zvýšenia počtu 
nezamestnaných je potrebné zvýšiť ich 
sociálnu ochranu, pričom vnútroštátne 
rozpočty na sociálne poistenie čelili ďalšej 
ťažkosti, pretože po strate zamestnania, 
ktorá sa dotkla mnohých osôb, alebo po 
znížení platu sa príspevky znížili, čo 
predstavuje skutočnú hrozbu pre európsky 
sociálny model;

C. keďže na prekonanie krízy niektoré 
členské štáty znížili verejné financie, hoci
systémy sociálnej ochrany museli čeliť 
náhlemu zvýšeniu počtu nezamestnaných, 
pričom vnútroštátne rozpočty na sociálne 
poistenie čelili ďalšej ťažkosti, pretože po 
strate zamestnania, ktorá sa dotkla 
mnohých osôb, alebo po znížení platu sa 
príspevky znížili, čo predstavuje skutočnú 
hrozbu pre európsky sociálny model;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Phil Bennion

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže na prekonanie krízy členské štáty 
znížili verejné financie presne v momente, 
keď v dôsledku náhleho zvýšenia počtu 
nezamestnaných je potrebné zvýšiť ich 
sociálnu ochranu, pričom vnútroštátne 
rozpočty na sociálne poistenie čelili ďalšej 
ťažkosti, pretože po strate zamestnania, 
ktorá sa dotkla mnohých osôb, alebo po 
znížení platu sa príspevky znížili, čo 
predstavuje skutočnú hrozbu pre európsky 
sociálny model;

C. keďže na prekonanie krízy niektoré 
členské štáty znížili verejné financie presne 
v momente, keď v dôsledku zvýšenia počtu 
nezamestnaných vzrástol dopyt po 
sociálnej ochrane, pričom vnútroštátne 
rozpočty na sociálne poistenie čelili ďalšej 
ťažkosti, pretože po strate zamestnania, 
ktorá sa dotkla mnohých osôb, alebo po 
znížení platu sa príspevky znížili, čo 
predstavuje skutočnú hrozbu pre európske
sociálne trhové hospodárstvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Thomas Mann

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže na prekonanie krízy členské štáty 
znížili verejné financie presne v momente, 
keď v dôsledku náhleho zvýšenia počtu 
nezamestnaných je potrebné zvýšiť ich 
sociálnu ochranu, pričom vnútroštátne 
rozpočty na sociálne poistenie čelili ďalšej 
ťažkosti, pretože po strate zamestnania, 
ktorá sa dotkla mnohých osôb, alebo po 
znížení platu sa príspevky znížili, čo 
predstavuje skutočnú hrozbu pre európsky 
sociálny model;

C. keďže na prekonanie krízy členské štáty 
museli znížiť verejné financie presne 
v momente, keď v dôsledku náhleho 
zvýšenia počtu nezamestnaných bolo
potrebné zvýšiť ich sociálnu ochranu, 
pričom vnútroštátne rozpočty na sociálne 
poistenie čelili ďalšej ťažkosti, pretože po 
strate zamestnania, ktorá sa dotkla 
mnohých osôb, alebo po znížení platu sa 
príspevky znížili;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 11
Csaba Sógor

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže na prekonanie krízy členské štáty 
znížili verejné financie presne v momente, 
keď v dôsledku náhleho zvýšenia počtu 
nezamestnaných je potrebné zvýšiť ich 
sociálnu ochranu, pričom vnútroštátne 
rozpočty na sociálne poistenie čelili ďalšej 
ťažkosti, pretože po strate zamestnania, 
ktorá sa dotkla mnohých osôb, alebo po 
znížení platu sa príspevky znížili, čo 
predstavuje skutočnú hrozbu pre európsky 
sociálny model;

C. keďže na prekonanie krízy niektoré 
členské štáty znížili verejné financie presne 
v momente, keď v dôsledku náhleho 
zvýšenia počtu nezamestnaných bolo
potrebné zvýšiť ich sociálnu ochranu, 
pričom vnútroštátne rozpočty na sociálne 
poistenie čelili ďalšej ťažkosti, pretože po 
strate zamestnania, ktorá sa dotkla 
mnohých osôb, alebo po znížení platu sa 
príspevky znížili, čo predstavuje skutočnú 
hrozbu pre európsky sociálny model;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Danuta Jazłowiecka

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže pokrytie v oblasti sociálnej 
ochrany v členských štátoch EÚ je stále 
nedostatočné; keďže prípady zneužívania 
zraniteľných pracovníkov v EÚ sú stále 
častejšie a keďže segmentácia trhov práce 
spolu s úrovňou ochrany, ktorá sa líši 
v závislosti od rôznych typov zmlúv a 
pracovných vzťahov, je ešte zarážajúcou 
skutočnosťou, ktorá vedie k sociálnej 
neprispôsobivosti a nerovnosti;

D. keďže pokrytie v oblasti sociálnej 
ochrany patrí do právomoci členských 
štátov, pričom značne rôzna úroveň 
ochrany, ktorá sa líši v závislosti od 
rôznych typov zmlúv a pracovných 
vzťahov, môže viesť k sociálnej 
neprispôsobivosti a nerovnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže pokrytie v oblasti sociálnej 
ochrany v členských štátoch EÚ je stále 
nedostatočné; keďže prípady zneužívania 
zraniteľných pracovníkov v EÚ sú stále 
častejšie a keďže segmentácia trhov práce 
spolu s úrovňou ochrany, ktorá sa líši 
v závislosti od rôznych typov zmlúv a 
pracovných vzťahov, je ešte zarážajúcou 
skutočnosťou, ktorá vedie k sociálnej 
neprispôsobivosti a nerovnosti;

D. keďže pokrytie v oblasti sociálnej 
ochrany môže byť v niektorých členských 
štátoch EÚ stále nedostatočné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Phil Bennion

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže pokrytie v oblasti sociálnej 
ochrany v členských štátoch EÚ je stále 
nedostatočné; keďže prípady zneužívania 
zraniteľných pracovníkov v EÚ sú stále 
častejšie a keďže segmentácia trhov práce 
spolu s úrovňou ochrany, ktorá sa líši 
v závislosti od rôznych typov zmlúv a 
pracovných vzťahov, je ešte zarážajúcou 
skutočnosťou, ktorá vedie k sociálnej 
neprispôsobivosti a nerovnosti;

D. keďže pokrytie v oblasti sociálnej 
ochrany v niektorých členských štátoch 
EÚ by sa mohlo zlepšiť; keďže prípady 
zneužívania zraniteľných pracovníkov v 
EÚ stále existujú; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Thomas Mann

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže pokrytie v oblasti sociálnej 
ochrany v členských štátoch EÚ je stále 
nedostatočné; keďže prípady zneužívania 
zraniteľných pracovníkov v EÚ sú stále 
častejšie a keďže segmentácia trhov práce 
spolu s úrovňou ochrany, ktorá sa líši 
v závislosti od rôznych typov zmlúv a 
pracovných vzťahov, je ešte zarážajúcou 
skutočnosťou, ktorá vedie k sociálnej 
neprispôsobivosti a nerovnosti;

D. keďže pokrytie v oblasti sociálnej 
ochrany v členských štátoch EÚ je 
v porovnaní so zvyškom sveta na veľmi 
vysokej úrovni; keďže však prípady 
zneužívania zraniteľných pracovníkov v 
EÚ sú stále častejšie a keďže segmentácia 
trhov práce spolu s úrovňou ochrany, ktorá 
sa značne líši v závislosti od rôznych typov 
zmlúv a pracovných vzťahov, je ešte 
zarážajúcou skutočnosťou, ktorá vedie 
k sociálnej neprispôsobivosti a nerovnosti;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 16
Csaba Sógor

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže pokrytie v oblasti sociálnej 
ochrany v členských štátoch EÚ je stále 
nedostatočné; keďže prípady zneužívania 
zraniteľných pracovníkov v EÚ sú stále 
častejšie a keďže segmentácia trhov práce 
spolu s úrovňou ochrany, ktorá sa líši 
v závislosti od rôznych typov zmlúv a 
pracovných vzťahov, je ešte zarážajúcou 
skutočnosťou, ktorá vedie k sociálnej 
neprispôsobivosti a nerovnosti;

D. keďže pokrytie v oblasti sociálnej 
ochrany v niektorých členských štátoch 
EÚ by mohlo byť lepšie; keďže prípady 
zneužívania zraniteľných pracovníkov v 
EÚ sú stále častejšie a keďže segmentácia 
trhov práce spolu s úrovňou ochrany, ktorá 
sa značne líši v závislosti od rôznych typov 
zmlúv a pracovných vzťahov, je ešte 
zarážajúcou skutočnosťou, ktorá vedie 
k sociálnej neprispôsobivosti a nerovnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Csaba Sógor

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže väčšina tradičných systémov 
sociálneho zabezpečenia a najmä 
sociálneho poistenia, ako aj pracovné 
právo boli vypracované na zabezpečenie 
sociálnych a pracovných práv 
zamestnancov, existuje riziko, že pri zmene 
povahy zamestnania, a stále viac v prípade 
samostatnej zárobkovej činnosti, nebudú 
mať nové skupiny pracovníkov primerané 
sociálne zabezpečenie;

E. keďže väčšina tradičných systémov 
sociálneho zabezpečenia a najmä 
sociálneho poistenia, ako aj pracovné 
právo boli vypracované na zabezpečenie 
sociálnych a pracovných práv 
zamestnancov, existuje riziko, že pri 
nových formách zamestnania, ako 
napríklad v prípade samostatne zárobkovo 
činných osôb, by novým skupinám
pracovníkov mohla chýbať primeraná 
sociálna ochrana;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Phil Bennion

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže väčšina tradičných systémov 
sociálneho zabezpečenia a najmä 
sociálneho poistenia, ako aj pracovné 
právo boli vypracované na zabezpečenie 
sociálnych a pracovných práv 
zamestnancov, existuje riziko, že pri zmene 
povahy zamestnania, a stále viac v prípade 
samostatnej zárobkovej činnosti, nebudú 
mať nové skupiny pracovníkov primerané 
sociálne zabezpečenie;

E. keďže väčšina tradičných systémov 
sociálneho zabezpečenia a najmä 
sociálneho poistenia, ako aj pracovné 
právo boli vypracované na zabezpečenie 
sociálnych a pracovných práv 
zamestnancov, existuje riziko, že pri zmene 
povahy zamestnania, a so zvyšujúcim sa 
počtom samostatne zárobkovo činných 
osôb, môže novým skupinám pracovníkov
chýbať primeraná sociálna ochrana;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Heinz K. Becker

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže väčšina tradičných systémov 
sociálneho zabezpečenia a najmä 
sociálneho poistenia, ako aj pracovné 
právo boli vypracované na zabezpečenie 
sociálnych a pracovných práv 
zamestnancov, existuje riziko, že pri zmene 
povahy zamestnania, a stále viac v prípade 
samostatnej zárobkovej činnosti, nebudú 
mať nové skupiny pracovníkov primerané 
sociálne zabezpečenie;

[Netýka sa slovenskej verzie. Jazyková 
úprava nemeckého znenia, v rámci ktorej 
sa nahrádza slovo „freiberuflich“ 
(nezávislý) slovom „selbständig“ 
(samostatne zárobkovo činný). Pozri 
pozmeňujúci návrh 113.]

Or. de

Pozmeňujúci návrh 20
Thomas Mann

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže väčšina tradičných systémov 
sociálneho zabezpečenia a najmä 
sociálneho poistenia, ako aj pracovné 
právo boli vypracované na zabezpečenie 
sociálnych a pracovných práv 
zamestnancov, existuje riziko, že pri zmene 
povahy zamestnania, a stále viac v prípade 
samostatnej zárobkovej činnosti, nebudú 
mať nové skupiny pracovníkov primerané 
sociálne zabezpečenie;

(Netýka sa slovenskej verzie. Jazyková 
úprava nemeckého znenia. Pozri 
pozmeňujúce návrhy 19 a 113.)

Or. de

Pozmeňujúci návrh 21
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže väčšina tradičných systémov 
sociálneho zabezpečenia a najmä 
sociálneho poistenia, ako aj pracovné 
právo boli vypracované na zabezpečenie 
sociálnych a pracovných práv 
zamestnancov, existuje riziko, že pri zmene 
povahy zamestnania, a stále viac v prípade 
samostatnej zárobkovej činnosti, nebudú 
mať nové skupiny pracovníkov primerané 
sociálne zabezpečenie;

E. keďže väčšina tradičných systémov 
sociálneho zabezpečenia a najmä 
sociálneho poistenia, ako aj pracovné 
právo boli vypracované na zabezpečenie 
sociálnych a pracovných práv 
zamestnancov, existuje riziko, že pri zmene 
povahy zamestnania, a stále viac v prípade 
samostatnej zárobkovej činnosti, môže 
novým skupinám pracovníkov 
v niektorých situáciách chýbať sociálna 
ochrana, avšak formy a úroveň sociálnej 
ochrany by mali určovať len členské 
štáty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Danuta Jazłowiecka

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže je potrebné jasne definovať 
falošnú samostatnú zárobkovú činnosť 
a predchádzať prípadnému zneužívaniu s 
cieľom zabrániť akémukoľvek porušovaniu 
sociálnych práv pracovníkov, narušeniu 
hospodárskej súťaže a riziku sociálneho 
dumpingu;

F. keďže je potrebné predchádzať 
zneužívaniu v prípade falošnej 
samostatnej zárobkovej činnosti s cieľom 
zabrániť akémukoľvek porušovaniu 
sociálnych práv pracovníkov, narušeniu 
hospodárskej súťaže a riziku sociálneho 
dumpingu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže je potrebné jasne definovať 
falošnú samostatnú zárobkovú činnosť 
a predchádzať prípadnému zneužívaniu s 
cieľom zabrániť akémukoľvek 
porušovaniu sociálnych práv pracovníkov, 
narušeniu hospodárskej súťaže a riziku 
sociálneho dumpingu;

F. keďže je potrebné zabrániť 
akémukoľvek porušovaniu sociálnych práv 
pracovníkov, narušeniu hospodárskej 
súťaže a riziku sociálneho dumpingu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Phil Bennion

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže je potrebné jasne definovať 
falošnú samostatnú zárobkovú činnosť 
a predchádzať prípadnému zneužívaniu s 
cieľom zabrániť akémukoľvek 
porušovaniu sociálnych práv pracovníkov, 
narušeniu hospodárskej súťaže a riziku 
sociálneho dumpingu;

F. keďže by bolo užitočné jasne definovať 
falošnú samostatnú zárobkovú činnosť 
a predchádzať prípadnému zneužívaniu s 
cieľom zabrániť porušovaniu sociálnych 
práv pracovníkov, narúšaniu hospodárskej 
súťaže a riziku sociálneho dumpingu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Konstantinos Poupakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Fa (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže falošná samostatná zárobková 
činnosť je v zásade formou čiastočného 
neplatenia odvodov, ktorú je ťažké 
odhaliť a ktorá ohrozuje udržateľnosť 
a primeranosť dôchodkových systémov, 



AM\1008721SK.doc 15/73 PE522.823v04-00

SK

ktoré pripravuje o veľmi dôležité zdroje;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 26
Konstantinos Poupakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Fb (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fb. keďže mimoriadne vysoká miera 
nezamestnanosti v mnohých členských 
štátoch v spojení s neustálym tlakom na 
znižovanie (jednotkových) nákladov práce 
vedie na vnútroštátnych trhoch práce
k trendom a postupom, ktoré podporujú 
ďalší rozvoj a rast falošnej samostatnej 
zárobkovej činnosti;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 27
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže vývoj pracovných podmienok 
ekonomicky závislých samostatne 
zárobkovo činných osôb sa radikálne 
nelíši od podmienok zamestnancov, ich 
práva na sociálne zabezpečenie a prácu by 
sa mali viac priblížiť právam 
zamestnancov;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 28
Danuta Jazłowiecka

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže vývoj pracovných podmienok 
ekonomicky závislých samostatne 
zárobkovo činných osôb sa radikálne nelíši 
od podmienok zamestnancov, ich práva na 
sociálne zabezpečenie a prácu by sa mali 
viac priblížiť právam zamestnancov;

G. keďže vývoj pracovných podmienok 
ekonomicky závislých samostatne 
zárobkovo činných osôb sa radikálne nelíši 
od podmienok zamestnancov, ich práva na 
sociálne zabezpečenie a prácu treba bližšie 
preskúmať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Phil Bennion

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže vývoj pracovných podmienok 
ekonomicky závislých samostatne 
zárobkovo činných osôb sa radikálne nelíši 
od podmienok zamestnancov, ich práva na 
sociálne zabezpečenie a prácu by sa mali 
viac priblížiť právam zamestnancov;

G. keďže vývoj pracovných podmienok 
tých samostatne zárobkovo činných osôb, 
ktoré sú ekonomicky závislé, sa radikálne 
nelíši od podmienok zamestnancov, ich 
práva na sociálne zabezpečenie a prácu by 
sa mali v prípade potreby viac priblížiť 
právam zamestnancov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Danuta Jazłowiecka

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ga (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže v súvislosti so systémami 
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sociálnej ochrany samostatne zárobkovo 
činných osôb treba vziať do úvahy 
skutočnosť, že samostatne zárobkovo 
činné osoby predstavujú významnú hybnú 
silu inovácií a hospodárskeho rastu v EÚ
a že akýkoľvek zásah do týchto systémov 
by mal skôr podporiť rozvoj tejto sily, 
a nie ohrozovať jej existenciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ga (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže v roku 2012 predstavovali 
samostatne zárobkovo činné osoby 15 % 
z celkovej zamestnanosti v Európskej únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Gb (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gb. keďže ekonomicky závislé samostatne 
zárobkovo činné osoby sú zriedkavo 
organizované alebo zastupované odbormi, 
hoci je u nich vyššia pravdepodobnosť, že 
sa stanú obeťami zneužívania v súvislosti 
s pracovným časom a iných foriem 
zneužívania;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 33
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Gc (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gc. keďže v mnohých členských štátoch je 
pre samostatne zárobkovo činné osoby 
ťažké nadobudnúť dostatočné 
dôchodkové práva; keďže táto situácia 
zvyšuje budúce riziko chudoby 
u samostatne zárobkovo činných osôb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Gd (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gd. keďže samostatná zárobková činnosť 
v mnohých prípadoch nie je 
uprednostňovanou možnosťou danej 
osoby, ale skôr nevyhnutnosťou z dôvodu 
nedostatku iných pracovných príležitostí 
alebo nedostatočne pružných pracovných 
podmienok, ktoré by umožňovali spojenie 
pracovného života a povinností 
súvisiacich so starostlivosťou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Heinz K. Becker
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Návrh uznesenia
Podnadpis 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Sociálne zabezpečenie pre všetkých Sociálne zabezpečenie pre všetkých
vrátane samostatne zárobkovo činných 
osôb

Or. de

Pozmeňujúci návrh 36
Heinz K. Becker

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že je potrebné rozvíjať a 
modernizovať systémy sociálneho 
zabezpečenia s cieľom zaručiť primeranú 
sociálnu ochranu pre všetkých, založenú 
na zásadách všeobecného prístupu,
nediskriminácie a na schopnosti pružne 
reagovať na demografické zmeny a zmeny 
trhu práce;

1. zdôrazňuje, že je potrebné neustále 
optimalizovať a modernizovať sociálne 
systémy a zaručiť primeranú sociálnu 
ochranu pre všetkých pracovníkov; 
domnieva sa, že takéto normy by sa mali 
zaviesť predovšetkým v oblastiach, 
v ktorých nespĺňajú európske ciele, a že to 
všetko by sa malo vykonávať v súlade so 
zásadami všeobecného prístupu
a nediskriminácie;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 37
Phil Bennion

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že je potrebné rozvíjať a 
modernizovať systémy sociálneho 
zabezpečenia s cieľom zaručiť primeranú 
sociálnu ochranu pre všetkých, založenú na 

1. zdôrazňuje, že je potrebné rozvíjať a 
modernizovať systémy sociálnej ochrany s 
cieľom zaručiť primeranú sociálnu ochranu 
pre všetkých, založenú na zásade
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zásadách všeobecného prístupu,
nediskriminácie a na schopnosti pružne 
reagovať na demografické zmeny a zmeny 
trhu práce;

nediskriminácie a na schopnosti pružne 
reagovať na demografické zmeny a zmeny 
na trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že je potrebné rozvíjať a 
modernizovať systémy sociálneho 
zabezpečenia s cieľom zaručiť primeranú 
sociálnu ochranu pre všetkých, založenú na 
zásadách všeobecného prístupu, 
nediskriminácie a na schopnosti pružne 
reagovať na demografické zmeny a zmeny 
trhu práce;

1. zdôrazňuje, že na úrovni členských 
štátov je potrebné rozvíjať a modernizovať 
systémy sociálnej ochrany s cieľom 
zaručiť primeranú sociálnu ochranu pre 
všetkých, založenú na zásadách 
všeobecného prístupu, nediskriminácie a na 
schopnosti pružne reagovať na 
demografické zmeny a zmeny na trhu 
práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Thomas Mann

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že je potrebné rozvíjať a 
modernizovať systémy sociálneho 
zabezpečenia s cieľom zaručiť primeranú 
sociálnu ochranu pre všetkých, založenú na 
zásadách všeobecného prístupu, 
nediskriminácie a na schopnosti pružne 
reagovať na demografické zmeny a zmeny 
trhu práce;

1. zdôrazňuje, že môže byť potrebné 
rozvíjať a modernizovať systémy sociálnej
ochrany s cieľom zaručiť primeranú 
sociálnu ochranu pre všetkých, založenú na 
zásadách všeobecného prístupu, 
nediskriminácie a na schopnosti pružne 
reagovať na demografické zmeny a zmeny 
na trhu práce;
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 40
Ria Oomen-Ruijten

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že je potrebné rozvíjať a 
modernizovať systémy sociálneho 
zabezpečenia s cieľom zaručiť primeranú 
sociálnu ochranu pre všetkých, založenú na 
zásadách všeobecného prístupu, 
nediskriminácie a na schopnosti pružne 
reagovať na demografické zmeny a zmeny 
trhu práce;

1. zdôrazňuje, že je potrebné rozvíjať a 
modernizovať systémy sociálnej ochrany s 
cieľom zaručiť riadnu, udržateľnú 
a primeranú sociálnu ochranu pre 
všetkých, založenú na zásadách 
všeobecného prístupu, nediskriminácie a na 
schopnosti pružne reagovať na 
demografické zmeny a zmeny na trhu 
práce;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 41
Danuta Jazłowiecka

Návrh uznesenia
Odsek 1a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. vyzýva členské štáty, aby ďalej 
rozvíjali preventívnu časť systémov 
sociálneho zabezpečenia a kládli väčší 
dôraz na aktivačné opatrenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Danuta Jazłowiecka

Návrh uznesenia
Odsek 2
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
zodpovedné a udržateľné financovanie 
systémov sociálneho zabezpečenia, a to 
najmä v čase hospodárskej krízy, s cieľom 
zabezpečiť primeranosť sociálnych dávok, 
bez toho, aby sa zabudlo, že jedným z 
najdôležitejších faktorov sociálnych 
investícií je, že umožňujú zladiť sociálne 
a hospodárske ciele; a preto sa domnieva, 
že by sa nemali považovať za výdavky, ale 
skôr za investície;

2. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
zodpovedné a dlhodobé financovanie 
systémov sociálneho zabezpečenia s 
cieľom zabezpečiť ich udržateľnosť 
a primeranosť sociálnych dávok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Phil Bennion

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
zodpovedné a udržateľné financovanie 
systémov sociálneho zabezpečenia, a to 
najmä v čase hospodárskej krízy, s cieľom 
zabezpečiť primeranosť sociálnych dávok, 
bez toho, aby sa zabudlo, že jedným z 
najdôležitejších faktorov sociálnych 
investícií je, že umožňujú zladiť sociálne a 
hospodárske ciele; a preto sa domnieva, že 
by sa nemali považovať za výdavky, ale 
skôr za investície;

2. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
zodpovedné a dlhodobé financovanie 
systémov sociálneho zabezpečenia, a to 
najmä v čase hospodárskej krízy, s cieľom 
zabezpečiť primeranosť sociálnych dávok, 
bez toho, aby sa zabudlo, že jedným z 
najdôležitejších faktorov sociálnych 
investícií je, že umožňujú zladiť sociálne a 
hospodárske ciele;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 2
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
zodpovedné a udržateľné financovanie 
systémov sociálneho zabezpečenia, a to 
najmä v čase hospodárskej krízy, s cieľom 
zabezpečiť primeranosť sociálnych dávok, 
bez toho, aby sa zabudlo, že jedným z 
najdôležitejších faktorov sociálnych 
investícií je, že umožňujú zladiť sociálne a 
hospodárske ciele; a preto sa domnieva, že 
by sa nemali považovať za výdavky, ale 
skôr za investície;

2. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
zodpovedné a udržateľné dlhodobé 
financovanie systémov sociálneho 
zabezpečenia, a to najmä v čase 
hospodárskej krízy, s cieľom zabezpečiť 
primeranosť sociálnych dávok
a udržateľnosť dôchodkových systémov 
a systémov sociálneho zabezpečenia vo 
všeobecnosti, bez toho, aby sa zabudlo, že 
jedným z najdôležitejších faktorov 
sociálnych investícií je, že umožňujú zladiť 
sociálne a hospodárske ciele; a preto sa 
domnieva, že by sa nemali považovať za 
výdavky, ale skôr za investície;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Lívia Járóka

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
zodpovedné a udržateľné financovanie 
systémov sociálneho zabezpečenia, a to 
najmä v čase hospodárskej krízy, s cieľom 
zabezpečiť primeranosť sociálnych dávok, 
bez toho, aby sa zabudlo, že jedným z 
najdôležitejších faktorov sociálnych 
investícií je, že umožňujú zladiť sociálne a 
hospodárske ciele; a preto sa domnieva, že 
by sa nemali považovať za výdavky, ale 
skôr za investície;

2. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
zodpovedné a dlhodobé financovanie 
systémov sociálneho zabezpečenia, a to 
najmä v čase hospodárskej krízy, s cieľom 
zabezpečiť primeranosť sociálnych dávok, 
bez toho, aby sa zabudlo, že jedným z 
najdôležitejších faktorov sociálnych 
investícií je, že umožňujú zladiť sociálne a 
hospodárske ciele a z dlhodobého 
hľadiska môžu prispievať k udržiavaniu 
a rozvíjaniu hospodárstva; a preto sa 
domnieva, že by sa nemali považovať za 
výdavky, ale skôr za investície;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 46
Heinz K. Becker

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
vnútroštátne minimum sociálnej ochrany, 
ktoré poskytuje prinajmenšom ochranu 
hlavných zdrojov príjmu v krajine a 
prístup k základným sociálnym výhodám, a 
to najmä v prípade choroby, 
nezamestnanosti, materstva a zdravotného 
postihnutia, čo by umožnilo bojovať proti 
chudobe a sociálnemu vylúčeniu v 
členských štátoch; vyzýva tiež členské 
štáty, aby vypracovali stratégie pre rozvoj 
sociálneho zabezpečenia v súlade s 
návrhmi Medzinárodnej organizácie práce;

3. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
vnútroštátne minimum sociálnej ochrany, 
ktoré poskytne základný príjem stanovený 
každou krajinou a záruku prístupu k 
základným sociálnym dávkam, a to najmä 
v prípade choroby, nezamestnanosti, 
materstva a zdravotného postihnutia atď., 
s cieľom bojovať proti chudobe a 
sociálnemu vylúčeniu; poznamenáva, že za 
stanovenie tejto ochrany zostáva výlučne 
zodpovedný príslušný členský štát; vyzýva 
tiež členské štáty, aby vypracovali stratégie 
pre rozvoj sociálneho zabezpečenia v 
súlade s návrhmi Medzinárodnej 
organizácie práce;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 47
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
vnútroštátne minimum sociálnej ochrany, 
ktoré poskytuje prinajmenšom ochranu 
hlavných zdrojov príjmu v krajine a 
prístup k základným sociálnym výhodám, a 
to najmä v prípade choroby, 
nezamestnanosti, materstva a zdravotného 
postihnutia, čo by umožnilo bojovať proti 
chudobe a sociálnemu vylúčeniu v 
členských štátoch; vyzýva tiež členské 
štáty, aby vypracovali stratégie pre rozvoj 
sociálneho zabezpečenia v súlade s 

3. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
vnútroštátne minimum sociálnej ochrany, 
ktoré poskytne prinajmenšom ochranu 
a záruku prístupu k základným sociálnym 
dávkam, a to najmä v prípade choroby, 
nezamestnanosti, materstva a zdravotného 
postihnutia, čo by umožnilo bojovať proti 
chudobe a sociálnemu vylúčeniu v 
členských štátoch;
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návrhmi Medzinárodnej organizácie 
práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Thomas Mann

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
vnútroštátne minimum sociálnej ochrany, 
ktoré poskytuje prinajmenšom ochranu 
hlavných zdrojov príjmu v krajine a 
prístup k základným sociálnym výhodám, a 
to najmä v prípade choroby, 
nezamestnanosti, materstva a zdravotného 
postihnutia, čo by umožnilo bojovať proti 
chudobe a sociálnemu vylúčeniu v 
členských štátoch; vyzýva tiež členské 
štáty, aby vypracovali stratégie pre rozvoj 
sociálneho zabezpečenia v súlade s 
návrhmi Medzinárodnej organizácie práce;

3. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
minimálnu sociálnu ochranu a prístup k 
základným sociálnym dávkam, a to najmä 
v prípade choroby, nezamestnanosti, 
materstva a zdravotného postihnutia, čo by 
umožnilo bojovať proti chudobe a 
sociálnemu vylúčeniu v členských štátoch;
vyzýva tiež členské štáty, aby vypracovali 
stratégie pre rozvoj sociálneho 
zabezpečenia v súlade s návrhmi 
Medzinárodnej organizácie práce;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 49
Phil Bennion

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
vnútroštátne minimum sociálnej ochrany, 
ktoré poskytuje prinajmenšom ochranu 
hlavných zdrojov príjmu v krajine a
prístup k základným sociálnym výhodám, a 
to najmä v prípade choroby, 
nezamestnanosti, materstva a zdravotného 

3. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
vnútroštátne minimum sociálnej ochrany, 
ktoré poskytne prinajmenšom záruku 
prístupu k základným sociálnym dávkam, a 
to najmä v prípade choroby, 
nezamestnanosti, materstva a zdravotného 
postihnutia, čo by umožnilo bojovať proti 
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postihnutia, čo by umožnilo bojovať proti 
chudobe a sociálnemu vylúčeniu v 
členských štátoch; vyzýva tiež členské 
štáty, aby vypracovali stratégie pre rozvoj 
sociálneho zabezpečenia v súlade s 
návrhmi Medzinárodnej organizácie práce;

chudobe a sociálnemu vylúčeniu v 
členských štátoch; vyzýva tiež členské 
štáty, aby vypracovali stratégie pre rozvoj 
sociálneho zabezpečenia v súlade s 
návrhmi Medzinárodnej organizácie práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Csaba Sógor

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
vnútroštátne minimum sociálnej ochrany, 
ktoré poskytuje prinajmenšom ochranu 
hlavných zdrojov príjmu v krajine a prístup 
k základným sociálnym výhodám, a to 
najmä v prípade choroby, nezamestnanosti, 
materstva a zdravotného postihnutia, čo by 
umožnilo bojovať proti chudobe a 
sociálnemu vylúčeniu v členských štátoch;
vyzýva tiež členské štáty, aby vypracovali 
stratégie pre rozvoj sociálneho 
zabezpečenia v súlade s návrhmi 
Medzinárodnej organizácie práce;

3. nabáda členské štáty, aby zabezpečili 
vnútroštátne minimum sociálnej ochrany, 
ktoré poskytne prinajmenšom ochranu 
hlavných zdrojov príjmu v krajine a záruku 
prístupu k základným sociálnym dávkam, a 
to najmä v prípade choroby, 
nezamestnanosti, materstva a zdravotného 
postihnutia, čo by umožnilo bojovať proti 
chudobe a sociálnemu vylúčeniu v 
členských štátoch; nabáda členské štáty, 
aby vypracovali stratégie pre rozvoj 
sociálneho zabezpečenia v súlade s 
návrhmi Medzinárodnej organizácie práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
vnútroštátne minimum sociálnej ochrany, 

3. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
vnútroštátne minimum sociálnej ochrany, 
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ktoré poskytuje prinajmenšom ochranu 
hlavných zdrojov príjmu v krajine a prístup
k základným sociálnym výhodám, a to 
najmä v prípade choroby, nezamestnanosti, 
materstva a zdravotného postihnutia, čo by 
umožnilo bojovať proti chudobe a 
sociálnemu vylúčeniu v členských štátoch;
vyzýva tiež členské štáty, aby vypracovali 
stratégie pre rozvoj sociálneho 
zabezpečenia v súlade s návrhmi 
Medzinárodnej organizácie práce;

ktoré poskytne prinajmenšom ochranu 
hlavných zdrojov príjmu v krajine a záruku 
prístupu k základným sociálnym dávkam, a 
to najmä v prípade choroby, 
nezamestnanosti, materstva a zdravotného 
postihnutia a dôchodku, čo by umožnilo 
bojovať proti chudobe a sociálnemu 
vylúčeniu v členských štátoch; vyzýva tiež 
členské štáty, aby vypracovali stratégie pre 
rozvoj sociálneho zabezpečenia v súlade s 
návrhmi Medzinárodnej organizácie práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, 
že všetci občania majú prístup 
k informáciám o svojich právach na 
sociálnu ochranu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že účinný systém sociálnej 
ochrany musí zahŕňať opatrenia na 
podporu účasti príjemcov na trhu práce 
a že zníženie úrovne sociálnej ochrany 
nebude stimulovať zamestnanosť;

4. zdôrazňuje, že účinný systém sociálnej 
ochrany musí zahŕňať opatrenia na 
podporu účasti príjemcov na trhu práce;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Phil Bennion

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že účinný systém sociálnej 
ochrany musí zahŕňať opatrenia na 
podporu účasti príjemcov na trhu práce 
a že zníženie úrovne sociálnej ochrany 
nebude stimulovať zamestnanosť;

4. zdôrazňuje, že účinný systém sociálnej 
ochrany musí zahŕňať opatrenia na 
podporu účasti príjemcov na trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Danuta Jazłowiecka

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že účinný systém sociálnej 
ochrany musí zahŕňať opatrenia na 
podporu účasti príjemcov na trhu práce a že 
zníženie úrovne sociálnej ochrany nebude 
stimulovať zamestnanosť;

4. zdôrazňuje, že účinný systém sociálnej 
ochrany musí zahŕňať opatrenia na 
podporu účasti príjemcov na trhu práce 
a na stimuláciu zamestnanosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Konstantinos Poupakis

Návrh uznesenia
Odsek 4a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že opatrenia na zaistenie 
sociálnej ochrany dostatočne vysokej 
kvality, ktoré sú založené na opatreniach 
na podporu účasti na zamestnaní, sú 
dôležité pri zlepšovaní bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci a zvyšovaní 
produktivity, čo je hlavnou konkurenčnou 
výhodou;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 57
Phil Bennion

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva členské štáty, aby vyvinuli 
väčšie úsilie na vytváranie pracovných 
miest pre mladých ľudí a zabezpečili, aby 
mladí pracovníci neboli diskriminovaní 
tým, že sa obmedzia ich práva na sociálne 
zabezpečenie;

5. vyzýva členské štáty, aby vykonali 
štrukturálne reformy a zaviedli opatrenia, 
ktoré spoločnostiam umožnia vytvárať
pracovné miesta pre mladých ľudí a 
zabezpečiť, aby mladí pracovníci neboli 
diskriminovaní tým, že sa obmedzia ich 
práva na sociálne zabezpečenie, a ktoré ich 
podnietia k takýmto krokom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva členské štáty, aby vyvinuli 
väčšie úsilie na vytváranie pracovných 
miest pre mladých ľudí a zabezpečili, aby 

5. vyzýva členské štáty, aby vyvinuli 
väčšie úsilie na vytváranie pracovných 
miest pre mladých ľudí a zabezpečili, aby 
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mladí pracovníci neboli diskriminovaní 
tým, že sa obmedzia ich práva na sociálne 
zabezpečenie;

mladí pracovníci neboli diskriminovaní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Ria Oomen-Ruijten

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva členské štáty, aby vyvinuli 
väčšie úsilie na vytváranie pracovných 
miest pre mladých ľudí a zabezpečili, aby 
mladí pracovníci neboli diskriminovaní 
tým, že sa obmedzia ich práva na sociálne 
zabezpečenie;

5. vyzýva členské štáty, aby vyvinuli 
väčšie úsilie na vytváranie pracovných 
miest pre mladých ľudí a zabezpečili, aby 
mladí pracovníci neboli diskriminovaní 
tým, že sa obmedzia ich práva na sociálne 
zabezpečenie; poznamenáva, že 
financovanie zo systému zaručenej 
zamestnanosti mladých ľudí je 
udržateľným spôsobom na dosiahnutie 
tohto cieľa;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 60
Ria Oomen-Ruijten

Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje potrebu vyjasniť, že starší 
ľudia nepredstavujú hospodársku 
a sociálnu záťaž, ale naopak, že ich 
skúsenosti nadobudnuté počas celého 
života a ich poznatky sú cenným 
prínosom; v kontexte medzigeneračnej 
solidarity by sa napríklad zamestnanci 
nad 60 rokov mali podnecovať k tomu, 
aby ostali k dispozícii na trhu práce 
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s cieľom preniesť ich poznatky 
a skúsenosti na ďalšie generácie; mladí 
ľudia sú budúcnosť, ale aj prínos starších 
ľudí je nevyhnutný;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 61
Konstantinos Poupakis

Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva členské štáty, aby v spolupráci 
s Komisiou zabezpečili primeranú 
sociálnu ochranu pre mladých ľudí 
v rámci programov stáží a učňovského 
vzdelávania navrhnutých tak, aby im 
poskytli pracovné skúsenosti;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 62
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva členské štáty, aby venovali 
osobitnú pozornosť zaručeniu sociálneho 
zabezpečenia pre najzraniteľnejšie skupiny 
– nezamestnaných, osoby so zdravotným 
postihnutím, rodiny osamelých rodičov, 
mladých ľudí, dôchodcov, mladé rodiny 
a ďalších; vyzýva tiež členské štáty, aby 
zabezpečili lepšiu dostupnosť sociálnych 
služieb pre všetky najzraniteľnejšie osoby 
a osoby, ktoré potrebujú dlhodobú 
starostlivosť, najmä vo vidieckych 
oblastiach;

6. vyzýva členské štáty, aby v súlade so 
zásadami príslušného vnútroštátneho 
systému venovali osobitnú pozornosť
sociálnemu zabezpečeniu pre 
najzraniteľnejšie skupiny –
nezamestnaných, osoby so zdravotným 
postihnutím, rodiny osamelých rodičov, 
mladých ľudí, dôchodcov, mladé rodiny 
a ďalších; vyzýva tiež členské štáty, aby 
zabezpečili lepšiu dostupnosť sociálnych 
služieb pre všetky najzraniteľnejšie osoby 
a osoby, ktoré potrebujú dlhodobú 
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starostlivosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Phil Bennion

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva členské štáty, aby venovali 
osobitnú pozornosť zaručeniu sociálneho 
zabezpečenia pre najzraniteľnejšie skupiny 
– nezamestnaných, osoby so zdravotným 
postihnutím, rodiny osamelých rodičov, 
mladých ľudí, dôchodcov, mladé rodiny 
a ďalších; vyzýva tiež členské štáty, aby 
zabezpečili lepšiu dostupnosť sociálnych 
služieb pre všetky najzraniteľnejšie osoby 
a osoby, ktoré potrebujú dlhodobú 
starostlivosť, najmä vo vidieckych 
oblastiach;

6. vyzýva členské štáty, aby venovali 
osobitnú pozornosť prístupu k sociálnemu 
zabezpečeniu pre najzraniteľnejšie skupiny 
– nezamestnaných, osoby so zdravotným 
postihnutím, rodiny osamelých rodičov, 
mladých ľudí, dôchodcov, mladé rodiny 
a ďalších; vyzýva tiež členské štáty, aby 
zabezpečili lepšiu dostupnosť sociálnych 
služieb pre všetky najzraniteľnejšie osoby 
a osoby, ktoré potrebujú dlhodobú 
starostlivosť, najmä vo vidieckych 
oblastiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Danuta Jazłowiecka

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva členské štáty, aby venovali 
osobitnú pozornosť zaručeniu sociálneho 
zabezpečenia pre najzraniteľnejšie skupiny 
– nezamestnaných, osoby so zdravotným 
postihnutím, rodiny osamelých rodičov, 
mladých ľudí, dôchodcov, mladé rodiny 
a ďalších; vyzýva tiež členské štáty, aby 
zabezpečili lepšiu dostupnosť sociálnych 
služieb pre všetky najzraniteľnejšie osoby 

6. vyzýva členské štáty, aby venovali 
osobitnú pozornosť primeranému
sociálnemu zabezpečeniu pre 
najzraniteľnejšie skupiny –
nezamestnaných, osoby so zdravotným 
postihnutím, rodiny osamelých rodičov, 
mladých ľudí, dôchodcov, mladé rodiny 
a ďalších; vyzýva tiež členské štáty, aby 
zabezpečili lepšiu dostupnosť sociálnych 
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a osoby, ktoré potrebujú dlhodobú 
starostlivosť, najmä vo vidieckych 
oblastiach;

služieb pre všetky najzraniteľnejšie osoby 
a osoby, ktoré potrebujú dlhodobú 
starostlivosť, najmä vo vidieckych 
oblastiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Lívia Járóka

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva členské štáty, aby venovali 
osobitnú pozornosť zaručeniu sociálneho 
zabezpečenia pre najzraniteľnejšie skupiny 
– nezamestnaných, osoby so zdravotným
postihnutím, rodiny osamelých rodičov, 
mladých ľudí, dôchodcov, mladé rodiny 
a ďalších; vyzýva tiež členské štáty, aby 
zabezpečili lepšiu dostupnosť sociálnych 
služieb pre všetky najzraniteľnejšie osoby 
a osoby, ktoré potrebujú dlhodobú 
starostlivosť, najmä vo vidieckych 
oblastiach;

6. vyzýva členské štáty, aby venovali 
osobitnú pozornosť zaručeniu sociálneho 
zabezpečenia pre najzraniteľnejšie skupiny 
– nezamestnaných, osoby so zdravotným 
postihnutím, rodiny osamelých rodičov, 
veľké rodiny so štyrmi alebo viacerými 
deťmi, mladých ľudí, dôchodcov, mladé 
rodiny a ďalších; vyzýva tiež členské štáty, 
aby zabezpečili lepšiu dostupnosť 
sociálnych služieb pre všetky 
najzraniteľnejšie osoby a osoby, ktoré 
potrebujú dlhodobú starostlivosť, najmä vo 
vidieckych oblastiach a v znevýhodnených 
regiónoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Ria Oomen-Ruijten

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva členské štáty, aby venovali 
osobitnú pozornosť zaručeniu sociálneho 
zabezpečenia pre najzraniteľnejšie skupiny 
– nezamestnaných, osoby so zdravotným 

6. vyzýva členské štáty, aby venovali 
osobitnú pozornosť zaručeniu sociálneho 
zabezpečenia pre najzraniteľnejšie skupiny 
– nezamestnaných, osoby so zdravotným 
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postihnutím, rodiny osamelých rodičov, 
mladých ľudí, dôchodcov, mladé rodiny 
a ďalších; vyzýva tiež členské štáty, aby 
zabezpečili lepšiu dostupnosť sociálnych 
služieb pre všetky najzraniteľnejšie osoby 
a osoby, ktoré potrebujú dlhodobú 
starostlivosť, najmä vo vidieckych 
oblastiach;

postihnutím, rodiny osamelých rodičov, 
mladých ľudí, starších ľudí, dôchodcov, 
mladé rodiny a ďalších; vyzýva tiež 
členské štáty, aby zabezpečili lepšiu 
dostupnosť sociálnych služieb pre všetky 
najzraniteľnejšie osoby a osoby, ktoré 
potrebujú dlhodobú starostlivosť, najmä vo 
vidieckych oblastiach;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 67
Heinz K. Becker

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 
prijali opatrenia na boj proti diskriminácii 
žien na trhu práce, ako aj opatrenia 
v oblasti sociálnej ochrany, aby mzdy žien 
za rovnakú prácu a ich sociálne dávky 
neboli nižšie ako u mužov a aby bola 
zaručená ochrana materstva; vyzýva tiež 
Radu, aby urýchlila prijatie smernice 
o materskej dovolenke pred pôrodom a po 
pôrode;

7. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
minimálnu sociálnu ochranu, ktorá 
zaručí základný príjem stanovený každou 
krajinou alebo príjem stanovený ako 
výsledok kolektívneho vyjednávania;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 68
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 
prijali opatrenia na boj proti diskriminácii 
žien na trhu práce, ako aj opatrenia 
v oblasti sociálnej ochrany, aby mzdy žien 

7. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 
prijali opatrenia na boj proti diskriminácii 
žien na trhu práce;
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za rovnakú prácu a ich sociálne dávky 
neboli nižšie ako u mužov a aby bola 
zaručená ochrana materstva; vyzýva tiež 
Radu, aby urýchlila prijatie smernice 
o materskej dovolenke pred pôrodom a po 
pôrode;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Lívia Járóka

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 
prijali opatrenia na boj proti diskriminácii 
žien na trhu práce, ako aj opatrenia 
v oblasti sociálnej ochrany, aby mzdy žien 
za rovnakú prácu a ich sociálne dávky 
neboli nižšie ako u mužov a aby bola 
zaručená ochrana materstva; vyzýva tiež 
Radu, aby urýchlila prijatie smernice 
o materskej dovolenke pred pôrodom a po 
pôrode;

7. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 
prijali opatrenia na boj proti všetkým 
formám diskriminácie na trhu práce
vrátane diskriminácie žien, ako aj 
opatrenia v oblasti sociálnej ochrany, aby 
mzdy žien za rovnakú prácu a ich sociálne 
dávky neboli nižšie ako u mužov, aby bola 
zaručená ochrana materstva a aby sa prijali 
opatrenia, ktoré by zabránili prepúšťaniu 
zamestnankýň počas tehotenstva alebo 
materstva; vyzýva tiež Radu, aby urýchlila 
prijatie smernice o materskej dovolenke 
pred pôrodom a po pôrode;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Thomas Mann

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 
prijali opatrenia na boj proti diskriminácii 
žien na trhu práce, ako aj opatrenia 

7. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 
prijali opatrenia na boj proti diskriminácii 
na trhu práce, ako aj opatrenia v oblasti 
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v oblasti sociálnej ochrany, aby mzdy žien 
za rovnakú prácu a ich sociálne dávky 
neboli nižšie ako u mužov a aby bola 
zaručená ochrana materstva; vyzýva tiež 
Radu, aby urýchlila prijatie smernice 
o materskej dovolenke pred pôrodom a po 
pôrode;

sociálnej ochrany, aby mzdy žien za 
rovnakú prácu a ich sociálne dávky neboli 
bezdôvodne nižšie ako u mužov a aby bola 
zaručená ochrana materstva; vyzýva tiež 
Radu, aby urýchlila prijatie smernice 
o materskej dovolenke pred pôrodom a po 
pôrode;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 71
Phil Bennion

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 
prijali opatrenia na boj proti diskriminácii 
žien na trhu práce, ako aj opatrenia 
v oblasti sociálnej ochrany, aby mzdy žien
za rovnakú prácu a ich sociálne dávky 
neboli nižšie ako u mužov a aby bola 
zaručená ochrana materstva; vyzýva tiež 
Radu, aby urýchlila prijatie smernice 
o materskej dovolenke pred pôrodom a po 
pôrode;

7. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 
prijali opatrenia na boj proti diskriminácii 
žien na trhu práce, ako aj opatrenia 
v oblasti sociálnej ochrany, aby sociálne 
dávky žien neboli nižšie ako u mužov 
a aby bola zaručená ochrana materstva;
vyzýva tiež Radu, aby urýchlila prijatie 
smernice o materskej dovolenke pred 
pôrodom a po pôrode;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 
prijali opatrenia na boj proti diskriminácii 
žien na trhu práce, ako aj opatrenia 
v oblasti sociálnej ochrany, aby mzdy žien 

7. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 
prijali opatrenia na boj proti diskriminácii 
žien na trhu práce, ako aj opatrenia 
v oblasti sociálnej ochrany, aby mzdy žien
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za rovnakú prácu a ich sociálne dávky 
neboli nižšie ako u mužov a aby bola 
zaručená ochrana materstva; vyzýva tiež 
Radu, aby urýchlila prijatie smernice 
o materskej dovolenke pred pôrodom a po 
pôrode;

za rovnakú prácu a ich sociálne dávky 
vrátane dôchodkov neboli nižšie ako u 
mužov a aby bola zaručená ochrana 
materstva; vyzýva tiež Radu, aby urýchlila 
prijatie smernice o materskej dovolenke 
pred pôrodom a po pôrode;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Konstantinos Poupakis

Návrh uznesenia
Odsek 7a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva členské štáty, aby prijali účinné 
opatrenia v reakcii na nedostatok 
sociálnej ochrany v malých a veľmi 
malých rodinných podnikoch pre 
zamestnaných rodinných príslušníkov, 
vrátane manželov/manželiek, v dôsledku 
ich nejasných a neoficiálnych podmienok 
zamestnania;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 74
Thomas Mann

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva členské štáty, aby prijali 
konkrétne opatrenia na boj proti chudobe a 
sociálnemu vylúčeniu vrátane 
primeraného minimálneho príjmu a 
systému sociálneho zabezpečenia 
založeného na rôznych vnútroštátnych 
postupoch: kolektívnych zmluvách 
a vnútroštátnych právnych predpisoch;

8. vyzýva členské štáty, aby prijali 
konkrétne opatrenia na boj proti chudobe a 
sociálnemu vylúčeniu;
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 75
Phil Bennion

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva členské štáty, aby prijali 
konkrétne opatrenia na boj proti chudobe a 
sociálnemu vylúčeniu vrátane primeraného 
minimálneho príjmu a systému sociálneho 
zabezpečenia založeného na rôznych 
vnútroštátnych postupoch: kolektívnych 
zmluvách a vnútroštátnych právnych 
predpisoch;

8. vyzýva členské štáty, aby prijali 
konkrétne opatrenia na boj proti chudobe a 
sociálnemu vylúčeniu prostredníctvom 
primeraného systému sociálneho 
zabezpečenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Csaba Sógor

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva členské štáty, aby prijali 
konkrétne opatrenia na boj proti chudobe a 
sociálnemu vylúčeniu vrátane 
primeraného minimálneho príjmu a 
systému sociálneho zabezpečenia 
založeného na rôznych vnútroštátnych
postupoch: kolektívnych zmluvách 
a vnútroštátnych právnych predpisoch;

8. nabáda členské štáty, aby prijali 
konkrétne opatrenia na boj proti chudobe a 
sociálnemu vylúčeniu založené na rôznych 
vnútroštátnych postupoch: kolektívnych 
zmluvách a vnútroštátnych právnych 
predpisoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Sari Essayah
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Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva členské štáty, aby prijali 
konkrétne opatrenia na boj proti chudobe a 
sociálnemu vylúčeniu vrátane primeraného 
minimálneho príjmu a systému sociálneho 
zabezpečenia založeného na rôznych 
vnútroštátnych postupoch: kolektívnych 
zmluvách a vnútroštátnych právnych 
predpisoch;

8. vyzýva členské štáty, aby prijali 
konkrétne opatrenia na boj proti chudobe a 
sociálnemu vylúčeniu vrátane primeraného 
systému sociálneho zabezpečenia 
založeného na rôznych vnútroštátnych 
postupoch: kolektívnych zmluvách 
a vnútroštátnych právnych predpisoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Heinz K. Becker

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva členské štáty, aby prijali 
konkrétne opatrenia na boj proti chudobe a 
sociálnemu vylúčeniu vrátane primeraného 
minimálneho príjmu a systému sociálneho 
zabezpečenia založeného na rôznych 
vnútroštátnych postupoch: kolektívnych 
zmluvách a vnútroštátnych právnych 
predpisoch;

8. vyzýva členské štáty, aby prijali 
konkrétne opatrenia na boj proti chudobe a 
sociálnemu vylúčeniu vrátane primeraného 
minimálneho príjmu alebo príjmu 
stanoveného ako výsledok kolektívneho 
vyjednávania a systému sociálneho 
zabezpečenia, ktoré patria výlučne do 
pôsobnosti príslušného členského štátu;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 79
Lívia Járóka

Návrh uznesenia
Odsek 8
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva členské štáty, aby prijali 
konkrétne opatrenia na boj proti chudobe a 
sociálnemu vylúčeniu vrátane primeraného 
minimálneho príjmu a systému sociálneho 
zabezpečenia založeného na rôznych 
vnútroštátnych postupoch: kolektívnych 
zmluvách a vnútroštátnych právnych 
predpisoch;

8. vyzýva členské štáty, aby prijali 
konkrétne opatrenia na boj proti chudobe a 
sociálnemu vylúčeniu poskytovaním
primeraného minimálneho príjmu a 
systému sociálneho zabezpečenia, a to 
najmä pre marginalizované skupiny 
a tých, ktorí sú ohrození chudobou, 
vymedzovaním osobitných noriem 
a vykonávaním rámca založeného na 
rôznych vnútroštátnych postupoch:
kolektívnych zmluvách a vnútroštátnych 
právnych predpisoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva členské štáty, aby zvýšili úsilie v 
boji proti nelegálnej a neistej práci a 
zabezpečili primeranú sociálnu ochrany 
pre všetkých pracovníkov; okrem toho sa 
domnieva, že treba odsúdiť prípady, v 
ktorých v záujme šetrenia sa obvyklý 
nábor vedome nahrádza neštandardnými 
pracovnými zmluvami, čím sa zároveň 
znižuje sociálne zabezpečenie 
pracovníkov;

9. vyzýva členské štáty, aby zvýšili úsilie v 
boji proti nelegálnej práci a zabezpečili 
primeranú sociálnu ochranu pre všetkých 
pracovníkov v súlade s pravidlami 
vnútroštátneho systému sociálneho 
zabezpečenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Phil Bennion

Návrh uznesenia
Odsek 9
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva členské štáty, aby zvýšili úsilie v 
boji proti nelegálnej a neistej práci a 
zabezpečili primeranú sociálnu ochrany
pre všetkých pracovníkov; okrem toho sa 
domnieva, že treba odsúdiť prípady, v 
ktorých v záujme šetrenia sa obvyklý 
nábor vedome nahrádza neštandardnými 
pracovnými zmluvami, čím sa zároveň 
znižuje sociálne zabezpečenie 
pracovníkov;

9. vyzýva členské štáty, aby zvýšili úsilie v 
boji proti nelegálnej práci a zabezpečili 
primeranú sociálnu ochranu pre všetkých 
pracovníkov; okrem toho sa domnieva, že 
treba odsúdiť zneužívanie neštandardných 
pracovných zmlúv s cieľom vyhnúť sa 
záväzku plniť si povinnosti v oblasti 
zamestnávania a sociálnej ochrany;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Lívia Járóka

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva členské štáty, aby zvýšili úsilie v 
boji proti nelegálnej a neistej práci a 
zabezpečili primeranú sociálnu ochrany
pre všetkých pracovníkov; okrem toho sa 
domnieva, že treba odsúdiť prípady, v 
ktorých v záujme šetrenia sa obvyklý nábor 
vedome nahrádza neštandardnými 
pracovnými zmluvami, čím sa zároveň 
znižuje sociálne zabezpečenie 
pracovníkov;

9. vyzýva členské štáty, aby zvýšili úsilie v 
boji proti nelegálnej a neistej práci a 
zabezpečili primeranú sociálnu ochranu
pre všetkých pracovníkov, najmä pre tých, 
ktorí vykonávajú polooficiálnu a neistú 
prácu vrátane tzv. drobných prác 
a falošnej práce na kratší pracovný čas;
okrem toho sa domnieva, že treba odsúdiť 
prípady, v ktorých v záujme šetrenia sa 
obvyklý nábor vedome nahrádza 
neštandardnými pracovnými zmluvami, 
čím sa zároveň znižuje sociálne 
zabezpečenie pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Thomas Mann
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Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva členské štáty, aby zvýšili úsilie v 
boji proti nelegálnej a neistej práci a 
zabezpečili primeranú sociálnu ochrany pre 
všetkých pracovníkov; okrem toho sa 
domnieva, že treba odsúdiť prípady, v 
ktorých v záujme šetrenia sa obvyklý nábor 
vedome nahrádza neštandardnými 
pracovnými zmluvami, čím sa zároveň 
znižuje sociálne zabezpečenie 
pracovníkov;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. de

Pozmeňujúci návrh 84
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odsek 9a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. vyzýva členské štáty, aby zaručili 
lepšiu administratívnu spoluprácu medzi 
rôznymi inštitúciami (inšpektorátmi 
práce, daňovými úradmi, samosprávnymi 
orgánmi a službami sociálneho 
zabezpečenia) na vnútroštátnej 
a európskej úrovni ako prostriedok na 
uľahčenie zavádzania ustanovení Únie 
v oblasti pracovného práva, obmedzenie 
nelegálnej práce a účinnejšie riešenie 
problémov spôsobených rozdielmi medzi 
regulačnými ustanoveniami týkajúcimi sa 
trhu práce v rôznych členských štátoch;

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 85
Sari Essayah
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Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
predpisy o koordinácii systémov 
sociálneho zabezpečenia, a upozorňuje 
členské štáty na skutočnosť, že na 
obmedzenie zneužívania sociálnych dávok 
by sa na mobilných pracovníkov nemali 
uplatňovať diskriminačné opatrenia 
sociálnej ochrany; domnieva sa však, že 
všetci mobilní pracovníci by mali mať 
rovnaké práva na sociálne zabezpečenie a 
možnosť byť poistení;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Heinz K. Becker

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
predpisy o koordinácii systémov 
sociálneho zabezpečenia, a upozorňuje 
členské štáty na skutočnosť, že na 
obmedzenie zneužívania sociálnych dávok 
by sa na mobilných pracovníkov nemali 
uplatňovať diskriminačné opatrenia 
sociálnej ochrany; domnieva sa však, že 
všetci mobilní pracovníci by mali mať 
rovnaké práva na sociálne zabezpečenie a 
možnosť byť poistení;

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 87
Thomas Mann
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Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
predpisy o koordinácii systémov 
sociálneho zabezpečenia, a upozorňuje 
členské štáty na skutočnosť, že na 
obmedzenie zneužívania sociálnych dávok 
by sa na mobilných pracovníkov nemali 
uplatňovať diskriminačné opatrenia 
sociálnej ochrany; domnieva sa však, že 
všetci mobilní pracovníci by mali mať 
rovnaké práva na sociálne zabezpečenie a 
možnosť byť poistení;

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 88
Csaba Sógor

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
predpisy o koordinácii systémov 
sociálneho zabezpečenia, a upozorňuje 
členské štáty na skutočnosť, že na 
obmedzenie zneužívania sociálnych dávok 
by sa na mobilných pracovníkov nemali 
uplatňovať diskriminačné opatrenia 
sociálnej ochrany; domnieva sa však, že 
všetci mobilní pracovníci by mali mať 
rovnaké práva na sociálne zabezpečenie a 
možnosť byť poistení;

10. vyzýva Komisiu, aby monitorovala 
fungovanie systémov sociálneho 
zabezpečenia, a upozorňuje členské štáty 
na skutočnosť, že na mobilných 
pracovníkov by sa nemali uplatňovať 
diskriminačné opatrenia sociálnej ochrany;
domnieva sa však, že všetci mobilní 
pracovníci by mali mať rovnaké práva na 
sociálne zabezpečenie a možnosť byť 
poistení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Phil Bennion
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Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
predpisy o koordinácii systémov 
sociálneho zabezpečenia, a upozorňuje 
členské štáty na skutočnosť, že na 
obmedzenie zneužívania sociálnych dávok 
by sa na mobilných pracovníkov nemali 
uplatňovať diskriminačné opatrenia 
sociálnej ochrany; domnieva sa však, že 
všetci mobilní pracovníci by mali mať 
rovnaké práva na sociálne zabezpečenie a 
možnosť byť poistení;

10. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
predpisy o koordinácii systémov 
sociálneho zabezpečenia, a upozorňuje 
členské štáty na skutočnosť, že na 
migrujúcich pracovníkov EÚ pracujúcich 
v inom členskom štáte by sa nemali 
uplatňovať diskriminačné opatrenia 
sociálnej ochrany; domnieva sa však, že 
títo migrujúci pracovníci s rovnakým 
statusom by mali mať rovnaké práva na 
sociálne zabezpečenie a možnosť byť 
poistení podľa rozhodnutia každého 
členského štátu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Danuta Jazłowiecka

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
predpisy o koordinácii systémov 
sociálneho zabezpečenia, a upozorňuje 
členské štáty na skutočnosť, že na 
obmedzenie zneužívania sociálnych dávok 
by sa na mobilných pracovníkov nemali 
uplatňovať diskriminačné opatrenia 
sociálnej ochrany; domnieva sa však, že 
všetci mobilní pracovníci by mali mať 
rovnaké práva na sociálne zabezpečenie a 
možnosť byť poistení;

10. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
predpisy o koordinácii systémov 
sociálneho zabezpečenia, a upozorňuje 
členské štáty na skutočnosť, že na 
obmedzenie zneužívania sociálnych dávok 
by sa na mobilných pracovníkov nemali 
uplatňovať diskriminačné opatrenia 
sociálnej ochrany; domnieva sa však, že 
všetci mobilní pracovníci by mali mať 
práva na primerané sociálne zabezpečenie 
a možnosť byť poistení;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 91
Ria Oomen-Ruijten

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
predpisy o koordinácii systémov 
sociálneho zabezpečenia, a upozorňuje 
členské štáty na skutočnosť, že na 
obmedzenie zneužívania sociálnych dávok 
by sa na mobilných pracovníkov nemali 
uplatňovať diskriminačné opatrenia 
sociálnej ochrany; domnieva sa však, že 
všetci mobilní pracovníci by mali mať 
rovnaké práva na sociálne zabezpečenie a 
možnosť byť poistení;

10. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
predpisy o koordinácii systémov 
sociálneho zabezpečenia, a upozorňuje 
členské štáty na skutočnosť, že na 
obmedzenie zneužívania sociálnych dávok 
by sa na mobilných pracovníkov (vrátane 
pohraničných pracovníkov) nemali 
uplatňovať diskriminačné opatrenia 
sociálnej ochrany; domnieva sa však, že 
všetci mobilní pracovníci (vrátane 
pohraničných pracovníkov) by mali mať 
rovnaké práva na sociálne zabezpečenie a 
možnosť byť poistení; v súlade 
s ustanoveniami smernice 96/71/EC musí 
zamestnávateľ informovať svojich 
pracovníkov vyslaných v súvislosti 
s voľným pohybom služieb o platobných 
a pracovných podmienkach, a to ešte pred 
ich vyslaním;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 92
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odsek 10a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
vytvorili primeranú rovnováhu medzi 
bezpečnosťou a flexibilitou trhu práce, 
napríklad prostredníctvom všeobecného
zavádzania zásad flexiistoty, a aby riešili 
segmentáciu trhu práce poskytovaním 
primeraného sociálneho poistenia pre 
tých, ktoré prechádzajú na zmluvy na 
krátkodobé zamestnanie alebo na kratší 
pracovný čas, alebo sú na takéto zmluvy 
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zamestnaní, a zároveň zaistili prístup 
k príležitostiam v oblasti odbornej 
prípravy;

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 93
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu, aby z pohľadu 
Európskej únie preskúmala, či v dôsledku 
nedávnych zmien v pracovnoprávnych 
predpisoch v členských štátoch 
zameraných na zvýšenie flexibility trhu 
práce nebolo znížené sociálne 
zabezpečenie zamestnancov a či neboli 
porušené zásady flexibility a bezpečnosti;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Csaba Sógor

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu, aby z pohľadu 
Európskej únie preskúmala, či v dôsledku 
nedávnych zmien v pracovnoprávnych 
predpisoch v členských štátoch 
zameraných na zvýšenie flexibility trhu 
práce nebolo znížené sociálne 
zabezpečenie zamestnancov a či neboli 
porušené zásady flexibility a bezpečnosti;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 95
Konstantinos Poupakis

Návrh uznesenia
Odsek 11a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. poukazuje na to, že hospodárska 
kríza v mnohých prípadoch znemožňuje 
vytvorenie rovnováhy medzi flexibilitou 
a istotou zamestnania pri vykonávaní 
reforiem trhu práce v členských štátoch, 
čím oslabuje udržateľnosť systémov 
sociálneho zabezpečenia, kvalitu dávok, 
príjmy a produktivitu pracovnej sily, 
reálnu ekonomiku a sociálnu súdržnosť 
a následkom toho ohrozuje stratégiu 
Európa 2020 zameranú na udržiavanie
a zvyšovanie úrovní zamestnanosti;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 96
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 11a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. dôrazne podporuje navrhované 
vytvorenie porovnávacieho prehľadu 
kľúčových ukazovateľov v oblasti 
zamestnanosti a v sociálnej oblasti, ktorý 
by mohol byť prvým krokom k určeniu 
konkrétnych referenčných hodnôt 
v podobe minima sociálnej ochrany v EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 97
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. naliehavo žiada Komisiu, aby do 
všetkých svojich návrhov začlenila štyri 
ciele stanovené v programe MOP pre 
dôstojnú prácu a aby do  ročného 
prieskumu rastu zahrnula ciele stanovené 
v odporúčaní Medzinárodnej organizácie 
práce o vnútroštátnych minimách 
sociálnej ochrany tak, aby tieto minimá 
boli zaručené pre všetkých pracovníkov v 
Európe počas celého ich života;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Thomas Mann

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. naliehavo žiada Komisiu, aby do 
všetkých svojich návrhov začlenila štyri 
ciele stanovené v programe MOP pre 
dôstojnú prácu a aby do  ročného 
prieskumu rastu zahrnula ciele stanovené 
v odporúčaní Medzinárodnej organizácie 
práce o vnútroštátnych minimách 
sociálnej ochrany tak, aby tieto minimá 
boli zaručené pre všetkých pracovníkov v 
Európe počas celého ich života;

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 99
Csaba Sógor
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Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. naliehavo žiada Komisiu, aby do 
všetkých svojich návrhov začlenila štyri 
ciele stanovené v programe MOP pre 
dôstojnú prácu a aby do  ročného 
prieskumu rastu zahrnula ciele stanovené 
v odporúčaní Medzinárodnej organizácie 
práce o vnútroštátnych minimách 
sociálnej ochrany tak, aby tieto minimá 
boli zaručené pre všetkých pracovníkov v 
Európe počas celého ich života;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Phil Bennion

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. naliehavo žiada Komisiu, aby do 
všetkých svojich návrhov začlenila štyri 
ciele stanovené v programe MOP pre 
dôstojnú prácu a aby do  ročného 
prieskumu rastu zahrnula ciele stanovené 
v odporúčaní Medzinárodnej organizácie 
práce o vnútroštátnych minimách sociálnej 
ochrany tak, aby tieto minimá boli 
zaručené pre všetkých pracovníkov v 
Európe počas celého ich života;

12. naliehavo žiada Komisiu, aby vo
svojich návrhoch zvážila štyri ciele 
stanovené v programe MOP pre dôstojnú 
prácu a ciele stanovené v odporúčaní 
Medzinárodnej organizácie práce o 
vnútroštátnych minimách sociálnej ochrany 
tak, aby tieto minimá boli zaručené pre 
všetkých pracovníkov v Európe počas 
celého ich života;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Heinz K. Becker
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Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. naliehavo žiada Komisiu, aby do 
všetkých svojich návrhov začlenila štyri 
ciele stanovené v programe MOP pre 
dôstojnú prácu a aby do  ročného 
prieskumu rastu zahrnula ciele stanovené v 
odporúčaní Medzinárodnej organizácie 
práce o vnútroštátnych minimách sociálnej 
ochrany tak, aby tieto minimá boli 
zaručené pre všetkých pracovníkov v 
Európe počas celého ich života;

12. naliehavo žiada Komisiu, aby do 
všetkých svojich návrhov začlenila štyri 
ciele stanovené v programe MOP pre 
dôstojnú prácu a aby do  ročného 
prieskumu rastu zahrnula ciele stanovené v 
odporúčaní Medzinárodnej organizácie 
práce o vnútroštátnych minimách sociálnej 
ochrany tak, aby tieto minimá boli 
zaručené pre všetkých pracovníkov v 
Európe;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 102
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje, že samostatne zárobková 
činnosť by rozhodne mala byť uznaná ako 
spôsob flexibility na trhu práce, ktorá 
podporuje vytváranie pracovných miest a 
zníženie nezamestnanosti, a že jej 
pozitívny vývoj musia sprevádzať 
zodpovedajúce opatrenia v oblasti sociálnej 
ochrany samostatne zárobkovo činných 
osôb;

13. zdôrazňuje, že dobrovoľná samostatná
zárobková činnosť by rozhodne mala byť 
uznaná ako pracovná možnosť, ktorá môže
vytvárať pracovné miesta a znižovať
nezamestnanosť, pričom zdôrazňuje, že ju
musia sprevádzať zodpovedajúce opatrenia 
v oblasti sociálnej ochrany samostatne 
zárobkovo činných osôb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 13
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje, že samostatne zárobková 
činnosť by rozhodne mala byť uznaná ako 
spôsob flexibility na trhu práce, ktorá 
podporuje vytváranie pracovných miest a 
zníženie nezamestnanosti, a že jej 
pozitívny vývoj musia sprevádzať 
zodpovedajúce opatrenia v oblasti sociálnej 
ochrany samostatne zárobkovo činných 
osôb;

13. zdôrazňuje, že samostatná zárobková 
činnosť by rozhodne mala byť uznaná ako 
forma práce, ktorá podporuje vytváranie 
pracovných miest a zníženie 
nezamestnanosti, a že jej pozitívny vývoj 
by mali sprevádzať zodpovedajúce 
opatrenia v oblasti sociálnej ochrany 
samostatne zárobkovo činných osôb podľa 
vymedzenia vo vnútroštátnych právnych 
predpisoch členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 13a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. vyzýva členské štáty, aby uľahčili 
spájanie práce a povinností súvisiacich so 
starostlivosťou tým, že pracovníkom 
umožnia flexibilitu, pokiaľ ide o pracovný 
čas a pracovisko, s cieľom predísť 
situácii, keď títo pracovníci nemajú inú 
možnosť flexibility než začať vykonávať 
závislú samostatnú zárobkovú činnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 13b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13b. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili, že všetci pracovníci 
a samostatne zárobkovo činné osoby budú 
mať prístup k celoživotnému vzdelávaniu, 
a to prostredníctvom rozšírenia
existujúceho financovania EÚ 
a vnútroštátneho financovania, ktoré sa 
poskytuje len v prípade pracovníkov 
s trvalou pracovnou zmluvou, na 
pracovníkov so všetkými druhmi zmlúv 
a na samostatne zárobkovo činné osoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 13c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13c. vyzýva sociálnych partnerov, Komisiu 
a členské štáty, aby preskúmali, či a akým 
spôsobom by sa samostatne zárobkovo 
činné osoby mali zahrnúť do kolektívneho 
vyjednávania, vrátane osobitných stratégií 
zameraných na to, ako zahrnúť záujmy 
samostatne zárobkovo činných osôb 
v prípadoch, keď vnútroštátne právo 
neumožňuje zastupovanie samostatne 
zárobkovo činných osôb odbormi, ako aj 
to, ako podporiť záujmové zastupovanie 
samostatne zárobkovo činných osôb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Sari Essayah
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Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje potrebu aktualizovaných 
štatistických informácií, ktoré 
sú podrobnejšie ako tie, ktoré sú 
momentálne dispozícii a ktoré by sa dali 
použiť v rôznych aspektoch sledovania a 
vyhodnocovania hospodárskeho významu 
samostatne zárobkovo činných osôb a ich 
rôznych skupín, ako aj miesta na trhu 
práce podľa odvetvia, sociálneho 
postavenia, veku a pohlavia;

14. zdôrazňuje potrebu aktualizovaných 
štatistických informácií, ktoré 
sú podrobnejšie ako tie, ktoré sú 
momentálne k dispozícii a ktoré by sa dali 
použiť v rôznych aspektoch sledovania a 
vyhodnocovania hospodárskeho významu 
samostatne zárobkovo činných osôb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Csaba Sógor

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje potrebu aktualizovaných 
štatistických informácií, ktoré 
sú podrobnejšie ako tie, ktoré sú 
momentálne dispozícii a ktoré by sa dali 
použiť v rôznych aspektoch sledovania a 
vyhodnocovania hospodárskeho významu 
samostatne zárobkovo činných osôb a ich 
rôznych skupín, ako aj miesta na trhu 
práce podľa odvetvia, sociálneho 
postavenia, veku a pohlavia;

14. zdôrazňuje potrebu aktualizovaných 
štatistických informácií, ktoré 
sú podrobnejšie ako tie, ktoré sú 
momentálne k dispozícii a ktoré by sa dali 
použiť v rôznych aspektoch sledovania a 
vyhodnocovania hospodárskeho významu 
samostatne zárobkovo činných osôb a ich 
rôznych skupín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje potrebu aktualizovaných 
štatistických informácií, ktoré 
sú podrobnejšie ako tie, ktoré sú 
momentálne dispozícii a ktoré by sa dali 
použiť v rôznych aspektoch sledovania a 
vyhodnocovania hospodárskeho významu 
samostatne zárobkovo činných osôb a ich 
rôznych skupín, ako aj miesta na trhu práce 
podľa odvetvia, sociálneho postavenia, 
veku a pohlavia;

14. zdôrazňuje potrebu aktualizovaných 
štatistických informácií, ktoré 
sú podrobnejšie ako tie, ktoré sú 
momentálne k dispozícii a ktoré by sa dali 
použiť v rôznych aspektoch sledovania a 
vyhodnocovania hospodárskeho významu 
samostatne zárobkovo činných osôb a ich 
rôznych skupín a závislej dobrovoľnej 
a nedobrovoľnej samostatnej zárobkovej 
činnosti, ako aj miesta na trhu práce podľa 
odvetvia, sociálneho postavenia, veku 
a pohlavia; zároveň žiada zahrnutie otázok 
týkajúcich sa závislej samostatnej 
zárobkovej činnosti do prieskumu 
pracovnej sily v Európskej únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. upozorňuje na skutočnosť, že 
chýbajúce jasné vymedzenie samostatnej 
zárobkovej činnosti výrazne komplikuje 
koordináciu sociálneho zabezpečenia 
samostatne zárobkovo činných osôb medzi 
členskými štátmi, a preto môže obmedziť 
slobodu pohybu pracovníkov;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE



PE522.823v04-00 56/73 AM\1008721SK.doc

SK

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. upozorňuje na skutočnosť, že 
chýbajúce jasné vymedzenie samostatnej 
zárobkovej činnosti výrazne komplikuje 
koordináciu sociálneho zabezpečenia 
samostatne zárobkovo činných osôb medzi 
členskými štátmi, a preto môže obmedziť 
slobodu pohybu pracovníkov;

15. upozorňuje na skutočnosť, že absencia 
jasných vnútroštátnych vymedzení
samostatnej zárobkovej činnosti zvyšuje 
riziko falošnej samostatnej zárobkovej 
činnosti medzi pracovníkmi EÚ a bráni
ich prístupu k primeranému sociálnemu 
zabezpečeniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Danuta Jazłowiecka

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. upozorňuje na skutočnosť, že 
chýbajúce jasné vymedzenie samostatnej 
zárobkovej činnosti výrazne komplikuje
koordináciu sociálneho zabezpečenia 
samostatne zárobkovo činných osôb medzi 
členskými štátmi, a preto môže obmedziť 
slobodu pohybu pracovníkov;

15. upozorňuje na skutočnosť, že rozdiely 
v postavení samostatne zárobkovo činných 
osôb medzi členskými štátmi si vyžadujú 
riešenia zamerané na lepšiu koordináciu 
sociálneho zabezpečenia samostatne 
zárobkovo činných osôb s cieľom
obmedziť slobodu pohybu pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Thomas Mann

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. upozorňuje na skutočnosť, že 
chýbajúce jasné vymedzenie samostatnej 

15. upozorňuje na skutočnosť, že 
chýbajúce jasné vymedzenie samostatnej 
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zárobkovej činnosti výrazne komplikuje
koordináciu sociálneho zabezpečenia 
samostatne zárobkovo činných osôb medzi 
členskými štátmi, a preto môže obmedziť 
slobodu pohybu pracovníkov;

zárobkovej činnosti môže skomplikovať
koordináciu sociálneho zabezpečenia 
samostatne zárobkovo činných osôb medzi 
členskými štátmi; zdôrazňuje, že 
„samostatná zárobková činnosť“ sa 
nemôže rovnať „nezávislej činnosti“;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 114
Heinz K. Becker

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. upozorňuje na skutočnosť, že 
chýbajúce jasné vymedzenie samostatnej 
zárobkovej činnosti výrazne komplikuje 
koordináciu sociálneho zabezpečenia 
samostatne zárobkovo činných osôb medzi 
členskými štátmi, a preto môže obmedziť 
slobodu pohybu pracovníkov;

15. upozorňuje na skutočnosť, že 
chýbajúce dostatočne presné vymedzenie 
samostatnej zárobkovej činnosti výrazne 
komplikuje koordináciu sociálneho 
zabezpečenia samostatne zárobkovo 
činných osôb medzi členskými štátmi, a 
preto môže obmedziť slobodu pohybu 
pracovníkov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 115
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
koncepčný rámec, ktorý by po právnej
stránke vymedzil charakter a rôzne formy 
atypického zamestnávania vo všeobecnosti 
a samostatnej zárobkovej činnosti ako 
jeho najbežnejšieho prvku, a uplatniť tak 
pracovné právo a opatrenia na sociálnu 
ochranu v závislosti od foriem 

vypúšťa sa
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zamestnávania a zvážiť možnosť riadnej 
regulácie sociálneho zabezpečenia 
samostatne zárobkovo činných osôb;
domnieva sa, že je tiež potrebné jasne 
určiť falošnú samostatnú zárobkovú 
činnosť a trestať zamestnávateľov, ak sa 
zistili takého prípady;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
koncepčný rámec, ktorý by po právnej 
stránke vymedzil charakter a rôzne formy 
atypického zamestnávania vo všeobecnosti 
a samostatnej zárobkovej činnosti ako 
jeho najbežnejšieho prvku, a uplatniť tak 
pracovné právo a opatrenia na sociálnu 
ochranu v závislosti od foriem 
zamestnávania a zvážiť možnosť riadnej 
regulácie sociálneho zabezpečenia 
samostatne zárobkovo činných osôb;
domnieva sa, že je tiež potrebné jasne
určiť falošnú samostatnú zárobkovú 
činnosť a trestať zamestnávateľov, ak sa 
zistili takého prípady;

16. vyzýva Komisiu, aby podporila 
výmeny informácií medzi členskými štátmi 
s cieľom dospieť k spoločnému chápaniu 
toho, čo je samostatná zárobková činnosť 
a falošná samostatná zárobková činnosť; 
zdôrazňuje však, že právnu zodpovednosť
za určenie statusu zamestnanca alebo 
samostatne zárobkovo činnej osoby by mal 
naďalej niesť hosťujúci členský štát,
v ktorom sa činnosť vykonáva; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Thomas Mann

Návrh uznesenia
Odsek 16
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
koncepčný rámec, ktorý by po právnej 
stránke vymedzil charakter a rôzne formy 
atypického zamestnávania vo všeobecnosti 
a samostatnej zárobkovej činnosti ako 
jeho najbežnejšieho prvku, a uplatniť tak 
pracovné právo a opatrenia na sociálnu 
ochranu v závislosti od foriem 
zamestnávania a zvážiť možnosť riadnej 
regulácie sociálneho zabezpečenia 
samostatne zárobkovo činných osôb;
domnieva sa, že je tiež potrebné jasne 
určiť falošnú samostatnú zárobkovú 
činnosť a trestať zamestnávateľov, ak sa 
zistili takého prípady;

16. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
koncepčný rámec, ktorý by v úzkej 
spolupráci s členskými štátmi poskytoval 
vymedzenia rôznych foriem
zamestnávania;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 118
Phil Bennion

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
koncepčný rámec, ktorý by po právnej 
stránke vymedzil charakter a rôzne formy
atypického zamestnávania vo všeobecnosti 
a samostatnej zárobkovej činnosti ako jeho 
najbežnejšieho prvku, a uplatniť tak 
pracovné právo a opatrenia na sociálnu 
ochranu v závislosti od foriem 
zamestnávania a zvážiť možnosť riadnej 
regulácie sociálneho zabezpečenia 
samostatne zárobkovo činných osôb;
domnieva sa, že je tiež potrebné jasne určiť 
falošnú samostatnú zárobkovú činnosť a 
trestať zamestnávateľov, ak sa zistili
takého prípady;

16. vyzýva Komisiu, aby poskytla 
usmernenie k rôznym formám atypického 
zamestnávania vrátane samostatnej 
zárobkovej činnosti s cieľom pomôcť 
členským štátom náležite uplatňovať 
príslušné pracovné právne predpisy 
a opatrenia na sociálnu ochranu na 
pracovníkov v takejto forme zamestnania; 
domnieva sa, že pre členské štáty je tiež 
potrebné jasne určiť falošnú samostatnú 
zárobkovú činnosť a trestať 
zamestnávateľov, ak sa dokázali takého 
prípady;

Or. en



PE522.823v04-00 60/73 AM\1008721SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 119
Csaba Sógor

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
koncepčný rámec, ktorý by po právnej 
stránke vymedzil charakter a rôzne formy 
atypického zamestnávania vo všeobecnosti 
a samostatnej zárobkovej činnosti ako jeho 
najbežnejšieho prvku, a uplatniť tak 
pracovné právo a opatrenia na sociálnu 
ochranu v závislosti od foriem 
zamestnávania a zvážiť možnosť riadnej 
regulácie sociálneho zabezpečenia 
samostatne zárobkovo činných osôb;
domnieva sa, že je tiež potrebné jasne 
určiť falošnú samostatnú zárobkovú 
činnosť a trestať zamestnávateľov, ak sa 
zistili takého prípady;

16. vyzýva členské štáty, aby po právnej 
stránke vymedzili charakter a rôzne formy 
atypického zamestnávania vo všeobecnosti 
a samostatnej zárobkovej činnosti ako jeho 
najbežnejšieho prvku, a uplatnili tak 
pracovné právo a opatrenia na sociálnu 
ochranu v závislosti od foriem 
zamestnávania a zvážili možnosť riadnej 
regulácie sociálneho zabezpečenia 
samostatne zárobkovo činných osôb
a jasne určili falošnú samostatnú 
zárobkovú činnosť a trestali
zamestnávateľov, ak sa zistili takého 
prípady;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Danuta Jazłowiecka

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
koncepčný rámec, ktorý by po právnej 
stránke vymedzil charakter a rôzne formy
atypického zamestnávania vo všeobecnosti 
a samostatnej zárobkovej činnosti ako jeho 
najbežnejšieho prvku, a uplatniť tak 
pracovné právo a opatrenia na sociálnu 
ochranu v závislosti od foriem 
zamestnávania a zvážiť možnosť riadnej 
regulácie sociálneho zabezpečenia 

16. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
koncepčný rámec charakteru a rôznych
foriem atypického zamestnávania vo 
všeobecnosti a samostatnej zárobkovej 
činnosti ako jeho najbežnejšieho prvku, 
a uplatnila tak pracovné právo a opatrenia 
na sociálnu ochranu v závislosti od foriem 
zamestnávania a určila možnosť riadnej 
regulácie sociálneho zabezpečenia 
samostatne zárobkovo činných osôb;
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samostatne zárobkovo činných osôb;
domnieva sa, že je tiež potrebné jasne určiť 
falošnú samostatnú zárobkovú činnosť a 
trestať zamestnávateľov, ak sa zistili 
takého prípady;

domnieva sa, že je tiež potrebné jasne určiť 
falošnú samostatnú zárobkovú činnosť a 
trestať zamestnávateľov, ak sa zistili 
takého prípady;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
koncepčný rámec, ktorý by po právnej 
stránke vymedzil charakter a rôzne formy 
atypického zamestnávania vo všeobecnosti 
a samostatnej zárobkovej činnosti ako jeho 
najbežnejšieho prvku, a uplatniť tak 
pracovné právo a opatrenia na sociálnu 
ochranu v závislosti od foriem 
zamestnávania a zvážiť možnosť riadnej 
regulácie sociálneho zabezpečenia 
samostatne zárobkovo činných osôb;
domnieva sa, že je tiež potrebné jasne určiť 
falošnú samostatnú zárobkovú činnosť a 
trestať zamestnávateľov, ak sa zistili 
takého prípady;

16. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
koncepčný rámec, ktorý by po právnej 
stránke vymedzil charakter a rôzne formy 
atypického zamestnávania vo všeobecnosti 
a samostatnej zárobkovej činnosti ako jeho 
najbežnejšieho prvku; predovšetkým sa 
domnieva, že na vnútroštátnej úrovni 
a úrovni Únie treba podrobnejšie objasniť 
pojmy „ekonomicky závislá zárobková 
činnosť“ a „ekonomicky závislá 
samostatne zárobkovo činná osoba“,
a uplatniť tak pracovné právo a opatrenia 
na sociálnu ochranu v závislosti od foriem 
zamestnávania a zvážiť možnosť riadnej 
regulácie sociálneho zabezpečenia 
samostatne zárobkovo činných osôb;
domnieva sa, že je tiež potrebné jasne určiť 
falošnú samostatnú zárobkovú činnosť a 
trestať zamestnávateľov, ak sa zistili 
takého prípady;

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 122
Ria Oomen-Ruijten

Návrh uznesenia
Odsek 16
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
koncepčný rámec, ktorý by po právnej 
stránke vymedzil charakter a rôzne formy 
atypického zamestnávania vo všeobecnosti 
a samostatnej zárobkovej činnosti ako jeho 
najbežnejšieho prvku, a uplatniť tak 
pracovné právo a opatrenia na sociálnu 
ochranu v závislosti od foriem 
zamestnávania a zvážiť možnosť riadnej 
regulácie sociálneho zabezpečenia 
samostatne zárobkovo činných osôb;
domnieva sa, že je tiež potrebné jasne určiť 
falošnú samostatnú zárobkovú činnosť a 
trestať zamestnávateľov, ak sa zistili 
takého prípady;

16. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
koncepčný rámec, ktorý by po právnej 
stránke vymedzil charakter a rôzne formy 
atypického zamestnávania vo všeobecnosti 
a samostatnej zárobkovej činnosti ako jeho 
najbežnejšieho prvku, a uplatnila tak
pracovné právo a opatrenia na sociálnu 
ochranu v závislosti od foriem 
zamestnávania a zvážila možnosť riadnej 
regulácie sociálneho zabezpečenia 
samostatne zárobkovo činných osôb;
domnieva sa, že je tiež potrebné jasne určiť 
falošnú samostatnú zárobkovú činnosť a 
trestať zamestnávateľov, ak sa zistili 
takého prípady; s cieľom zabrániť 
takýmto jednotlivým prípadom falošnej 
samostatnej zárobkovej činnosti je 
nevyhnutné umožniť členským štátom 
zaviesť komplexný systém mechanizmov 
prevencie a kontroly;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 123
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. naliehavo žiada členské štáty, aby 
zabezpečili, aby sa samostatná zárobková 
činnosť nestala nástrojom nekalej súťaže 
ani spôsobom ako zabrániť samostatne 
zárobkovo činným osobám využívať 
sociálne zabezpečenie a prácu a aby 
sociálne a pracovné práva samostatne 
zárobkovo činných osôb v čo najmenšej 
miere záviseli od ich štatútu: zamestnanca 
alebo samostatne zárobkovo činnej osoby;
okrem toho vyžaduje, aby nedošlo k 
asimilácii samostatne zárobkovo činných 

17. vyžaduje, aby nedošlo k asimilácii 
samostatne zárobkovo činných osôb so 
zamestnancami, a to v záujme zachovania 
výhod samostatnej zárobkovej činnosti a 
hospodárskej činnosti takejto povahy, ako 
aj rozvoja podnikateľského ducha a kvality 
služieb;
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osôb so zamestnancami, a to v záujme 
zachovania výhod samostatnej zárobkovej 
činnosti a hospodárskej činnosti takejto 
povahy, ako aj rozvoja podnikateľského 
ducha a kvality služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Thomas Mann

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. naliehavo žiada členské štáty, aby 
zabezpečili, aby sa samostatná zárobková 
činnosť nestala nástrojom nekalej súťaže 
ani spôsobom ako zabrániť samostatne 
zárobkovo činným osobám využívať 
sociálne zabezpečenie a prácu a aby 
sociálne a pracovné práva samostatne 
zárobkovo činných osôb v čo najmenšej 
miere záviseli od ich štatútu: zamestnanca 
alebo samostatne zárobkovo činnej osoby;
okrem toho vyžaduje, aby nedošlo k 
asimilácii samostatne zárobkovo činných 
osôb so zamestnancami, a to v záujme 
zachovania výhod samostatnej zárobkovej 
činnosti a hospodárskej činnosti takejto 
povahy, ako aj rozvoja podnikateľského 
ducha a kvality služieb;

17. naliehavo žiada členské štáty, aby 
bojovali proti falošnej samostatnej 
zárobkovej činnosti;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 125
Phil Bennion

Návrh uznesenia
Odsek 17
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. naliehavo žiada členské štáty, aby 
zabezpečili, aby sa samostatná zárobková 
činnosť nestala nástrojom nekalej súťaže 
ani spôsobom ako zabrániť samostatne 
zárobkovo činným osobám využívať 
sociálne zabezpečenie a prácu a aby 
sociálne a pracovné práva samostatne 
zárobkovo činných osôb v čo najmenšej 
miere záviseli od ich štatútu: zamestnanca 
alebo samostatne zárobkovo činnej osoby;
okrem toho vyžaduje, aby nedošlo k 
asimilácii samostatne zárobkovo činných 
osôb so zamestnancami, a to v záujme 
zachovania výhod samostatnej zárobkovej 
činnosti a hospodárskej činnosti takejto 
povahy, ako aj rozvoja podnikateľského 
ducha a kvality služieb;

17. naliehavo žiada členské štáty, aby 
zabezpečili, aby sa samostatná zárobková 
činnosť nestala spôsobom ako zabrániť 
samostatne zárobkovo činným osobám 
využívať sociálne zabezpečenie a prácu a 
aby samostatne zárobkovo činné osoby 
využívali primerané pracovné práva 
a práva na sociálne zabezpečenie; okrem 
toho vyžaduje, aby nedošlo k asimilácii 
samostatne zárobkovo činných osôb so 
zamestnancami, a to v záujme zachovania 
výhod samostatnej zárobkovej činnosti a 
hospodárskej činnosti takejto povahy, ako 
aj rozvoja podnikateľského ducha a kvality 
služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Heinz K. Becker

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. naliehavo žiada členské štáty, aby 
zabezpečili, aby sa samostatná zárobková 
činnosť nestala nástrojom nekalej súťaže 
ani spôsobom ako zabrániť samostatne 
zárobkovo činným osobám využívať 
sociálne zabezpečenie a prácu a aby 
sociálne a pracovné práva samostatne 
zárobkovo činných osôb v čo najmenšej 
miere záviseli od ich štatútu: zamestnanca 
alebo samostatne zárobkovo činnej osoby;
okrem toho vyžaduje, aby nedošlo k 
asimilácii samostatne zárobkovo činných 
osôb so zamestnancami, a to v záujme 
zachovania výhod samostatnej zárobkovej 
činnosti a hospodárskej činnosti takejto 

17. naliehavo žiada členské štáty, aby 
zabezpečili, aby sa samostatná zárobková 
činnosť nestala nástrojom nekalej súťaže 
ani spôsobom ako zabrániť samostatne 
zárobkovo činným osobám využívať 
sociálne zabezpečenie a prácu a aby 
sociálne a pracovné práva samostatne 
zárobkovo činných osôb v čo najmenšej 
miere záviseli od ich štatútu: zamestnanca 
alebo samostatne zárobkovo činnej osoby;
okrem toho vyžaduje, keďže neexistuje 
nijaký dôvod na takéto zaobchádzanie, 
aby sa so samostatne zárobkovo činnými 
osobami nezaobchádzalo rovnako ako so 
zamestnancami, a to v záujme zachovania 
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povahy, ako aj rozvoja podnikateľského 
ducha a kvality služieb;

výhod samostatnej zárobkovej činnosti a 
hospodárskej činnosti takejto povahy, ako 
aj rozvoja podnikateľského ducha a kvality 
služieb;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 127
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. naliehavo žiada členské štáty, aby 
zabezpečili, aby sa samostatná zárobková 
činnosť nestala nástrojom nekalej súťaže 
ani spôsobom ako zabrániť samostatne 
zárobkovo činným osobám využívať 
sociálne zabezpečenie a prácu a aby 
sociálne a pracovné práva samostatne 
zárobkovo činných osôb v čo najmenšej 
miere záviseli od ich štatútu: zamestnanca 
alebo samostatne zárobkovo činnej osoby;
okrem toho vyžaduje, aby nedošlo k 
asimilácii samostatne zárobkovo činných 
osôb so zamestnancami, a to v záujme 
zachovania výhod samostatnej zárobkovej 
činnosti a hospodárskej činnosti takejto 
povahy, ako aj rozvoja podnikateľského 
ducha a kvality služieb;

17. naliehavo žiada členské štáty, aby 
zabezpečili, aby sa samostatná zárobková 
činnosť nestala nástrojom nekalej súťaže 
ani spôsobom ako zabrániť samostatne 
zárobkovo činným osobám využívať 
sociálne zabezpečenie a prácu, ani 
prostriedkom pre zamestnávateľov na 
obchádzanie pracovného práva a práva 
sociálneho zabezpečenia a aby sociálne a 
pracovné práva samostatne zárobkovo 
činných osôb v čo najmenšej miere záviseli 
od ich štatútu: zamestnanca alebo 
samostatne zárobkovo činnej osoby; okrem 
toho vyžaduje, aby nedošlo k asimilácii 
samostatne zárobkovo činných osôb so 
zamestnancami, a to v záujme zachovania 
výhod samostatnej zárobkovej činnosti a 
hospodárskej činnosti takejto povahy, ako 
aj rozvoja podnikateľského ducha a kvality 
služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Odsek 17a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. nabáda sociálnych partnerov 
k výmene osvedčených postupov medzi 
odbormi a profesijnými združeniami 
v súvislosti so službami poskytovanými
samostatne zárobkovo činným osobám, 
s bojom proti falošnej samostatnej 
zárobkovej činnosti a s organizovaním
samostatne zárobkovo činných osôb
pracujúcich na vlastný účet;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 17b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17b. vyzýva sociálnych partnerov, 
Komisiu a členské štáty, aby preskúmali, 
či a akým spôsobom by sa samostatne 
zárobkovo činné osoby mali zahrnúť do 
kolektívneho vyjednávania, vrátane 
osobitných stratégií zameraných na to, 
ako zahrnúť záujmy samostatne 
zárobkovo činných osôb v prípadoch, keď 
vnútroštátne právo neumožňuje 
zastupovanie samostatne zárobkovo 
činných osôb odbormi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Thomas Mann
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Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva členské štáty, aby rozvíjali 
sociálnu ochranu v dôchodkovej oblasti, 
v oblasti zdravotného postihnutia, 
materskej/otcovskej dovolenky a 
nezamestnanosti, aby bola lepšie 
prispôsobená samostatne zárobkovo 
činným osobám, a to najmä tým, ktorých 
práca je podobná práci zamestnancov;

18. vyzýva členské štáty, aby v prípade 
potreby rozvíjali sociálnu ochranu 
v dôchodkovej oblasti, v oblasti 
zdravotného postihnutia, 
materskej/otcovskej dovolenky a 
nezamestnanosti, aby bola lepšie 
prispôsobená samostatne zárobkovo 
činným osobám;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 131
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva členské štáty, aby rozvíjali 
sociálnu ochranu v dôchodkovej oblasti, 
v oblasti zdravotného postihnutia, 
materskej/otcovskej dovolenky a 
nezamestnanosti, aby bola lepšie 
prispôsobená samostatne zárobkovo 
činným osobám, a to najmä tým, ktorých 
práca je podobná práci zamestnancov;

18. vyzýva členské štáty, aby rozvíjali 
sociálnu ochranu v dôchodkovej oblasti, 
v oblasti zdravotného postihnutia a 
nezamestnanosti, aby bola lepšie 
prispôsobená samostatne zárobkovo 
činným osobám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Heinz K. Becker

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva členské štáty, aby rozvíjali 18. vyzýva členské štáty, aby zosúladili
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sociálnu ochranu v dôchodkovej oblasti, 
v oblasti zdravotného postihnutia, 
materskej/otcovskej dovolenky a 
nezamestnanosti, aby bola lepšie 
prispôsobená samostatne zárobkovo 
činným osobám, a to najmä tým, ktorých 
práca je podobná práci zamestnancov;

sociálnu ochranu v dôchodkovej oblasti, 
v oblasti zdravotného postihnutia, 
materskej/otcovskej dovolenky 
a nezamestnanosti s normou EÚ tam, kde 
sa tak ešte nestalo, aby bola lepšie 
prispôsobená samostatne zárobkovo 
činným osobám a aby zodpovedala norme, 
ktorá sa uplatňuje na zamestnancov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 133
Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 18a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
práva na sociálne zabezpečenie a sociálnu 
ochranu spojili s individuálnymi právami, 
a nie s pracovnou zmluvou, čím umožnia 
dôstojnú sociálnu ochranu pre všetkých 
vrátane samostatne zárobkovo činných 
osôb a pracovníkov bez ohľadu na druh 
ich zmluvy alebo zamestnanecký status;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Konstantinos Poupakis

Návrh uznesenia
Odsek 18a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
v spolupráci so sociálnymi partnermi a na 
základe reciprocity a zásady 
nediskriminácie zaviedli rámcové 
ustanovenia o primeranej sociálnej 
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ochrane pre samostatne zárobkovo činné 
osoby s osobitným dôrazom na jednej 
strane na vyhýbanie sa tvorbe ďalších 
prekážok v samostatnej zárobkovej 
činnosti, napríklad v podobe zvýšenej 
byrokracie, a na druhej strane na 
zabezpečenie trvalých výhod samostatnej 
zárobkovej činnosti;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 135
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odsek 18a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. poukazuje na to, že sociálne poistenie 
by malo byť zaručené nielen pre 
samostatne zárobkovo činné osoby, ale aj 
pre ich manželov/manželky (partnerov) 
a rodinných príslušníkov, ktorí im 
pomáhajú;

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 136
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 18b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18b. vyzýva členské štáty, aby presadzovali 
a podporovali skupinové poistenie pre 
prípad pracovného úrazu a choroby; žiada 
členské štáty, aby zabezpečili prístup 
samostatne zárobkovo činných osôb ku 
kolektívnemu poisteniu, k poisteniu 
založenému na solidarite 
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a k dôchodkovým systémom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Phil Bennion

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 
zabezpečili, pokiaľ ide o osoby, ktoré chcú 
získať štatút samostatne zárobkovo činnej 
osoby, bezpodmienečne získali dostatočné 
informácie o zmenách v oblasti sociálnej 
ochrany a pracovnoprávnych predpisov, 
ako aj ďalších práv a povinností spojených 
s ich hospodárskou činnosťou, ktoré budú 
vyplývať z nadobudnutia tohto štatútu;

19. vyzýva členské štáty, aby tým, ktorí
chcú získať štatút samostatne zárobkovo 
činnej osoby, sprístupnili dostatočné 
informácie o zmenách v oblasti sociálnej 
ochrany a pracovnoprávnych predpisov, 
ako aj ďalších práv a povinností spojených 
s ich hospodárskou činnosťou, ktoré budú 
vyplývať z nadobudnutia tohto štatútu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 
zabezpečili, pokiaľ ide o osoby, ktoré chcú 
získať štatút samostatne zárobkovo činnej 
osoby, bezpodmienečne získali dostatočné 
informácie o zmenách v oblasti sociálnej 
ochrany a pracovnoprávnych predpisov, 
ako aj ďalších práv a povinností spojených 
s ich hospodárskou činnosťou, ktoré budú 
vyplývať z nadobudnutia tohto štatútu;

19. vyzýva členské štáty, aby primerane 
informovali osoby, ktoré chcú získať štatút 
samostatne zárobkovo činnej osoby, o 
zmenách v oblasti sociálnej ochrany, ako aj 
ďalších práv a povinností spojených s ich 
hospodárskou činnosťou, ktoré budú 
vyplývať z nadobudnutia tohto štatútu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 139
Thomas Mann

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 
zabezpečili, pokiaľ ide o osoby, ktoré chcú 
získať štatút samostatne zárobkovo činnej 
osoby, bezpodmienečne získali dostatočné 
informácie o zmenách v oblasti sociálnej 
ochrany a pracovnoprávnych predpisov, 
ako aj ďalších práv a povinností spojených 
s ich hospodárskou činnosťou, ktoré budú 
vyplývať z nadobudnutia tohto štatútu;

19. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 
v prípade potreby zabezpečili, že osoby, 
ktoré chcú získať štatút samostatne 
zárobkovo činnej osoby, získajú dostatočné 
informácie o zmenách v oblasti sociálnej 
ochrany a pracovnoprávnych predpisov, 
ako aj ďalších práv a povinností spojených 
s ich hospodárskou činnosťou, ktoré budú 
vyplývať z nadobudnutia tohto štatútu;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 140
Csaba Sógor

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 
zabezpečili, pokiaľ ide o osoby, ktoré chcú 
získať štatút samostatne zárobkovo činnej 
osoby, bezpodmienečne získali dostatočné 
informácie o zmenách v oblasti sociálnej 
ochrany a pracovnoprávnych predpisov, 
ako aj ďalších práv a povinností spojených 
s ich hospodárskou činnosťou, ktoré budú 
vyplývať z nadobudnutia tohto štatútu;

19. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, 
že osoby, ktoré chcú získať štatút 
samostatne zárobkovo činnej osoby, 
bezpodmienečne získajú dostatočné 
informácie o zmenách v oblasti sociálnej 
ochrany a pracovnoprávnych predpisov, 
ako aj ďalších práv a povinností spojených 
s ich hospodárskou činnosťou, ktoré budú 
vyplývať z nadobudnutia tohto štatútu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Ria Oomen-Ruijten
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Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 
zabezpečili, pokiaľ ide o osoby, ktoré chcú 
získať štatút samostatne zárobkovo činnej 
osoby, bezpodmienečne získali dostatočné 
informácie o zmenách v oblasti sociálnej 
ochrany a pracovnoprávnych predpisov, 
ako aj ďalších práv a povinností spojených 
s ich hospodárskou činnosťou, ktoré budú 
vyplývať z nadobudnutia tohto štatútu;

19. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 
zabezpečili, že osoby, ktoré chcú získať 
štatút samostatne zárobkovo činnej osoby, 
bezpodmienečne získajú dostatočné 
informácie o zmenách v oblasti sociálnej 
ochrany a pracovnoprávnych predpisov, 
ako aj ďalších práv a povinností spojených 
s ich hospodárskou činnosťou, ktoré budú 
vyplývať z nadobudnutia tohto štatútu;
samostatne zárobkovo činné osoby musia 
byť informované predovšetkým o svojich 
právach a povinnostiach v súvislosti 
s migráciou, prisťahovalectvom 
a cezhraničnou prácou;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 142
Heinz K. Becker

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 
zapojila sociálnych partnerov do procesu 
rozvoja a modernizácie sociálnej ochrany 
a aby rozvíjali sociálny dialóg na európskej 
a vnútroštátnej úrovni; vyzýva tiež 
sociálnych partnerov, aby sa zaoberali 
otázkami týkajúcimi sa pracovného práva a 
sociálnej ochrany samostatne zárobkovo 
činných osôb;

(Netýka sa slovenskej verzie; jazyková 
oprava nemeckého znenia.)

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 143
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 
zapojila sociálnych partnerov do procesu 
rozvoja a modernizácie sociálnej ochrany 
a aby rozvíjali sociálny dialóg na európskej 
a vnútroštátnej úrovni; vyzýva tiež 
sociálnych partnerov, aby sa zaoberali 
otázkami týkajúcimi sa pracovného práva 
a sociálnej ochrany samostatne zárobkovo 
činných osôb;

20. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 
zapojila sociálnych partnerov do procesu 
rozvoja a modernizácie sociálnej ochrany 
a aby rozvíjali sociálny dialóg na európskej 
a vnútroštátnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Phil Bennion

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 
zapojila sociálnych partnerov do procesu 
rozvoja a modernizácie sociálnej ochrany 
a aby rozvíjali sociálny dialóg na európskej 
a vnútroštátnej úrovni; vyzýva tiež 
sociálnych partnerov, aby sa zaoberali 
otázkami týkajúcimi sa pracovného práva a 
sociálnej ochrany samostatne zárobkovo 
činných osôb;

20. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 
v prípade potreby zapojili sociálnych 
partnerov do procesu rozvoja a 
modernizácie sociálnej ochrany a aby 
v súvislosti s touto otázkou a tam, kde to 
vnútroštátne právo a prax umožňujú, 
rozvíjali sociálny dialóg na európskej a 
vnútroštátnej úrovni ; vyzýva tiež 
sociálnych partnerov, aby sa zaoberali 
otázkami týkajúcimi sa pracovného práva a 
sociálnej ochrany samostatne zárobkovo 
činných osôb;

Or. en


