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11.12.2020 A9-0233/4

Pozmeňujúci návrh 4
Yana Toom
v mene skupiny Renew

Správa A9-0233/2020
Dennis Radtke, Agnes Jongerius
Silná sociálna Európa pre spravodlivé transformácie
(2020/2084(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. je presvedčený, že rámec riadenia 
pre sociálnu a udržateľnú Európu by mal 
byť zakotvený v týchto reformách: 
začlenenie Európskeho piliera sociálnych 
práv a protokolu o sociálnom pokroku do 
zmlúv, ochrana sociálnych práv na 
rovnakej úrovni ako ochrana 
hospodárskych slobôd na jednotnom trhu 
a prijatie paktu o udržateľnom rozvoji 
a sociálnom pokroku, čím sa sociálne 
a udržateľné ciele stanú povinnými, 
v záujme dosiahnutia cieľov OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja; okrem toho sa 
domnieva, že proces semestra by sa mal 
riadiť metódou Spoločenstva a mal by sa 
dohodnúť medzi Radou a Európskym 
parlamentom, zatiaľ čo viac oblastí 
sociálnej politiky by malo spadať pod 
proces rozhodovania kvalifikovanou 
väčšinou, najmä pokiaľ ide o 
nediskrimináciu, sociálnu ochranu 
pracovníkov (okrem cezhraničných 
situácií), ochranu pracovníkov, ktorých 
pracovná zmluva bola ukončená, 
zastupovanie a kolektívnu obranu záujmov 
pracovníkov a zamestnávateľov a 
podmienky zamestnávania štátnych 
príslušníkov tretích krajín s oprávneným 
pobytom v EÚ;

6. je presvedčený, že rámec riadenia 
pre sociálnu a udržateľnú Európu by mal 
byť zakotvený v týchto reformách: 
vykonávanie Európskeho piliera 
sociálnych práv a prijatie paktu o 
udržateľnom rozvoji a sociálnom pokroku 
so sociálnymi a s udržateľnými cieľmi 
v záujme dosiahnutia cieľov OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja; domnieva sa, že 
okrem toho musia členské štáty 
zabezpečiť lepšie vykonávanie odporúčaní 
pre jednotlivé krajiny v procese semestra v 
súlade s cieľmi paktu a venovať väčšiu 
pozornosť oblastiam sociálnej politiky, 
najmä pokiaľ ide o nediskrimináciu, 
sociálnu ochranu pracovníkov (okrem 
cezhraničných situácií), ochranu 
pracovníkov, ktorých pracovná zmluva 
bola ukončená, zastupovanie a kolektívnu 
obranu záujmov pracovníkov a 
zamestnávateľov a podmienky 
zamestnávania štátnych príslušníkov tretích 
krajín s oprávneným pobytom v EÚ;
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11.12.2020 A9-0233/5

Pozmeňujúci návrh 5
Yana Toom
v mene skupiny Renew

Správa A9-0233/2020
Dennis Radtke, Agnes Jongerius
Silná sociálna Európa pre spravodlivé transformácie
(2020/2084(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. vyzýva Komisiu, aby zrevidovala 
európsku smernicu o verejnom 
obstarávaní s cieľom stanoviť 
preferenčné zaobchádzanie so 
spoločnosťami, ktoré dodržiavajú 
kolektívne zmluvy; vyzýva Komisiu, aby 
posilnila sociálnu doložku a vylúčila z 
verejných súťaží spoločnosti, ktoré sa 
dopúšťajú trestnej činnosti alebo ničenia 
odborov alebo sa odmietajú zapojiť do 
kolektívneho vyjednávania, čím sa 
zabezpečí, aby sa verejné finančné 
prostriedky použili na investovanie do 
spoločností zapojených do spravodlivej 
transformácie s cieľom podporiť 
kolektívne zmluvy a zvýšiť hustotu 
odborových zväzov; ďalej sa domnieva, že 
všetka finančná podpora EÚ pre podniky 
by mala byť podmienená dodržiavaním 
platných pracovných podmienok a 
podmienok zamestnávania a/alebo 
záväzkov zamestnávateľa vyplývajúcich z 
príslušných kolektívnych zmlúv; naliehavo 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili, aby verejné inštitúcie, či už 
súkromne alebo verejne riadené, 
poskytovali dôstojné pracovné podmienky 
pre svojich zamestnancov a dodržiavali 
najmä slobodu vyjednávať a uzatvárať 
kolektívne odvetvové zmluvy alebo 
zmluvy na úrovni spoločnosti a dodržiavali 
právo na primerané mzdy;

20. vyzýva Komisiu , aby dôrazne 
presadzovala sociálnu doložku existujúcej 
smernice EÚ o verejnom obstarávaní a 
preskúmala potrebu revízie tejto smernice 
s cieľom posilniť sociálnu doložku a 
zabezpečiť, aby sa verejné financie 
využívali okrem iného na investovanie do 
spravodlivých transformácií a podnikov 
podporujúcich kolektívne zmluvy a 
zvyšovanie hustoty odborov; ďalej sa 
domnieva, že všetka finančná podpora EÚ 
pre podniky by mala podporovať 
dodržiavanie platných pracovných 
podmienok a podmienok zamestnávania 
a/alebo záväzkov zamestnávateľa 
vyplývajúcich z príslušných kolektívnych 
zmlúv; naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby zabezpečili, aby verejné 
inštitúcie, či už súkromne alebo verejne 
riadené, poskytovali dôstojné pracovné 
podmienky pre svojich zamestnancov a 
dodržiavali najmä slobodu vyjednávať a 
uzatvárať kolektívne odvetvové zmluvy 
alebo zmluvy na úrovni spoločnosti a 
dodržiavali právo na primerané mzdy;
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11.12.2020 A9-0233/6

Pozmeňujúci návrh 6
Yana Toom
v mene skupiny Renew

Správa A9-0233/2020
Dennis Radtke, Agnes Jongerius
Silná sociálna Európa pre spravodlivé transformácie
(2020/2084(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. je znepokojený zvýšeným počtom 
pracovníkov s neistými a neštandardnými 
formami zamestnania, zvýšeným počtom 
nepravých samostatne zárobkovo činných 
osôb a pracovníkov so zmluvami na nula 
hodín; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
sa usilovali o dosiahnutie cieľa odstrániť 
do roku 2030 nedobrovoľné dočasné 
pracovné zmluvy a nedobrovoľné 
zamestnanie na kratší pracovný čas a o 
dosiahnutia cieľa, podľa ktorého 80 % 
vytvorených pracovných miest bude 
stredne alebo vysoko platených a 
sústredených v udržateľných odvetviach; 
naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby odstránili prax uzatvárania 
pracovných zmlúv na nula hodín a 
nepravú samostatnú zárobkovú činnosť;

24. je znepokojený zvýšeným počtom 
pracovníkov s neistými formami 
zamestnania, zvýšeným počtom nepravých 
samostatne zárobkovo činných osôb a 
pracovníkov so zmluvami na nula hodín, a 
to aj vo vnútroštátnych orgánoch verejnej 
správy; vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby sa usilovali o dosiahnutie cieľa 
odstrániť do roku 2030 nedobrovoľné 
dočasné pracovné zmluvy a nedobrovoľné 
zamestnanie na kratší pracovný čas a o to, 
aby väčšina vytvorených pracovných miest 
bola stredne alebo vysoko platená a 
sústredená v udržateľných odvetviach;
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11.12.2020 A9-0233/7

Pozmeňujúci návrh 7
Yana Toom
v mene skupiny Renew

Správa A9-0233/2020
Dennis Radtke, Agnes Jongerius
Silná sociálna Európa pre spravodlivé transformácie
(2020/2084(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. uznáva, že spravodlivá, sociálne 
udržateľná práca a skutočná účasť 
zamestnancov na formovaní pracovných 
podmienok sú dôležitejšie ako kedykoľvek 
predtým tak v digitálnych platformách ako 
vo všetkých iných odvetviach a že 
pracovníci musia mať demokratický vplyv 
na riadenie práce; zdôrazňuje, že výhody 
digitalizácie musia byť všeobecne a 
spravodlivo rozdelené a že pracovníci v 
digitálnom odvetví musia mať rovnaké 
práva a pracovné podmienky ako v iných 
odvetviach; vyzýva Komisiu, aby navrhla 
smernicu o dôstojných pracovných 
podmienkach a právach v digitálnom 
hospodárstve, ktorá by sa vzťahovala na 
všetkých pracovníkov vrátane pracovníkov 
s neštandardnou formou zamestnania s 
atypickou zmluvou, pracovníkov 
platforiem a samostatne zárobkovo 
činných osôb; vyzýva Komisiu, aby v tejto 
smernici zabezpečila, že podniky 
poskytujúce platformy budú dodržiavať 
existujúce vnútroštátne a európske právne 
predpisy, objasnila zamestnanecké 
postavenie pracovníkov platforiem 
prostredníctvom vyvrátiteľného 
predpokladu pracovnoprávneho vzťahu a 
ochránila ich pracovné podmienky, 
zabezpečila ich sociálnu ochranu a zdravie 
a bezpečnosť, ako aj ich právo organizovať 
sa, byť zastúpení odborovými zväzmi a 

27. uznáva, že spravodlivá, sociálne 
udržateľná práca a skutočná účasť 
zamestnancov na formovaní pracovných 
podmienok sú dôležitejšie ako kedykoľvek 
predtým tak v digitálnych platformách ako 
vo všetkých iných odvetviach a že 
pracovníci musia mať demokratický vplyv 
na riadenie práce; zdôrazňuje, že výhody 
digitalizácie musia byť všeobecne a 
spravodlivo rozdelené a že pracovníci v 
digitálnom odvetví musia mať rovnaké 
práva a pracovné podmienky ako v iných 
odvetviach; vyzýva Komisiu, aby navrhla 
smernicu o dôstojných pracovných 
podmienkach a právach v digitálnom 
hospodárstve, ktorá by sa vzťahovala na 
všetkých pracovníkov; vyzýva Komisiu, 
aby v tejto smernici zabezpečila, že 
podniky poskytujúce platformy budú 
dodržiavať existujúce vnútroštátne a 
európske právne predpisy, objasnila 
zamestnanecké postavenie pracovníkov 
platforiem a ochránila ich pracovné 
podmienky, zabezpečila ich sociálnu 
ochranu a zdravie a bezpečnosť, ako aj ich 
právo organizovať sa a rokovať o 
kolektívnych zmluvách, a to aj pokiaľ ide o 
samostatne zárobkovo činné osoby; víta 
nedávnu verejnú konzultáciu Komisie o 
samostatne zárobkovo činných osobách a 
platformách, ktorej cieľom bolo posúdiť, 
či je potrebné prijať cielenú revíziu 
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rokovať o kolektívnych zmluvách, a to aj 
pokiaľ ide o samostatne zárobkovo činné 
osoby; naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
predložila cielenú revíziu právnych 
predpisov EÚ v oblasti hospodárskej 
súťaže s cieľom umožniť kolektívne 
stanovovanie cien pre samostatne 
zárobkovo činné osoby s neistým 
postavením, aby sa zabezpečila lepšia 
rovnováha medzi vyjednávacou silou a 
spravodlivejším vnútorným trhom;

právnych predpisov EÚ v oblasti 
hospodárskej súťaže s cieľom umožniť 
samostatne zárobkovo činným osobám 
zjednotiť a uzatvárať kolektívne zmluvy, 
ako aj jej zámer navrhnúť v prípade 
potreby regulačné zmeny; očakáva 
uverejnenie posúdenia vplyvu, v ktorom 
sa stanovia počiatočné možnosti budúcich 
opatrení;
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