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Pozmeňujúci návrh 1
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Odôvodnenie -A (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-A. keďže zásada rovnakého 
zaobchádzania je zakotvená v článku 45 
ods. 2 ZFEÚ, v ktorom sa zakazuje 
akákoľvek diskriminácia pracovníkov 
členských štátov na základe štátnej 
príslušnosti, pokiaľ ide o zamestnanie, 
odmenu za prácu a ostatné pracovné 
podmienky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Odôvodnenie -A a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-Aa. keďže voľný pohyb pracovníkov je 
základnou zásadou Európskej únie a je 
nevyhnutný na riadne fungovanie 
vnútorného trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže článok 3 zmluvy o Európskej 
únii ustanovuje, že Únia podporuje 

A. keďže článok 3 zmluvy o Európskej 
únii ustanovuje, že Únia vytvára vnútorný 
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sociálnu spravodlivosť a ochranu; trh, ktorým sa usiluje o sociálne trhové 
hospodárstvo s vysokou 
konkurencieschopnosťou zamerané na 
dosiahnutie plnej zamestnanosti a 
sociálneho pokroku, ako aj o vysokú 
úroveň ochrany životného prostredia a 
zlepšenie jeho kvality,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže článok 3 zmluvy o Európskej 
únii ustanovuje, že Únia podporuje 
sociálnu spravodlivosť a ochranu;

A. keďže článok 3 zmluvy o Európskej 
únii (ZEÚ) ustanovuje, že Únia a jej 
vnútorný trh okrem iného pracujú na 
udržateľnom rozvoji Európy, sociálnom 
trhovom hospodárstve, sociálnom 
pokroku a podpore sociálnej 
spravodlivosti a ochrany; keďže podľa 
článku 9 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie (ZFEÚ) Únia pri vymedzovaní 
a uskutočňovaní svojich politík a činností 
prihliada na požiadavky spojené 
s podporou vysokej úrovne zamestnanosti, 
zárukou primeranej sociálnej ochrany, 
bojom proti sociálnemu vylúčeniu 
a vysokou úrovňou vzdelávania, odbornej 
prípravy a ochrany ľudského zdravia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže článok 3 zmluvy o Európskej 
únii ustanovuje, že Únia podporuje 
sociálnu spravodlivosť a ochranu;

A. keďže zmluvy sú základnými 
právnymi predpismi Európskej únie 
a tvoria základ a základné pravidlá pre 
všetky opatrenia EÚ; keďže článok 3 
zmluvy o Európskej únii ustanovuje, že 
Únia podporuje sociálnu spravodlivosť 
a ochranu; keďže podľa článku 9 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie Únia pri 
vymedzovaní a uskutočňovaní svojich 
politík a činností prihliada na požiadavky 
spojené s podporou vysokej úrovne 
zamestnanosti, zárukou primeranej 
sociálnej ochrany, bojom proti 
sociálnemu vylúčeniu a vysokou úrovňou 
vzdelania, odbornej prípravy a ochrany 
ľudského zdravia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže článok 3 zmluvy o Európskej 
únii ustanovuje, že Únia podporuje 
sociálnu spravodlivosť a ochranu;

A. keďže článok 3 zmluvy o Európskej 
únii ustanovuje, že Únia podporuje 
sociálnu spravodlivosť a ochranu, a keďže 
je dôležité posilniť hodnotové reťazce na 
vnútornom trhu Únie, ktoré znižujú 
závislosť európskeho hospodárstva od 
dovozu a vytvárajú základ, ktorý popri 
primeranom technologickom vývoji 
a inováciách zvýši z dlhodobého hľadiska 
vývoznú kapacitu hospodárstiev Európy aj 
členských štátov a zaistí bezpečnosť 
európskych a domácich dodávok;

Or. hu
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Pozmeňujúci návrh 7
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, 
Stéphane Bijoux, Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže článok 3 zmluvy o Európskej 
únii ustanovuje, že Únia podporuje 
sociálnu spravodlivosť a ochranu;

A. keďže článok 3 zmluvy o Európskej 
únii ustanovuje, že Únia podporuje 
sociálnu spravodlivosť a ochranu; keďže 
zásada rovnakého zaobchádzania je 
zakotvená v článku 45 ods. 2 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, v ktorom sa 
zakazuje akákoľvek diskriminácia 
európskych pracovníkov na základe 
štátnej príslušnosti, pokiaľ ide 
o zamestnanie, odmenu za prácu a ostatné 
pracovné podmienky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže článok 3 zmluvy o Európskej 
únii ustanovuje, že Únia podporuje 
sociálnu spravodlivosť a ochranu;

A. keďže v článku 3 zmluvy 
o Európskej únii sa stanovuje, že Únia a jej 
vnútorný trh pracujú na udržateľnom 
rozvoji, sociálnom trhovom hospodárstve, 
sociálnom pokroku a podpore sociálnej 
spravodlivosti a ochrany;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Stefania Zambelli
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Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže článok 3 zmluvy o Európskej 
únii ustanovuje, že Únia podporuje 
sociálnu spravodlivosť a ochranu;

A. keďže článok 3 zmluvy o Európskej 
únii ustanovuje, že Únia podporuje 
sociálnu spravodlivosť a ochranu, ako aj 
plnú zamestnanosť;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 10
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže vnútorný trh by mal slúžiť 
pre blaho všetkých, v súlade s tradíciou 
sociálneho pokroku zakorenenou 
v histórii Európy a uvádzanou 
v zmluvách, nemožno hospodárske 
slobody vykladať tak, že podnikom 
udeľujú právo na ich uplatňovanie na 
účely alebo s účinkom oslabenia, 
vyhýbania sa alebo obchádzania 
vnútroštátnych právnych predpisov 
a postupov v sociálnej oblasti a v oblasti 
zamestnanosti alebo sociálneho 
dumpingu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A a (nové)



PE653.868v01-00 8/85 AM\1208094SK.docx

SK

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže článok 9 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie stanovuje, že 
Únia pri vymedzovaní a uskutočňovaní 
svojich politík a činností prihliada na 
požiadavky spojené s podporou vysokej 
úrovne zamestnanosti, zárukou 
primeranej sociálnej ochrany, bojom proti 
sociálnemu vylúčeniu a s vysokou 
úrovňou vzdelávania, odbornej prípravy 
a ochrany ľudského zdravia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže na riešenie zmeny klímy je 
potrebný integrovanejší a prepojený trh so 
službami; keďže hospodárske, 
environmentálne a sociálne aspekty sa 
musia klásť na rovnakú úroveň, aby sa 
pripravil priestor na udržateľný trh so 
službami bez environmentálneho 
a sociálneho dumpingu v súlade so 
spravodlivou transformáciou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Daniela Rondinelli

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A a (nové)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže európske právne predpisy o 
voľnom pohybe osôb, pracovníkov, tovaru 
a služieb sa nevyvíjali vyváženým a 
koordinovaným spôsobom a je potrebné 
urobiť ešte veľa pre zlepšenie voľného 
pohybu pracovníkov, najmä sezónnych, 
cezhraničných a vyslaných pracovníkov;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 14
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže 27 % pridanej hodnoty 
tovarov vyrobených v EÚ tvoria služby 
a 14 miliónov pracovných miest sa 
pripisuje sektoru služieb na podporu 
výroby1a;
__________________
1a Eva Rytter Synesen, Martin Hvidt 
Thelle, Copenhagen Economics, správa 
„Making EU Trade in Services Work for 
All“, november 2018.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A a. Keďže sloboda usadiť sa a sloboda 
poskytovať služby sú stanovené v ZFEÚ;
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Or. es

Pozmeňujúci návrh 16
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže sociálna spravodlivosť 
a práva pracujúcich by sa nemali potláčať 
voľným pohybom služieb na jednotnom 
trhu; keďže environmentálne a sociálne 
aspekty musia ísť ruka v ruke so 
zabezpečením udržateľného trhu so 
službami bez environmentálneho 
dumpingu a nekalej súťaže, ktorý 
pripravuje pôdu na spravodlivú 
transformáciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Dennis Radtke, Cindy Franssen

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže sloboda poskytovať služby 
je pre jednotný trh kľúčová;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B



AM\1208094SK.docx 11/85 PE653.868v01-00

SK

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže voľný pohyb služieb nesmie 
v žiadnom prípade slúžiť na oslabovanie 
práv pracovníkov, sociálnej ochrany a 
zásady subsidiarity; keďže výpočtová 
technika môže uľahčiť sledovanie a 
presadzovanie pravidiel na ochranu práv 
mobilných pracovníkov;

B. keďže voľný pohyb služieb by sa 
mal vykonávať a zároveň by mal 
zabezpečovať práva pracovníkov, voľný 
pohyb pracovníkov, sociálnu ochranu; 
keďže výpočtová technika môže uľahčiť 
sledovanie a presadzovanie pravidiel na 
ochranu práv mobilných pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže voľný pohyb služieb nesmie 
v žiadnom prípade slúžiť na oslabovanie 
práv pracovníkov, sociálnej ochrany 
a zásady subsidiarity; keďže výpočtová 
technika môže uľahčiť sledovanie a 
presadzovanie pravidiel na ochranu práv 
mobilných pracovníkov;

B. keďže voľný pohyb služieb musí 
rešpektovať práva pracovníkov, sociálnej 
ochrany a zásady subsidiarity; keďže 
výpočtová technika môže uľahčiť 
sledovanie a presadzovanie pravidiel na 
ochranu práv mobilných pracovníkov;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 20
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže voľný pohyb služieb nesmie 
v žiadnom prípade slúžiť na oslabovanie 
práv pracovníkov, sociálnej ochrany a 
zásady subsidiarity; keďže výpočtová 
technika môže uľahčiť sledovanie a 
presadzovanie pravidiel na ochranu práv 

B. keďže voľný pohyb služieb a práva 
pracovníkov, ako aj sociálna ochrana 
založená na zásade subsidiarity sa 
navzájom podporujú; keďže výpočtová 
technika môže uľahčiť sledovanie a 
presadzovanie pravidiel na ochranu práv 
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mobilných pracovníkov; mobilných pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže voľný pohyb služieb nesmie 
v žiadnom prípade slúžiť na oslabovanie 
práv pracovníkov, sociálnej ochrany a 
zásady subsidiarity; keďže výpočtová 
technika môže uľahčiť sledovanie a 
presadzovanie pravidiel na ochranu práv 
mobilných pracovníkov;

B. keďže voľný pohyb služieb nesmie 
slúžiť na oslabovanie práv pracovníkov, 
sociálnej ochrany a zásady subsidiarity; 
keďže výpočtová technika môže uľahčiť 
sledovanie a presadzovanie pravidiel na 
ochranu práv mobilných pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže voľný pohyb služieb nesmie 
v žiadnom prípade slúžiť na oslabovanie 
práv pracovníkov, sociálnej ochrany a 
zásady subsidiarity; keďže výpočtová 
technika môže uľahčiť sledovanie a 
presadzovanie pravidiel na ochranu práv 
mobilných pracovníkov;

B. keďže voľný pohyb služieb nesmie 
v žiadnom prípade slúžiť na oslabovanie 
práv pracovníkov, sociálnej ochrany a 
zásady subsidiarity; keďže ochrana a 
podpora spravodlivých miezd, ako aj 
dôstojných pracovných podmienok 
a podmienok zamestnania zohrávajú 
kľúčovú úlohu pri vytváraní dobre 
fungujúceho, spravodlivého 
a udržateľného jednotného trhu 
s kvalitnými službami; keďže sloboda 
poskytovať služby nesmie oslabiť 
základné práva vrátane sociálnych práv 
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pracovníkov a odborových zväzov; keďže 
plne funkčný trh so službami si vyžaduje 
prístup k informáciám, ako aj 
monitorovanie a presadzovanie 
uplatniteľných pravidiel vrátane 
bezpečných spôsobov nahlasovania 
zneužívania; keďže výpočtová technika 
môže uľahčiť sledovanie a presadzovanie 
právnych predpisov na ochranu práv 
mobilných pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže voľný pohyb služieb nesmie 
v žiadnom prípade slúžiť na oslabovanie 
práv pracovníkov, sociálnej ochrany a 
zásady subsidiarity; keďže výpočtová 
technika môže uľahčiť sledovanie a 
presadzovanie pravidiel na ochranu práv 
mobilných pracovníkov;

B. keďže voľný pohyb služieb si 
vyžaduje voľný pohyb pracovníkov; keďže 
voľný pohyb služieb nesmie v žiadnom 
prípade slúžiť na oslabovanie práv 
pracovníkov, sociálnej ochrany a zásady 
subsidiarity; keďže prístup k informáciám 
o uplatniteľných pravidlách, ako aj 
účinné dodržiavanie, monitorovanie 
a presadzovanie vrátane bezpečných 
spôsobov nahlasovania zneužívania sú 
nevyhnutnými predpokladmi spravodlivej 
mobility; keďže digitálne technológie 
môžu uľahčiť dohľad a presadzovanie 
pravidiel zaručujúcich práva mobilných 
pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže voľný pohyb služieb nesmie 
v žiadnom prípade slúžiť na oslabovanie 
práv pracovníkov, sociálnej ochrany a 
zásady subsidiarity; keďže výpočtová 
technika môže uľahčiť sledovanie a 
presadzovanie pravidiel na ochranu práv 
mobilných pracovníkov;

B. keďže voľný pohyb služieb nesmie 
v žiadnom prípade slúžiť na oslabovanie 
práv pracovníkov, sociálnej ochrany, 
odborových práv vrátane práva na 
spravodlivé mzdy a primeranú odmenu, 
práva na rovnováhu medzi pracovným 
a súkromným životom, práva rozhodovať 
o tom, kde a kedy pracovať, a práva na 
rovnaké zaobchádzanie a zásady 
subsidiarity; keďže plne funkčný trh so 
službami si vyžaduje prístup 
k informáciám o uplatniteľných 
pravidlách, ako aj účinné dodržiavanie, 
monitorovanie a presadzovanie vrátane 
bezpečných spôsobov nahlasovania 
zneužívania; keďže výpočtová technika 
môže uľahčiť sledovanie a presadzovanie 
pravidiel na ochranu práv mobilných 
pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, 
Stéphane Bijoux, Jordi Cañas, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže voľný pohyb služieb nesmie 
v žiadnom prípade slúžiť na oslabovanie 
práv pracovníkov, sociálnej ochrany a 
zásady subsidiarity; keďže výpočtová 
technika môže uľahčiť sledovanie a 
presadzovanie pravidiel na ochranu práv 
mobilných pracovníkov;

B. keďže voľný pohyb služieb nesmie 
v žiadnom prípade slúžiť na oslabovanie 
práv pracovníkov, sociálnej ochrany a 
zásady subsidiarity; keďže výpočtová 
technika môže uľahčiť sledovanie a 
presadzovanie pravidiel na ochranu práv 
mobilných pracovníkov, preto by sa mala 
podporovať a používať na zlepšenie 
výmeny informácií a kontrolných 
systémov a na boj proti akémukoľvek 
zneužívaniu, ako aj na informovanie 
pracovníkov o pravidlách, ktoré sa na 
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nich vzťahujú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže voľný pohyb služieb nesmie 
v žiadnom prípade ohroziť práva 
pracovníkov, sociálnu ochranu ani zásadu 
subsidiarity a keďže digitálne technológie 
môžu uľahčiť dohľad a presadzovanie 
pravidiel zaručujúcich práva mobilných 
pracovníkov;

B. keďže voľný pohyb služieb nesmie 
v žiadnom prípade ohroziť práva 
pracovníkov, sociálnu ochranu ani zásadu 
subsidiarity, a keďže digitálne technológie 
za predpokladu, že sú v súlade 
s pravidlami ochrany osobných údajov 
a súkromia, môžu uľahčiť dohľad 
a presadzovanie pravidiel zaručujúcich 
práva mobilných pracovníkov;

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 27
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže súčasná kríza COVID-19 
objasnila a zhoršila existujúce nedostatky 
v oblasti ochrany mobilných 
a cezhraničných pracovníkov pôsobiacich 
na vnútornom trhu, najmä pokiaľ ide 
o ich pracovné podmienky, prístup 
k zdravotnej starostlivosti a bezpečnosti, 
sociálnu ochranu, bezpečnú dopravu 
a dôstojné ubytovanie, ktoré spĺňajú 
hygienické požiadavky a opatrenia na 
zmiernenie sociálnych príčin, ako aj 
podporu pri podávaní správ o zneužívaní; 
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keďže usmernenia Komisie o obnovení 
slobody pohybu v rámci COVID-19 sa 
skôr zameriavali na poskytovanie 
bezpečných služieb pre občanov, než na 
zabezpečenie bezpečných podmienok pre 
pracovníkov poskytujúcich služby; keďže 
sa počas kríz nesmie na pracovníkov 
zabudnúť v dôsledku toho, že ich 
zamestnávatelia uplatňujú slobodu 
poskytovať služby podľa práva EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže voľný pohyb služieb by 
nemal byť na úkor práva na zastupovanie 
pracovníkov vrátane práva na 
vyjednávanie, uzatváranie 
a presadzovanie kolektívnych zmlúv a na 
kolektívne konanie, a nesmie byť 
v rozpore s autonómiou sociálnych 
partnerov pri uplatňovaní týchto 
základných práv pri presadzovaní 
sociálnych záujmov a ochrane 
pracovníkov; keďže akákoľvek 
spravodlivá a udržateľná mobilita si 
vyžaduje umiestnenie pracovníkov, ich 
zástupcov a odborových zväzov, ako aj 
záujmov pracovníkov a dlhoročných 
skúseností na kľúčové miesto, aby sa 
zabezpečilo zameranie na základné 
potreby spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux
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Návrh stanoviska
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže úlohou Európskeho úradu 
práce je predovšetkým zaručiť účinné, 
jednotné a efektívne uplatňovanie 
európskych pravidiel a kontrolovať 
dodržiavanie práva Únie v oblasti mobility 
pracovnej sily v rámci slobody pohybu 
pracovníkov a slobody poskytovania 
služieb na vnútornom trhu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 30
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže v celej EÚ neexistuje 
systematický celoeurópsky systém zberu 
údajov alebo digitálneho sledovania, ktorý 
by poskytoval primerané údaje o celkovom 
počte mobilných, cezhraničných 
a sezónnych pracovníkov alebo 
umožňoval pracovníkom ľahko a rýchlo 
stanoviť postavenie ich pokrytia 
sociálneho zabezpečenia a požadovať 
rôzne nároky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B a (nové)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže jednotný trh môže byť 
udržateľný a zvýšiť prosperitu len vtedy, 
ak sa zabezpečí výmena tovaru a služieb 
založená na spravodlivých pravidlách 
týkajúcich sa sociálneho zabezpečenia, 
práv pracovníkov, pracovných podmienok 
a podmienok zamestnania, rodovej 
rovnosti, ako aj ochrany spotrebiteľov 
a životného prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže voľný pohyb služieb 
stimuluje hospodársky rast tým, že 
umožňuje ľuďom cestovať, študovať, 
obchodovať a pracovať v zahraničí 
a umožňuje spoločnostiam prijímať 
nových zamestnancov z väčšieho počtu 
talentovaných uchádzačov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže trh so službami je bránou 
pre účasť na pracovnom trhu pre všetky 
skupiny, najmä pre mladých ľudí, 
migrantov a dlhodobo nezamestnaných;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Stefania Zambelli

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže voľný pohyb služieb musí 
byť spravodlivý a nesmie sa prejaviť v 
nekalej súťaži;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 35
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Bb. keďže súčasná kríza COVID-19 
odhalila a zhoršila súčasnú neistú 
situáciu mnohých mobilných pracovníkov 
a medzery vo vykonávaní a presadzovaní 
existujúcich právnych predpisov na ich 
ochranu; keďže vyslaní pracovníci 
v rámci poskytovania služieb zažívajú 
zneužívanie, najmä pokiaľ ide o pracovné 
podmienky, prístup k zdravotnej 
starostlivosti a bezpečnosti, sociálnu 
ochranu, bezpečnú dopravu a dôstojné 
ubytovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Sara Skyttedal
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Návrh stanoviska
Odôvodnenie B b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Bb. keďže zbytočné porušovania 
právnych predpisov sú stále realitou 
brániacou zamestnanosti a prosperite; 
keďže nadmerné porušovania sa počas 
krízy spôsobenej koronavírusom 
vystupňovali; keďže MSP sú 
najzraniteľnejšie na takéto porušovania 
predpisov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Bb. keďže existuje viac ako 
2,3 milióna prípadov vysielania 
zabezpečujúcich služby v inom členskom 
štáte;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B c (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Bc. keďže pandémia COVID-19 je 
vážnou hrozbou pre verejné zdravie, ktorá 
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ovplyvňuje zdravie a životy všetkých osôb 
s pobytom v EÚ, ako aj systémy zdravotnej 
starostlivosti v členských štátoch; keďže 
súčasná kríza v súvislosti s COVID-19 
poukázala na existujúce nedostatky 
v oblasti ochrany mobilných pracovníkov, 
ako sú cezhraniční pracovníci, sezónni 
pracovníci a vyslaní pracovníci, najmä 
pokiaľ ide o pracovné podmienky 
a podmienky zamestnania, prístup 
k zdravotnej starostlivosti a bezpečnosti, 
sociálnu ochranu, bezpečnú dopravu 
a dôstojné ubytovanie v súlade 
s hygienickými požiadavkami 
a dodržiavaním bezpečnej vzdialenosti, 
ako aj podporu pri podávaní správ 
o zneužívaní; keďže ženy a mladí mobilní 
pracovníci sú často mimoriadne 
zraniteľní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B c (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Bc. keďže rozsiahle ohnisko COVID-
19 na bitúnkoch v Nemecku, ktoré priamo 
súvisí s nedostatočnými pracovnými 
podmienkami a podmienkami bývania, 
ako aj s častým využívaním 
subdodávateľov na základe voľného 
pohybu služieb, dokazuje potenciálny 
vplyv voľného pohybu služieb na verejné 
zdravie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis
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Návrh stanoviska
Odôvodnenie B d (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Bd. keďže súčasné pravidlá 
vzťahujúce sa na mobilitu pracovníkov 
v Európskej únii umožňujú podvody 
a sociálny dumping, čo oslabuje práva 
pracovníkov a poškodzuje spravodlivú 
hospodársku súťaž medzi členskými 
štátmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B e (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Be. keďže liberalizáciu služieb 
sprevádzal predpoklad, že hospodárska 
súťaž bude synonymom dostupných cien 
a kvalitnejších služieb, zatiaľ čo 
v skutočnosti často vedie k prevahe veľmi 
malého počtu veľkých spoločností, 
k čoraz neistejšej zamestnanosti 
a zvýšeným nákladom pre spotrebiteľov 
a k zhoršovaniu poskytovaných služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B f (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Bf. keďže väčšina pracovníkov 
v Európskej únii je zamestnaná v MSP; 
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keďže ochrana práv pracovníkov musí 
byť prioritou pre každý druh spoločnosti 
a každú formu zamestnania; keďže 
iniciatívy zamerané na MSP a začínajúce 
podniky nesmú podnikom poskytovať 
príležitosti na obchádzanie existujúcich 
pravidiel, znižovanie noriem ochrany 
pracovníkov a spotrebiteľov ani na 
zvýšenie rizika podnikových podvodov, 
trestnej činnosti a schránkových 
spoločností; pripomína, že nekalá súťaž je 
pre skutočné MSP hlavným zdrojom 
ťažkostí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže prípadné sociálne dôsledky 
voľného pohybu služieb si vyžadujú 
konzistentnú politiku súdržnosti 
a spravodlivú a geograficky vyváženú 
európsku priemyselnú stratégiu;

C. keďže Únia si vyžaduje 
konzistentnú politiku súdržnosti 
a spravodlivý a geograficky vyvážený 
vnútorný trh na riešenie sociálnych 
dôsledkov voľného pohybu služieb; keďže 
účinná regulácia je kľúčová na 
zabezpečenie dôstojných pracovných 
podmienok a podmienok zamestnania, 
kvalitných služieb a spravodlivej 
hospodárskej súťaže;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže prípadné sociálne dôsledky 
voľného pohybu služieb si vyžadujú 
konzistentnú politiku súdržnosti a 
spravodlivú a geograficky vyváženú 
európsku priemyselnú stratégiu;

C. keďže voľný pohyb služieb, 
konzistentná politika súdržnosti 
a priemyselná stratégia EÚ zameraná do 
budúcnosti prispievajú k vytváraniu 
pracovných miest a vzostupnej sociálnej 
konvergencie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže prípadné sociálne dôsledky 
voľného pohybu služieb si vyžadujú 
konzistentnú politiku súdržnosti a 
spravodlivú a geograficky vyváženú 
európsku priemyselnú stratégiu;

C. keďže prípadné sociálne dôsledky 
voľného pohybu služieb môžu ovplyvniť 
regióny pôvodu (demografický pokles, 
nedostatok pracovníkov a pracovných 
zručností, zníženie daňových príjmov) 
a regióny, v ktorých sa nachádzajú 
mobilní pracovníci (sociálny dumping 
a hospodárska súťaž v oblasti miezd); 
keďže tieto dôsledky si vyžadujú 
konzistentnú politiku súdržnosti a 
spravodlivú a geograficky vyváženú 
európsku priemyselnú stratégiu, ktorá musí 
posilniť sociálnu súdržnosť a týmto 
spôsobom prispievať k boju proti 
sociálnemu dumpingu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže prípadné sociálne dôsledky 
voľného pohybu služieb si vyžadujú 
konzistentnú politiku súdržnosti 
a spravodlivú a geograficky vyváženú 
európsku priemyselnú stratégiu;

C. keďže prípadné sociálne dôsledky 
voľného pohybu služieb si vyžadujú 
konzistentnú politiku súdržnosti 
a spravodlivú a geograficky vyváženú 
priemyselnú stratégiu, zatiaľ čo úspech 
priemyselnej obnovy a z dlhodobého 
hľadiska aj konkurencieschopnosť 
európskeho hospodárstva sú výrazne 
ovplyvňované celkovým demografickým 
poklesom v európskych krajinách;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 47
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, 
Stéphane Bijoux, Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže prípadné sociálne dôsledky 
voľného pohybu služieb si vyžadujú 
konzistentnú politiku súdržnosti 
a spravodlivú a geograficky vyváženú 
európsku priemyselnú stratégiu;

C. keďže prípadné sociálne dôsledky 
voľného pohybu služieb si vyžadujú 
konzistentnú politiku súdržnosti 
a spravodlivú a geograficky vyváženú 
európsku priemyselnú stratégiu a rovnako 
to znamená, že voľný pohyb služieb by 
mal ísť ruka v ruke s kvalitnými 
pracovnými príležitosťami a vzostupnou 
sociálnou konvergenciou v rámci 
Európskej únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C a (nové)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže cieľom európskej smernice 
o prístupnosti je prispieť k riadnemu 
fungovaniu vnútorného trhu 
aproximáciou zákonov, právnych 
predpisov a správnych opatrení členských 
štátov týkajúcich sa požiadaviek na 
prístupnosť určitých služieb, najmä 
odstránením prekážok voľného pohybu 
určitých prístupných výrobkov a služieb 
vyplývajúcich z rozdielnych požiadaviek 
na prístupnosť v členských štátoch 
a predchádzaním týmto prekážkam, 
a keďže dopyt po prístupných službách je 
vysoký a očakáva sa, že dôjde 
k výraznému zvýšeniu počtu osôb so 
zdravotným postihnutím;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 49
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže nekalá hospodárska súťaž 
a preteky ku dnu medzi členskými štátmi, 
pokiaľ ide o pravidlá zamestnanosti, 
sociálneho zabezpečenia a zdaňovania, 
a to aj prostredníctvom umelých dohôd, 
naďalej bránia spravodlivej hospodárskej 
súťaži založenej na kvalite a udržateľnom 
rozvoji vrátane MSP; keďže iniciatívy 
zamerané na MSP a začínajúce podniky 
nesmú podnikom poskytovať príležitosti 
na obchádzanie existujúcich pravidiel, 
znižovanie noriem ochrany pracovníkov 
a spotrebiteľov ani na zvýšenie rizika 
podnikových podvodov, trestnej činnosti 
a schránkových spoločností; pripomína, 
že nekalá súťaž je pre skutočné MSP 
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hlavným zdrojom ťažkostí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže európsky preukaz služieb 
navrhnutý Európskou komisiou by 
znamenal presun hlavnej zodpovednosti 
za postup dodržiavania súladu na 
domovský členský štát v rozpore so 
stanovenou zásadou hostiteľskej krajiny; 
keďže rozdiely medzi samotnými 
regulačnými modelmi nenasvedčujú 
tomu, že je potrebná reforma; keďže 
mnohé nariadenia sú založené na tradícii 
a skúsenostiach a keďže zásada 
„rovnocennosti“ je založená na samotnej 
existencii týchto rôznych systémov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže sociálny a environmentálny 
dumping medzi členskými štátmi, a to aj 
prostredníctvom umelých dohôd, je 
v prvom rade na úkor pracovníkov, 
spotrebiteľov a MSP, ktoré dodržiavajú 
právne predpisy, a naďalej je prekážkou 
spravodlivej hospodárskej súťaže 
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založenej na kvalitných službách 
a udržateľnom rozvoji;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže vzhľadom na zraniteľné 
postavenie pracovníkov počas pandémie 
COVID-19 by voľný pohyb služieb nemal 
viesť k poklesu pracovných podmienok, 
zdravia a bezpečnosti pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Stefania Zambelli

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže byrokratické prekážky 
veľmi často bránia úplnému uplatňovaniu 
voľného pohybu odborníkov a uznávaniu 
odborných kvalifikácií;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 54
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C b (nové)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže revízny postup, ktorý 
navrhla Komisia, by bránil vykonávaniu 
legislatívnych a regulačných právomocí, 
pretože vnútroštátne alebo miestne 
pravidlo, ktorým by sa mohli lepšie 
dosiahnuť ciele regulácie činností 
v oblasti služieb, by mohlo byť zbavené 
vykonateľnosti; keďže vykonávanie 
preventívnych opatrení zakazujúcich 
vykonávanie oznámeného opatrenia by 
neprimerane obmedzilo intervenčné 
kapacity členských štátov a miestnych 
orgánov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže politiky zamerané na MSP 
a startupy nesmú podnikom poskytovať 
príležitosti na obchádzanie existujúcich 
pravidiel, zníženie ochrany pracovníkov 
a spotrebiteľov ani zvýšiť riziko 
podnikových podvodov, trestnej činnosti 
a schránkových spoločností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C b (nové)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže voľný pohyb služieb by sa 
mal riadiť zásadami európskeho piliera 
sociálnych práv a nemal by mať vplyv na 
ďalšie vykonávanie piliera;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže rozdiely vo vnútroštátnych 
predpisoch a normách by sa hlavne 
nemali považovať za prekážky vo voľnom 
pohybe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C c (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cc. keďže v roku 2019 bol zriadený 
Európsky orgán práce s cieľom 
koordinovať a podporiť členské štáty 
a Komisiu v účinnom uplatňovaní 
a presadzovaní práva Únie v oblasti 
mobility pracovnej sily a koordinácie 
sociálneho zabezpečenia; keďže sa 
očakáva, že do roku 2024 dosiahne svoju 
plnú prevádzkovú kapacitu;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C c (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cc. keďže je nevyhnutné zachovať 
a zlepšiť právo právnych verejných 
orgánov „a členských štátov“ na 
reguláciu v odvetví služieb; keďže 
jednotný trh nesmie vyvíjať tlak na normy 
týkajúce sa sociálnych práv pracovníkov, 
spotrebiteľov a ochrany životného 
prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C d (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cd. keďže v smernici o službách sa 
úplne alebo čiastočne vylúčili sociálne 
služby, služby zdravotnej starostlivosti 
a iné verejné služby pri uznávaní 
osobitných regulačných rámcov 
potrebných na to, aby tieto služby 
fungovali vo všeobecnom záujme v súlade 
s Protokolom 26 a článkom 14 ZFEÚ;

Or. en



PE653.868v01-00 32/85 AM\1208094SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 61
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Odsek -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-1. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
v roku 2018 žije len 3,9 % občanov EÚ 
v produktívnom veku v inej krajine EÚ, 
než je krajina ich občianstva; vyzýva na 
zvýšené úsilie Komisie a členských štátov 
znížiť mobilné prekážky pre pracovníkov 
a podniky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Odsek -1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-1a vyzýva sociálnych partnerov spolu 
s ďalšími zainteresovanými stranami, aby 
sa podieľali na výzve vládam na oživenie 
európskeho sektoru služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Odsek -1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-1b. požaduje účinnejšiu koordináciu 
na úrovni EÚ a posilnený záväzok riešiť 
kľúčové sociálne výzvy v týchto 
oblastiach, najmä prenosnosť sociálnych 
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nárokov mobilných pracovníkov so 
zachovaním rôznorodosti vnútroštátnych 
systémov a rešpektovaním právomocí 
členských štátov, ako je to zakotvené 
v zmluvách, ako aj zásadou 
proporcionality a subsidiarity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. domnieva sa, že by sa nemala 
zavádzať zásada krajiny pôvodu a že 
voľný pohyb služieb sa musí uskutočňovať 
pri rešpektovaní práv pracovníkov 
a sociálnych práv;

1. zastáva názor, že európsky 
priemysel zohráva vedúcu úlohu pri 
výrobe výrobkov a poskytovaní služieb 
s vysokou pridanou hodnotou 
a presadzuje najvyššie sociálne, pracovné 
a environmentálne normy; zdôrazňuje, že 
voľný pohyb služieb sa musí uskutočňovať 
pri rešpektovaní práv pracovníkov 
a sociálnych práv, a zároveň pripomína, že 
je potrebné presadzovať aspekty európskej 
hospodárskej ochrany a voľného pohybu 
tovaru a služieb na vnútornom trhu aspoň 
na rovnakej úrovni ako Európsky pilier 
sociálnych práv, a že je potrebné dôsledne 
presadzovať záujmy členských štátov 
a Európy voči konkurentom;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 65
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 1
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. domnieva sa, že by sa nemala 
zavádzať zásada krajiny pôvodu a že voľný 
pohyb služieb sa musí uskutočňovať pri 
rešpektovaní práv pracovníkov 
a sociálnych práv;

1. domnieva sa, že by sa nemala 
zavádzať žiadna zásada krajiny pôvodu 
a že voľný pohyb služieb sa musí 
uskutočňovať pri rešpektovaní práv 
pracovníkov a sociálnych práv; pripomína, 
že zásady rovnakého zaobchádzania 
a voľného pohybu sa nevzťahujú len na 
poskytovateľov služieb, ale aj na 
pracovníkov; zdôrazňuje, že sociálne 
práva možno zaručiť len vtedy, ak sú 
existujúce kolektívne zmluvy a právne 
predpisy uplatniteľné, presadzované 
a právne záväzné pre poskytovateľov 
služieb vo verejných súťažiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. domnieva sa, že by sa nemala 
zavádzať zásada krajiny pôvodu a že 
voľný pohyb služieb sa musí 
uskutočňovať pri rešpektovaní práv 
pracovníkov a sociálnych práv;

1. konštatuje, že cieľová krajina je 
zásadou, ktorou sa riadi smernica 
o službách, a domnieva sa, že toto 
ustanovenie by sa nemalo meniť; 
domnieva sa, že voľný pohyb služieb 
a mobilita pracovnej sily budú prínosom, 
keď sa budú dodržiavať pravidlá týkajúce 
sa pracovných podmienok a bezpečnosti 
a bezpečnosti mobilných pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Stefania Zambelli

Návrh stanoviska
Odsek 1
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. domnieva sa, že by sa nemala 
zavádzať zásada krajiny pôvodu a že 
voľný pohyb služieb sa musí uskutočňovať 
pri rešpektovaní práv pracovníkov a 
sociálnych práv;

1. domnieva sa, že voľný pohyb 
služieb sa musí uskutočňovať pri 
rešpektovaní práv pracovníkov a 
sociálnych práv;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 68
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. domnieva sa, že by sa nemala 
zavádzať zásada krajiny pôvodu a že 
voľný pohyb služieb sa musí uskutočňovať 
pri rešpektovaní práv pracovníkov 
a sociálnych práv;

1. domnieva sa, že voľný pohyb 
služieb sa musí uskutočňovať pri 
rešpektovaní práv pracovníkov 
a sociálnych práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. domnieva sa, že by sa nemala 
zavádzať zásada krajiny pôvodu a že 
voľný pohyb služieb sa musí uskutočňovať 
pri rešpektovaní práv pracovníkov 
a sociálnych práv;

1. domnieva sa, že voľný pohyb 
služieb sa musí uskutočňovať pri 
rešpektovaní práv pracovníkov 
a sociálnych práv;

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 70
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. domnieva sa, že by sa nemala 
zavádzať zásada krajiny pôvodu a že voľný 
pohyb služieb sa musí uskutočňovať pri 
rešpektovaní práv pracovníkov 
a sociálnych práv;

1. domnieva sa, že by sa nemala 
zavádzať zásada krajiny pôvodu a že voľný 
pohyb služieb sa musí uskutočňovať pri 
rešpektovaní práv pracovníkov 
a sociálnych práv; domnieva sa, že 
mobilita pracovníkov poskytujúcich tieto 
služby by mala byť nielen slobodná, ale aj 
spravodlivá, najmä pokiaľ ide o rovnaké 
práva, pracovné podmienky a sociálnu 
ochranu; vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zmenili súčasné právne predpisy, 
ktorými sa uprednostňujú práva 
pracovníkov pred voľným pohybom 
služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Daniela Rondinelli

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. domnieva sa, že by sa nemala 
zavádzať zásada krajiny pôvodu a že voľný 
pohyb služieb sa musí uskutočňovať pri 
rešpektovaní práv pracovníkov a 
sociálnych práv;

1. domnieva sa, že by sa nemala 
zavádzať zásada krajiny pôvodu a že voľný 
pohyb služieb sa musí uskutočňovať pri 
rešpektovaní práv pracovníkov a 
sociálnych práv, pričom je potrebné 
bojovať proti všetkým formám sociálneho 
a pracovného dumpingu, najmä v oblasti 
miezd, pracovných podmienok a 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
čo je osobitne dôležité vzhľadom na 
pandémiu COVID-19;

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 72
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, 
Stéphane Bijoux, Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. domnieva sa, že by sa nemala 
zavádzať zásada krajiny pôvodu a že voľný 
pohyb služieb sa musí uskutočňovať pri 
rešpektovaní práv pracovníkov 
a sociálnych práv;

1. domnieva sa, že by sa nemala 
zavádzať zásada krajiny pôvodu a že voľný 
pohyb služieb sa musí uskutočňovať pri 
rešpektovaní práv pracovníkov 
a sociálnych práv; zdôrazňuje, že 
vykonávanie európskeho piliera 
sociálnych práv by prispelo k posilneniu 
práv a ochrany európskych pracovníkov, 
a tým k spravodlivej mobilite v rámci 
Európskej únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Romana Tomc

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. domnieva sa, že by sa nemala 
zavádzať zásada krajiny pôvodu a že voľný 
pohyb služieb sa musí uskutočňovať pri 
rešpektovaní práv pracovníkov 
a sociálnych práv;

1. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby pri plánovaní a vykonávaní 
pracovnoprávnych predpisov dôsledne 
dodržiavali európske zmluvy; domnieva 
sa, že by sa nemala zavádzať zásada 
krajiny pôvodu a že voľný pohyb služieb 
sa musí uskutočňovať pri rešpektovaní 
práv pracovníkov a sociálnych práv;

Or. sl

Pozmeňujúci návrh 74
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
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Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, 
Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. domnieva sa, že by sa nemala 
zavádzať zásada krajiny pôvodu a že voľný 
pohyb služieb sa musí uskutočňovať pri 
rešpektovaní práv pracovníkov a 
sociálnych práv;

1. domnieva sa, že by sa nemala 
zavádzať zásada krajiny pôvodu 
a zdôrazňuje, že voľný pohyb služieb sa 
musí uskutočňovať pri rešpektovaní práv 
pracovníkov a sociálnych práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že právne predpisy 
Únie týkajúce sa voľného pohybu služieb 
žiadnym spôsobom neovplyvňujú výkon 
základných práv uznaných členskými 
štátmi a na úrovni Únie vrátane práva na 
slobodu štrajkovať alebo prijímať iné 
opatrenia, na ktoré sa vzťahujú osobitné 
systémy pracovnoprávnych vzťahov 
v členských štátoch, v súlade 
s vnútroštátnym právom a/alebo praxou, 
ani právo vyjednávať, uzatvárať 
a presadzovať kolektívne zmluvy alebo 
uskutočňovať kolektívnu akciu v súlade 
s vnútroštátnym právom a/alebo praxou;
[Toto by sa malo stať prvým odsekom.]

Or. en



AM\1208094SK.docx 39/85 PE653.868v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 76
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že na to, aby bola 
budúcnosť voľného pohybu služieb 
slobodná, bezpečná a spravodlivá, je 
nutné zvýšiť súdržnosť na vnútornom 
trhu; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam 
verejných investícií, spravodlivého 
a progresívneho zdaňovania, verejných 
výdavkov na verejné služby 
a infraštruktúry, ako aj sociálnych, 
zamestnaneckých a odborových práv; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby v tejto 
súvislosti preskúmala priority budúcnosti 
voľného pohybu služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali iniciatívy zamerané najmä na 
boj proti tieňovému hospodárstvu a 
nelegálnej práci, keďže tieto javy majú 
nepriaznivý vplyv na ochranu 
zamestnancov a narúšajú hospodársku 
súťaž; zároveň žiada, aby sa 
zamestnávatelia podporili tým, že sa im 
poskytnú predvídateľné a 
nediskriminačné prevádzkové podmienky, 
aby mohli naďalej vytvárať rast a 
poskytovať pracovné miesta; 

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 78
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby odstránili zaťažujúce administratívne 
postupy a prekážky v prístupe k niektorým 
regulovaným povolaniam, zrušili 
chránené tituly, ktoré existujú len 
v jedinej krajine EÚ, ako aj regulačné 
obmedzenia pre vzájomné riadenie, ktoré 
vytvárajú neodôvodnené prekážky, ktoré 
občanov oberajú o pracovné miesta, dávky 
sociálneho zabezpečenia a podnikateľské 
príležitosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje potrebu dobrej 
spolupráce medzi členskými štátmi 
v oblasti zberu údajov o mobilných, 
cezhraničných a sezónnych pracovníkoch 
s cieľom preklenúť medzery vo 
vnútroštátnych postupoch, získať lepší 
prístup k dostupným informáciám 
a vytvoriť predvídateľný a prístupný 
vnútorný trh práce;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 80
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. pripomína, že administratívne 
postupy a regulácia služieb sú potrebné 
na ochranu pracovníkov, spotrebiteľov, 
životného prostredia, ako aj na 
zabezpečenie rovnakých podmienok, 
právnej istoty a predvídateľnosti pre 
podnikateľov a podniky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. opakuje, že kvalitné zamestnanie 
a služby si vyžadujú reguláciu na 
európskej úrovni, a to aj pokiaľ ide 
o prvky, ako sú udržateľný rozvoj, 
ochrana pracovníkov, spotrebiteľov 
a životného prostredia, ako aj kvalita 
služieb; zdôrazňuje, že právne predpisy 
v oblasti kvality sú dlhodobými 
investíciami, ktoré by mali zohľadňovať 
nielen obchodné záujmy, ale aj kvalitu 
služieb vrátane spotrebiteľov, 
pracovníkov, ochrany životného 
prostredia, udržateľného rozvoja, ako aj 
všeobecného verejného záujmu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 82
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Odsek 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. vzhľadom na verejný záujem 
a ochranu pracovníkov a/alebo 
spotrebiteľov považuje dodatočné 
vnútroštátne ustanovenia, pokiaľ ide 
o prístup k osobitným povolaniam a ich 
vykonávanie, za prekážku prehlbovania 
jednotného trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Odsek 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. pripomína, že administratívne 
postupy a regulácia služieb sú 
opodstatnené na ochranu pracovníkov, 
spotrebiteľov, životného prostredia a na 
zabezpečenie rovnakých podmienok, 
právnej istoty a predvídateľnosti pre 
podnikateľov a obchod;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Sara Skyttedal

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

1b. konštatuje, že niektoré metódy 
verejného obstarávania v členských 
štátoch vytvárajú prekážky pre 
poskytovateľov služieb z iných členských 
štátov, aby mohli súťažiť na rovnakom 
základe, a to najmä v prípade MSP, čo 
občanov pripravuje o pracovné miesta;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1c. zdôrazňuje, že v celej Európskej 
únii preteky ku dnu a nekalá súťaž medzi 
členskými štátmi v oblasti zamestnanosti, 
bezpečnosti a zdaňovania vytvárajú 
neodôvodnené prekážky kvality 
a udržateľného rozvoja a občanov 
pripravujú o pracovné miesta, 
spotrebiteľov o výber a podnikateľov 
o príležitosti; pripúšťa, že pokiaľ ide 
o sektor odborných služieb, zastáva názor, 
že rôzne prístupy k regulácii sami osebe 
nepredstavujú prekážku v prehlbovaní 
vnútorného trhu; zdôrazňuje, že regulácia 
prístupu k povolaniam a ich výkonu môže 
byť nevyhnutná na ochranu verejného 
záujmu a ochranu spotrebiteľa1a;
__________________
1a ako sa uvádza aj v uznesení 
Európskeho parlamentu z 26. mája 2016 
o stratégii jednotného trhu 
(2015/2354(INI)), 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-8-2016-0237_SK.html.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Odsek 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1c. pripomína, že jedným z cieľov 
zmenenej smernice 96/71/ES o vysielaní 
pracovníkov v rámci poskytovania služieb 
je zabezpečiť ochranu vyslaných 
pracovníkov počas ich vyslania 
v súvislosti so slobodou poskytovať služby 
ustanovením povinných ustanovení 
týkajúcich sa pracovných podmienok 
a ochrany zdravia a bezpečnosti 
pracovníkov; vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili, splnenie minimálnych 
požiadaviek zmenenej smernice, a aby v 
plnej miere využívali dodatočný rozsah 
ponúkaný s cieľom lepšej ochrany 
vyslaných pracovníkov a spravodlivej 
hospodárskej súťaže medzi 
poskytovateľmi služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Odsek 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1c. pripomína, že zásada subsidiarity 
je základnou zásadou vnútorného trhu; 
pripomína ústavné právo členských štátov 
prekročiť minimálne úrovne stanovené 
smernicami Európskej únie v rámci 
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svojich vnútorných demokratických 
legislatívnych procesov s cieľom 
dosiahnuť politické ciele, ako je 
zabezpečenie kvalitných služieb a vysoká 
úroveň ochrany pracovníkov, 
spotrebiteľov a životného prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 1 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1d. vyzýva členské štáty, aby 
revidovanú smernicu o vysielaní 
pracovníkov transponovali správnym, 
včasným a ambicióznym spôsobom 
a zabezpečili plné rovnaké zaobchádzanie 
a ochranu vyslaných pracovníkov v rámci 
poskytovania služieb; zastáva názor, že 
smernica sa musí transponovať tak, aby 
sa zabezpečila povinnosť zamestnávateľa 
uhrádzať vyslaným pracovníkom za 
cestovné, stravné a ubytovacie náklady vo 
všetkých situáciách, pričom treba mať na 
pamäti, že takéto výdavky, ktoré vznikli 
v súvislosti s vyslaním, sa uhrádzajú nad 
rámec odmeny; zdôrazňuje, že pandémia 
COVID-19 poukazuje na nespravodlivosti 
súvisiace s postupmi vysielania, ako je 
napríklad hrubá odmena pre vyslaných 
pracovníkov, ktorá vo veľkej miere 
pozostáva z nezdanených príspevkov 
okrem náhrad za cestovné, stravné 
a ubytovacie náklady, čo má zase 
významný vplyv na výšku sociálnych 
dávok, na ktoré si nezamestnaní vyslaní 
pracovníci môžu nárokovať; vyzýva 
Komisiu, aby rozšírila právny základ tak, 
aby sa zabezpečilo, že ochrana práv 
pracovníkov bude mať aspoň rovnakú 
alebo vyššiu úroveň voľného pohybu 
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služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele Bischoff, 
Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Odsek 1 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1d. vyzýva členské štáty, aby 
revidovanú smernicu o vysielaní 
pracovníkov transponovali do 
vnútroštátneho práva správnym, včasným 
a ambicióznym spôsobom, čím sa 
zabezpečí rovnaké zaobchádzanie 
a ochrana vyslaných pracovníkov, najmä 
s ohľadom na odmeňovanie a povinnosť 
zamestnávateľov nahradiť vyslaným 
pracovníkom výdavky spojené s vyslaním, 
ako sú cestovné výdavky, stravné 
a ubytovacie náklady, v súlade 
s vnútroštátnym právom a/alebo praxou, 
ktorá sa vzťahuje na pracovnoprávny 
vzťah;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 1 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1e. pripomína, že návrh Komisie na 
revidovaný postup oznamovania služieb 
oslabuje legislatívnu právomoc členských 
štátov v oblasti služieb; pripomína, že 
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návrh nebolo možné prijať pre chýbajúcu 
dohodu v Rade; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby svoj návrh stiahla;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Odsek 1 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1e. zdôrazňuje, že návrh Komisie na 
revidovaný postup oznamovania služieb 
oslabuje legislatívnu právomoc členských 
štátov v oblasti služieb; zdôrazňuje, že 
kontroverzný návrh je v Rade blokovaný; 
vyzýva Komisiu, aby svoj návrh stiahla;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 1 f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1f. pripomína, že Parlament 
21. októbra 2019 vyzval Komisiu, aby 
stiahla svoj návrh na európsky 
elektronický preukaz služieb; pripomína, 
že Komisia zanedbáva a ignoruje vplyv 
legislatívneho návrhu na európsky 
elektronický preukaz služieb na 
presadzovanie záväzkov spoločností a práv 
pracovníkov; pripomína, že Komisia by 
nemala predkladať žiadny návrh, ktorý by 
narušil presadzovanie práv pracovníkov; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
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Komisia formulovala svoje kampane 
o elektronických preukazoch služieb ako 
riešenie priaznivé pre spotrebiteľov, 
pričom ignorovala negatívny vplyv na 
rovnaké podmienky na európskej úrovni, 
pokiaľ ide o práva pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Odsek 1 f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1f. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
návrhom Komisie na európsky 
elektronický preukaz služieb a jeho 
vplyvom na možnosti presadzovania práva 
hostiteľských členských štátov, pokiaľ ide 
o povinnosti spoločností, ako aj práva 
pracovníkov, ochranu spotrebiteľa 
a kvalitu služieb; varuje, že návrh vytvorí 
legislatívne medzery, bude brániť 
účinným kontrolám a presadzovaniu 
práva z dôvodu faktického zavedenia 
zásady krajiny pôvodu; preto opakovane 
vyzýva Komisiu, aby svoj návrh stiahla;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

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

1g. zdôrazňuje, že ambície zelenej 
dohody EÚ a potreba spravodlivého 
prechodu sa musia odzrkadliť aj 
v prístupe k vnútornému trhu so službami 
a podporovať vysokú úroveň sociálnych 
a environmentálnych noriem ako 
predpoklad zvýšenia produktivity; 
zdôrazňuje úlohu, ktorú by verejné 
obstarávanie malo zohrávať pri 
dosahovaní týchto cieľov; naliehavo 
vyzýva členské štáty, aby zvýšili 
informovanosť a lepšie využívali 
existujúce systémy1a na podporu 
ekologických služieb vo verejnom 
obstarávaní2a s cieľom dosiahnuť 
obehové hospodárstvo; zdôrazňuje 
význam služieb, ktoré uľahčujú 
merateľné zníženie environmentálnej 
stopy (ďalej len „environmentálne 
vhodná služba“)3a; vyzýva Európsku 
komisiu, aby začala pracovať na 
spoločnej definícii environmentálne 
vhodných služieb;
__________________
1a napríklad: 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/
190927_EU_GPP_criteria_for_food_and_
catering_services_SWD_(2019)_366_final
.pdf
2a dokument z brífingu tematickej sekcie 
Európskeho parlamentu s názvom „The 
European Services Sector and the Green 
Transition"2020), 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(20
20)648768_EN.pdf
3a dokument z brífingu tematickej sekcie 
Európskeho parlamentu s názvom „The 
European Services Sector and the Green 
Transition“ (2020), 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(20
20)648768_EN.pdf
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Odsek 1 g (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1g. zdôrazňuje, že ciele európskeho 
piliera sociálnych práv, ciele 
udržateľného rozvoja, európskej zelenej 
dohody a stratégie pre rodovú rovnosť sa 
musia zohľadniť aj v prístupe 
k jednotnému trhu so službami, pričom sa 
musia podporovať vysoké sociálne 
a environmentálne normy ako predpoklad 
zvyšovania produktivity; zdôrazňuje 
význam verejného obstarávania na 
dosiahnutie týchto cieľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva Komisiu, členské štáty 
a miestne orgány, aby v spolupráci so 
sociálnymi partnermi vypracovali 
stratégie, ktoré zabezpečia a uľahčia 
dobrovoľnú a nie vynútenú mobilitu 
pracovníkov, s využitím priaznivých 
verejných politík a vďaka možnostiam 
kvalitného zamestnania, ktoré zodpovedá 
ich kompetenciám;

2. vyzýva Komisiu, členské štáty 
a miestne orgány, aby úzko spolupracovali 
so sociálnymi partnermi a Európskym 
orgánom práce na zlepšení prístupu 
pracovníkov a zamestnávateľov 
k informáciám, ako aj presadzovania 
pravidiel týkajúcich sa mobility pracovnej 
sily za spravodlivých podmienok;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva Komisiu, členské štáty 
a miestne orgány, aby v spolupráci so 
sociálnymi partnermi vypracovali stratégie, 
ktoré zabezpečia a uľahčia dobrovoľnú 
a nie vynútenú mobilitu pracovníkov, 
s využitím priaznivých verejných politík 
a vďaka možnostiam kvalitného 
zamestnania, ktoré zodpovedá ich 
kompetenciám;

2. vyzýva Komisiu, členské štáty 
a miestne orgány, aby v spolupráci so 
sociálnymi partnermi vypracovali stratégie, 
ktoré zabezpečia a uľahčia mobilitu 
pracovníkov podporou možností 
kvalitného zamestnania, ktoré zodpovedá 
ich kompetenciám;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 98
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva Komisiu, členské štáty 
a miestne orgány, aby v spolupráci so 
sociálnymi partnermi vypracovali stratégie, 
ktoré zabezpečia a uľahčia dobrovoľnú a 
nie vynútenú mobilitu pracovníkov, s 
využitím priaznivých verejných politík a 
vďaka možnostiam kvalitného 
zamestnania, ktoré zodpovedá ich 
kompetenciám;

2. vyzýva Komisiu, členské štáty 
a miestne orgány, aby v spolupráci so 
sociálnymi partnermi vypracovali stratégie, 
ktoré zabezpečia, uľahčia a podporia 
mobilitu pracovníkov, s využitím 
priaznivých verejných politík a vďaka 
možnostiam kvalitného zamestnania, ktoré 
zodpovedá ich kompetenciám;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 99
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, 
Stéphane Bijoux, Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva Komisiu, členské štáty 
a miestne orgány, aby v spolupráci so 
sociálnymi partnermi vypracovali stratégie, 
ktoré zabezpečia a uľahčia dobrovoľnú 
a nie vynútenú mobilitu pracovníkov, 
s využitím priaznivých verejných politík 
a vďaka možnostiam kvalitného 
zamestnania, ktoré zodpovedá ich 
kompetenciám;

2. vyzýva Komisiu, členské štáty 
a miestne orgány, aby v spolupráci so 
sociálnymi partnermi vypracovali stratégie, 
ktoré zabezpečia a uľahčia dobrovoľnú 
a nie vynútenú mobilitu pracovníkov, 
s využitím priaznivých verejných politík 
a podporou zvyšovania kvalifikácie 
a rekvalifikácie pracovníkov, aby boli 
vybavení najmodernejšími zručnosťami, 
a tak mohli v plnej miere využívať výhody 
kvalitných pracovných príležitostí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Daniela Rondinelli

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva Komisiu, členské štáty a 
miestne orgány, aby v spolupráci so 
sociálnymi partnermi vypracovali stratégie, 
ktoré zabezpečia a uľahčia dobrovoľnú a 
nie vynútenú mobilitu pracovníkov, s 
využitím priaznivých verejných politík a 
vďaka možnostiam kvalitného 
zamestnania, ktoré zodpovedá ich 
kompetenciám;

2. vyzýva Komisiu, členské štáty a 
miestne orgány, aby v spolupráci so 
sociálnymi partnermi vypracovali stratégie, 
ktoré zabezpečia a uľahčia spravodlivú 
dobrovoľnú a nie vynútenú mobilitu 
pracovníkov, založenú na lepších 
pracovných a životných príležitostiach, s 
využitím priaznivých verejných politík a 
vďaka možnostiam kvalitného zamestnania 
a mzdy, ktoré zodpovedajú ich 
kompetenciám;

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 101
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva Komisiu, členské štáty 
a miestne orgány, aby v spolupráci so 
sociálnymi partnermi vypracovali stratégie, 
ktoré zabezpečia a uľahčia dobrovoľnú 
a nie vynútenú mobilitu pracovníkov, 
s využitím priaznivých verejných politík 
a vďaka možnostiam kvalitného 
zamestnania, ktoré zodpovedá ich 
kompetenciám;

2. vyzýva Komisiu, členské štáty 
a miestne orgány, aby v spolupráci so 
sociálnymi partnermi pripravili špecifické 
odvetvové stratégie a akčné plány, ktoré 
zabezpečia a uľahčia dobrovoľnú a nie 
vynútenú mobilitu pracovníkov, s využitím 
priaznivých verejných politík a vďaka 
možnostiam kvalitného zamestnania, ktoré 
zodpovedá ich kompetenciám;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 102
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas, Stéphane Bijoux

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva Komisiu, členské štáty a 
miestne orgány, aby v spolupráci so 
sociálnymi partnermi vypracovali stratégie, 
ktoré zabezpečia a uľahčia dobrovoľnú a 
nie vynútenú mobilitu pracovníkov, s 
využitím priaznivých verejných politík a 
vďaka možnostiam kvalitného 
zamestnania, ktoré zodpovedá ich 
kompetenciám;

2. vyzýva Komisiu, členské štáty a 
miestne orgány, aby v spolupráci so 
sociálnymi partnermi vypracovali stratégie, 
ktoré zabezpečia a uľahčia dobrovoľnú a 
nie vynútenú mobilitu pracovníkov, s 
využitím priaznivých verejných politík a 
vďaka možnostiam kvalitného 
zamestnania, ktoré zodpovedá ich 
kompetenciám; žiada preto členské štáty, 
aby mobilným pracovníkom zaručili 
spravodlivé a primerané podmienky, a to 
posilnením prenosnosti ich práv a 
príspevkov a zintenzívnením 
administratívnej spolupráce medzi 
celoštátnou a miestnou administratívou;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 103
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. pripomína, že je dôležité zapojiť 
sociálnych partnerov do navrhovania 
a vykonávania regulácie služieb 
a povolaní, a podporovať spravodlivý trh 
služieb založený na pravidlách, v ktorom 
sú prvoradými vysoké sociálne 
a environmentálne normy, kvalitné služby 
a spravodlivá súťaž; pripomína, že vysokú 
úroveň práv pracovníkov, sociálnej 
a environmentálnej ochrany, ako aj 
kolektívneho vyjednávania a kolektívneho 
konania nemožno nikdy považovať za 
prekážky obchodu; zdôrazňuje, že 
sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie 
musia byť jadrom sociálneho trhového 
hospodárstva; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby bojovali proti ďalšej 
fragmentácii systémov kolektívneho 
vyjednávania a chránili existujúce 
odvetvové systémy kolektívneho 
vyjednávania členských štátov s cieľom 
uľahčiť a rozšíriť schopnosť sociálnych 
partnerov vykonávať sektorové dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas, Stéphane Bijoux

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. vyzýva členské štáty, aby 
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zabezpečili rešpektovanie európskych 
pravidiel v oblasti mobility pracovníkov, 
predovšetkým pravidiel, ktoré sa týkajú 
vysielania pracovníkov, a zabezpečili tak 
pracovníkom primerané pracovné 
podmienky a prispievali ku vzostupnému 
sociálnemu zbližovaniu; žiada tiež 
Komisiu a členské štáty, aby Európskemu 
úradu práce čo najrýchlejšie poskytli 
primerané a potrebné prostriedky na to, 
aby mohol plniť svoju úlohu a 
zabezpečovať spravodlivú mobilitu práce 
v Únii;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 105
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
účinnú koordináciu a výmenu informácií 
medzi členskými štátmi, a to aj s pomocou 
a podporou Európskeho orgánu práce; 
pripomína, že Európsky orgán práce by 
mal zohrávať kľúčovú úlohu pri 
zvyšovaní odhaľovania sociálnych 
podvodov, vykorisťovania a zneužívania 
v cezhraničných pracovných situáciách, 
ako sú napríklad sociálne podvody, 
fiktívna samostatná zárobková činnosť, 
falošné vysielanie, schránkové 
spoločnosti, nelegálna práca, ako aj 
umelé dohody, pokiaľ ide o subdodávanie 
a dodávateľské reťazce;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 106
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, 
Stéphane Bijoux, Jordi Cañas, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. víta okrem usmernení 
uverejnených 30. marca, ktoré sa týkajú 
výkonu voľného pohybu cezhraničných, 
vyslaných a sezónnych pracovníkov 
v kritických povolaniach, oznámenie 
Európskej komisie, že pripravuje 
usmernenia pre sezónnych pracovníkov1a s 
s cieľom zabezpečiť ich zdravie 
a bezpečnosť pri práci; domnieva sa, že 
tieto nástroje by mohli byť užitočnými 
nástrojmi na podporu voľného pohybu 
pracovníkov a zároveň by mohli prispieť 
k bezpečným pracovným podmienkam;
__________________
1a Vystúpenie komisára Nicolasa Schmita 
vo štvrtok 18. júna počas diskusie 
o európskej ochrane cezhraničných 
a sezónnych pracovníkov v súvislosti 
s krízou COVID-19.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Jarosław Duda

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. vyzýva členské štáty, aby uverejnili 
všetky informácie o podmienkach 
vysielania pracovníkov, najmä pokiaľ ide 
o miestne a regionálne kolektívne zmluvy, 
ako aj všeobecne uplatniteľné zmluvy, na 
štandardizovaných webových sídlach; 
zdôrazňuje, že prístup k informáciám je 
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kľúčový, pretože poskytuje právnu istotu 
zamestnávateľom a umožňuje lepšiu 
ochranu práv zamestnancov;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 108
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. vzhľadom na to, že európske 
spoločnosti starnú a nedostatok 
kvalifikovanej pracovnej sily sa stáva 
čoraz väčším problémom, jedným zo 
zásadných faktorov pre zabezpečenie 
súčasného a ďalšieho prežitia priemyslu 
je rozvoj systému odbornej prípravy 
riadeného dopytom, ktorý popri 
presadzovaní zásady generačnej obnovy 
podporí digitalizáciu a v rámci ktorého 
budú kľúčovú úlohu zohrávať systémy 
vysokoškolského vzdelávania a odbornej 
prípravy;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 109
Daniela Rondinelli

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. vyzýva Komisiu, aby prijala 
opatrenia na zlepšenie vzájomného 
uznávania kompetencií, ktoré v súčasnosti 
vo veľkej miere riadia dvojstranné dohody 
medzi jednotlivými členskými štátmi; 
zdôrazňuje, že táto podmienka má za 
následok výrazné zníženie kvantity a 
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kvality pracovných príležitostí, čo má 
negatívny vplyv na profesionálne 
zaradenie a zodpovedajúcu mzdu;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 110
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. domnieva sa, že všetky príslušné 
politiky EÚ po kríze COVID-19 vrátane 
politík zameraných na posilnenie 
vnútorného trhu musia zahŕňať 
obnovenie kvalitných pracovných 
a výrobných príležitostí v celej Únii 
s cieľom podporiť rovnaký a udržateľný 
rozvoj všetkých regiónov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Stefania Zambelli

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. žiada Komisiu, aby po konzultácii 
s členskými štátmi a miestnymi orgánmi 
koordinovala a podporovala 
odstraňovanie byrokratických a 
administratívnych prekážok s cieľom 
zjednodušiť uznávanie odbornej 
kvalifikácie odborníkov;

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 112
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. v súvislosti s vypuknutím COVID-
19 by členské štáty mali urýchlene zaviesť 
osobitné rýchle postupy bez zaťaženia, 
aby sa zabezpečil rýchly prechod pre 
cezhraničných pracovníkov a sezónnych 
pracovníkov, pričom by sa mali 
zabezpečiť bezpečné pracovné 
podmienky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. konštatuje, že trh služieb je 
zvyčajne bránou pre mladých ľudí, 
migrantov a dlhodobo nezamestnaných; 
zdôrazňuje potrebu dobre fungujúceho 
trhu služieb na boj proti nezamestnanosti 
mladých ľudí a na hľadanie práce pre 
ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Daniela Rondinelli

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

2b. vyzýva Komisiu a Radu, aby prijali 
opatrenia na čo najskoršie obnovenie 
rokovaní o revízii nariadenia 883/2004 o 
koordinácii systémov sociálneho 
zabezpečenia, pretože je potrebné 
ponúknuť všetkým európskym občanom, 
ktorí odchádzajú do práce v inom 
členskom štáte, právnu istotu, pokiaľ ide 
o práva, ktoré sa im priznávajú, a to 
najmä záruku, že budú mať rovnaké 
práva na sociálne zabezpečenie a sociálnu 
a zdravotnú starostlivosť ako pracovníci v 
krajine, v ktorej vykonávajú svoje činnosti 
a platia dane z práce;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 115
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Odsek 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. zdôrazňuje, že akákoľvek budúca 
iniciatíva týkajúca sa navrhovania 
a vykonávania regulácie povolaní 
a voľného pohybu služieb by mala viesť 
k tomu, že pracovníci, ich zástupcovia 
a odborové zväzy, ako aj záujmy 
pracovníkov a dlhoročné odborné znalosti 
by mali byť základom zabezpečenia 
demokratického fungovania a vysokých 
sociálnych a environmentálnych noriem; 
vyzýva Komisiu, aby do všetkých fáz 
postupu v plnej miere zahrnula 
pracovníkov, ich zástupcov a odbory;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 116
Jarosław Duda

Návrh stanoviska
Odsek 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. žiada, aby sa zbytočná 
byrokratická záťaž znížila na minimum, 
pretože vedie k zvyšovaniu právneho 
chaosu; zároveň vyzýva členské štáty, aby 
účinne presadzovali existujúce právne 
predpisy a predovšetkým bojovali proti 
nelegálnej práci;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 117
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Odsek 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. vyzýva na úplné vykonávanie 
služieb a smernice o uznávaní odborných 
kvalifikácií založenej na vzájomnom 
uznávaní s cieľom uľahčiť voľný pohyb 
služieb a pracovníkov a zároveň znížiť 
množstvo regulovaných pracovných 
noriem;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Odsek 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. konštatuje, že uľahčenie voľného 
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pohybu pracovníkov a dobre fungujúci trh 
so službami bez neodôvodnených porušení 
prispeje k zbližovaniu vzostupnej 
konvergencie v EÚ, sociálnej súdržnosti, 
ako aj konkurencieschopnému 
európskemu hospodárstvu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Odsek 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. vyzýva Komisiu, aby zvýšila svoje 
úsilie a bez zbytočného odkladu 
zabezpečila fungovanie Európskeho 
orgánu práce s cieľom zlepšiť 
uplatňovanie a presadzovanie práva Únie 
týkajúceho sa mobility pracovnej sily 
a koordinácie sociálneho zabezpečenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zaručili prístup odborových zväzov na 
pracoviskách a práva pracovníkov, najmä 
mobilných pracovníkov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 121
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Odsek 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2c. konštatuje, že najmenej 
80 miliónov pracovníkov v Európe je na 
nevhodnom mieste pokiaľ ide 
o kvalifikáciu, a viac ako 5 
z 10 pracovných miest, ktoré sa ťažko 
obsadzujú, sa nachádza v povolaniach 
s vysokou kvalifikáciou; zdôrazňuje, že je 
potrebné vytvoriť ďalšie spôsoby ako 
pritiahnuť talent a potrebné zručnosti; 
požaduje odblokovanie súčasného návrhu 
o modrej karte;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Odsek 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2c. zastáva názor, že vytváranie 
pracovných miest po skončení COVID-19 
by malo byť prioritou Komisie 
a členských štátov; naliehavo preto vyzýva 
Komisiu, aby prijala opatrenia na 
podporu a ďalšie otvorenie trhov so 
službami, na ktorých je potenciál vytvárať 
pracovné miesta najväčší;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová
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Návrh stanoviska
Odsek 2 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2d. zdôrazňuje význam podpory 
a aktualizácie zručností pracovníkov, 
najmä digitálnych zručností, 
prostredníctvom existujúcich 
mechanizmov uznávania a zlučiteľnosti 
zručností a kvalifikácií, ako sú EURES, 
online platforma Europass a ESCO;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali používanie digitálnych 
nástrojov a vybavili inšpektoráty práce 
dostatočnými prostriedkami.

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali používanie digitálnych 
nástrojov, ako je elektronická výmena 
informácií o sociálnom zabezpečení 
(EESSI) a informačný systém o 
vnútornom trhu (IMI); zároveň vyzýva 
Komisiu, aby prijala opatrenia na rozvoj 
digitálneho formulára A1 a európskeho 
identifikačného čísla sociálneho 
zabezpečenia, pričom žiada členské štáty, 
aby vybavili inšpektoráty práce 
dostatočnými prostriedkami; okrem toho 
vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že 
vykonané kontroly budú primerané, 
odôvodnené a nediskriminačné. 

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 125
Jarosław Duda
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Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali používanie digitálnych 
nástrojov a vybavili inšpektoráty práce 
dostatočnými prostriedkami.

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby posudzovali a kontrolovali mediálne 
skupiny; vyzýva Komisiu, aby predložila 
návrh na zavedenie európskeho 
identifikačného čísla sociálneho 
zabezpečenia, a žiada členské štáty, aby 
vybavili inšpektoráty práce dostatočnými 
prostriedkami; 

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 126
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali používanie digitálnych 
nástrojov a vybavili inšpektoráty práce 
dostatočnými prostriedkami.

3. poukazuje na to, že digitalizácia je 
pre vnútorný trh horizontálnou aj 
vertikálnou výzvou: urýchľuje orientáciu 
priemyslu na služby (prepájanie 
a rozširovanie poskytovania služieb), 
vytvára nové hodnotové reťazce, 
obchodné a spotrebiteľské modely 
a poskytuje nové fórum pre ponuku 
a dopyt, čo znamená, že príležitosti, ktoré 
ponúka digitalizácia, sú nevyhnutné na 
zlepšenie konkurencieschopnosti a kvality 
trhu práce; v tejto súvislosti vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby podporovali 
používanie digitálnych nástrojov a vybavili 
inšpektoráty práce dostatočnými 
prostriedkami a zároveň dôrazne žiada 
o zabezpečenie kybernetickej obrany ako 
záruky, ktorá má zohrávať významnú 
úlohu;

Or. hu
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Pozmeňujúci návrh 127
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, 
Stéphane Bijoux, Jordi Cañas, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali používanie digitálnych 
nástrojov a vybavili inšpektoráty práce 
dostatočnými prostriedkami.

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali používanie digitálnych 
nástrojov, ako je zavedenie digitálneho 
európskeho čísla sociálneho zabezpečenia 
a rýchle dokončenie elektronickej výmeny 
informácií o sociálnom zabezpečení 
s cieľom posilniť spoluprácu medzi 
členskými štátmi a umožniť hladkú 
a spravodlivú mobilitu európskych 
pracovníkov; rovnako vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby rýchlo zabezpečili 
plnú funkčnosť Európskeho orgánu 
práce a vybavili inšpektoráty práce 
dostatočnými prostriedkami na boj proti 
podvodom a nedostatočnému 
presadzovaniu európskych právnych 
predpisov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali používanie digitálnych 
nástrojov a vybavili inšpektoráty práce 
dostatočnými prostriedkami.

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali používanie digitálnych 
nástrojov a vybavili inšpektoráty práce 
dostatočnými prostriedkami; vyzýva 
členské štáty, aby zlepšili spoluprácu 
a výmenu informácií systémov sociálneho 
zabezpečenia; vyzýva Komisiu, aby 
predložila iniciatívu na európske číslo 
sociálneho zabezpečenia, ktorá poskytne 
právnu istotu pracovníkom a podnikom 
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a zároveň bude účinne kontrolovať 
postupy zadávania zákaziek a bojovať 
proti sociálnym podvodom, ako je 
nepravdivá samostatná zárobková 
činnosť, fiktívne vysielanie, schránkové 
spoločnosti a iné umelé dohody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali používanie digitálnych 
nástrojov a vybavili inšpektoráty práce 
dostatočnými prostriedkami.

3. poukazuje na to, že pracovníci, ako 
aj podniky a spotrebitelia sú vystavení 
dôsledkom nedostatočného vykonávania 
a obchádzania sociálneho zabezpečenia, 
pracovného práva a kolektívnych zmlúv; 
naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili riadne vykonávanie 
a presadzovanie súčasných právnych 
predpisov vrátane cezhraničného 
poskytovania služieb, boju proti 
sociálnemu dumpingu a zabezpečovania 
rovnakých podmienok; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby podporovali používanie 
digitálnych nástrojov a vybavili 
inšpektoráty práce dostatočnými 
prostriedkami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odsek 3
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali používanie digitálnych 
nástrojov a vybavili inšpektoráty práce 
dostatočnými prostriedkami.

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali používanie digitálnych 
nástrojov a vybavili inšpektoráty práce 
dostatočnými prostriedkami; vyzýva 
členské štáty, aby implementovali všetky 
zložky systému elektronickej výmeny 
informácií o sociálnom zabezpečení 
(EESSI) s cieľom zabezpečiť účinnejšiu 
spoluprácu medzi inštitúciami sociálneho 
zabezpečenia a rýchlejšie a digitalizované 
spracúvanie jednotlivých prípadov 
v prospech občanov v cezhraničných 
situáciách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas, Radka Maxová, Stéphane Bijoux

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali používanie digitálnych 
nástrojov a vybavili inšpektoráty práce 
dostatočnými prostriedkami.

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali používanie digitálnych 
nástrojov a vybavili inšpektoráty práce 
dostatočnými prostriedkami; v tomto 
smere vyzýva členské štáty, aby sa plne 
zaviazali k digitalizácii verejných služieb v 
snahe uľahčiť spravodlivú mobilitu 
pracovnej sily, najmä pokiaľ ide o 
koordináciu systémov sociálneho 
zabezpečenia.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 132
Cindy Franssen, Dennis Radtke
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Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali používanie digitálnych 
nástrojov a vybavili inšpektoráty práce 
dostatočnými prostriedkami.

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali používanie digitálnych 
nástrojov a vybavili inšpektoráty práce 
dostatočnými prostriedkami. naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby čo najskôr 
zabezpečila plnú funkčnosť Európskeho 
orgánu práce s cieľom zabezpečiť lepšiu 
koordináciu medzi vnútroštátnymi 
inšpektorátmi práce a bojovať proti 
cezhraničnému sociálnemu dumpingu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Daniela Rondinelli

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali používanie digitálnych 
nástrojov a vybavili inšpektoráty práce 
dostatočnými prostriedkami.

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali používanie digitálnych 
nástrojov, pre ktoré je rovnako dôležité 
školiť občanov a pracovníkov, a vybavili 
inšpektoráty práce dostatočnými 
prostriedkami na primerané vykonávanie 
ich činností prostredníctvom boja proti 
všetkým formám zneužívania;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 134
Stefania Zambelli

Návrh stanoviska
Odsek 3
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali používanie digitálnych 
nástrojov a vybavili inšpektoráty práce 
dostatočnými prostriedkami.

3. vyzýva Komisiu, členské štáty a 
miestne orgány, aby podporovali 
používanie digitálnych nástrojov a vybavili 
inšpektoráty práce dostatočnými 
prostriedkami.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 135
Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že pracovníci so 
zdravotným postihnutím naďalej čelia 
viacerým prekážkam, ktoré sťažujú alebo 
znemožňujú plné využívanie voľného 
pohybu služieb; vyzýva členské štáty, aby 
bezodkladne vykonávali Európsky akt 
o prístupnosti s cieľom účinne odstrániť 
prekážky pre pracovníkov so zdravotným 
postihnutím a zabezpečiť dostupnosť 
prístupných služieb, ako aj vhodnosť 
podmienok poskytovania služieb; 
zdôrazňuje prvoradý význam dosiahnutia 
plne dostupného jednotného trhu, ktorý 
zabezpečí rovnaké zaobchádzanie 
a hospodársku a sociálnu integráciu 
pracovníkov so zdravotným postihnutím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že škodlivé postupy 
voľného pohybu pracovníkov ovplyvňujú 
každý členský štát; vyzýva Komisiu na 
väčšiu pozornosť, aby zabezpečila účinnú 
koordináciu a výmenu informácií medzi 
členskými štátmi s cieľom zlepšiť 
presadzovanie postupov a kontrol 
cezhraničného poskytovania služieb 
vrátane práv pracovníkov, účinne 
odhaľovať zneužívanie a využívanie, ako 
sú sociálne podvody, nepravdivá 
samostatná zárobková činnosť, falošné 
vysielanie, schránkové spoločnosti 
a umelé dohody prostredníctvom 
uzatvárania subdodávateľských zmlúv 
v dodávateľských reťazcov; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby posilnili 
spoločné inšpekcie práce.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele Bischoff, 
Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva Komisiu, aby zaviedla 
Európsky register sociálneho 
zabezpečenia, ako aj európske číslo 
sociálneho zabezpečenia s cieľom 
poskytnúť právnu istotu pracovníkom 
a podnikom a zároveň účinne kontrolovať 
subdodávateľské postupy a bojovať proti 
sociálnym podvodom; v tejto súvislosti 
naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili riadne vykonávanie 
a presadzovanie práva Únie s cieľom 
uľahčiť voľný pohyb a sociálnu ochranu 
pracovníkov, ako aj cezhraničné 
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poskytovanie služieb, čím sa zabezpečia 
rovnaké podmienky na jednotnom trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. domnieva sa, že vytvorenie 
digitálneho a dynamického systému na 
identifikáciu a výmenu údajov medzi 
členskými štátmi by mohlo pomôcť 
uľahčiť boj proti zneužívaniu 
a problémom s právami mobilných, 
cezhraničných a sezónnych pracovníkov 
a nelegálnou prácou a určiť rozsah 
zodpovedného systému sociálneho 
zabezpečenia; v tejto súvislosti vyzýva 
Komisiu, aby vypracovala komplexné 
posúdenie vplyvu týkajúce sa zavedenia 
európskeho čísla digitálneho sociálneho 
zabezpečenia s cieľom začať návrh;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva Komisiu, aby predložila 
iniciatívu na európske číslo sociálneho 
zabezpečenia; pripomína, že takýto návrh 
môže uľahčiť život každého občana EÚ, 
ktorý využíva svoje základné právo na 
voľný pohyb; pripomína, že európske 



AM\1208094SK.docx 73/85 PE653.868v01-00

SK

číslo sociálneho zabezpečenia môže 
zlepšiť vystopovateľnosť pokrytia 
a príspevkov sociálneho zabezpečenia, 
a tým podporiť občanov a spoločnosti, 
ktoré dodržiavajú pravidlá sociálneho 
zabezpečenia, pričom možno zlepšiť boj 
proti zločineckým subjektom, ktoré 
narúšajú rovnaké podmienky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Jessica Polfjärd

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. pripomína, že všetky opatrenia, 
ktorými sa zakazuje, znemožňuje alebo 
znižuje atraktívnosť poskytovania služieb, 
ako je subjekt usadený na domácom trhu, 
je porušením ZFEÚ (článok 49), ako aj 
smernice o službách (2006/123/ES); 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
uľahčili cezhraničnú prácu odstránením 
prekážok, ako sú právne predpisy a clá, 
ktoré poškodzujú cezhraničnú prácu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. naliehavo vyzýva členské štáty na 
vnútroštátnej a regionálnej úrovni, aby 
zabránili nadmernej regulácii 
a neprimeraným regulačným 
požiadavkám, ktoré bránia cezhraničnej 
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práci; vyzýva členské štáty, aby dôsledne 
vykonávali súčasné právne predpisy 
a uľahčili tak cezhraničné poskytovanie 
služieb a zabezpečili rovnaké podmienky; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali opatrenia na posilnenie 
a podporu sociálneho dialógu, autonómie 
sociálnych partnerov a podporili 
pracovníkov, aby organizovali ako 
kľúčový nástroj na dosiahnutie vysokých 
noriem v oblasti kvality zamestnania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Stefania Zambelli

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva členské štáty a miestne 
orgány, aby sa koordinovali s cieľom 
zabrániť nekalým praktikám medzi 
odvetviami v tom istom odvetví, ktoré 
vytvárajú sociálny a mzdový dumping;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 144
Ádám Kósa
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Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva na bezodkladnú 
transpozíciu smernice 2019/882 
o požiadavkách na prístupnosť výrobkov 
a služieb;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 145
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby naliehavo zabezpečili riadne 
vykonávanie a presadzovanie platných 
právnych predpisov Únie týkajúcich sa 
práv cezhraničných a sezónnych 
pracovníkov, najmä práva na rovnakú 
odmenu za rovnakú prácu na rovnakom 
pracovisku, ako aj dôstojné pracovné 
podmienky a podmienky zamestnania; 
zdôrazňuje osobitnú zraniteľnosť žien 
a mladých mobilných pracovníkov; 
zdôrazňuje potrebu zintenzívniť v tejto 
súvislosti zosúladené a spoločné inšpekcie 
práce na vnútroštátnej a cezhraničnej 
úrovni; trvá na tom, že je potrebné prijať 
rozhodné kroky na zabezpečenie toho, aby 
cezhraničný a sezónny pracovníci jasne 
chápali, boli plne informovaní o svojich 
zmluvách, právach a povinnostiach pred 
odchodom a mali k nim neobmedzený 
prístup a aby sa tieto zmluvy sprístupnili 
kompetentným orgánom; vyzýva členské 
štáty, aby posilnili kapacitu inšpektorátov 
práce a uprednostňovali odvetvia, 
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v ktorých sú pracovníci ohrození;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. zdôrazňuje, že rozvoj služieb 
spojených s prerušujúcimi alebo 
vznikajúcimi technológiami si vyžaduje 
primeraný trhový rozsah a príležitosti na 
odôvodnenie investícií a podporu rastu 
spoločností; domnieva sa, že súčasný stav 
vnútorného trhu nepodporuje tieto 
investície v plnej miere; pripomína, že 
mnohé inovatívne alebo rozširujúce sa 
spoločnosti sa snažia usídliť mimo 
Európy po tom, ako dosiahnu určitú 
veľkosť; zdôrazňuje, že na to, aby 
európske spoločnosti zostali výrazne 
sídliť, boli konkurencieschopné, funkčné 
a aby v Európe poskytovali kvalitné 
pracovné miesta, je potrebné zaviesť 
slobodu poskytovania služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
tým, že elektronická karta európskych 
služieb môže viesť k ďalším medzerám 
v existujúcich právnych predpisoch, bude 
brániť účinnej kontrole a presadzovaniu 
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platných pravidiel účinným zavedením 
zásady krajiny pôvodu; zastáva názor, že 
takýto návrh je program na podporu 
nelegálnej práce, schránkových 
spoločností, čím sa zabráni pracovným 
normám, spravodlivému odmene, 
kolektívnym zmluvám a sociálnemu 
dumpingu; vyzýva preto Komisiu, aby 
stiahla návrh legislatívnych služieb na 
elektronickú kartu, ako to predtým 
požadoval Európsky parlament;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. konštatuje, že jednotný európsky 
trh predstavuje najväčší integrovaný trh 
na svete, ktorý od svojho vzniku zvýšil 
reálny HDP na obyvateľa o 12 % až 
22 %; zdôrazňuje veľký hospodársky 
vplyv pandémie COVID-19, ktorá oslabuje 
voľný pohyb služieb a pracovníkov; 
zdôrazňuje potrebu európskeho programu 
práce na diaľku, ktorý by poskytoval 
minimálne a jasné normy pre prácu na 
diaľku, čím by sa minimalizovali 
negatívne účinky na hospodársky rast 
a tvorbu pracovných miest, ako aj 
zabezpečila sa právna istota v celej EÚ1a;
__________________
1a Výskumná služba Európskeho 
parlamentu, „Single market and the 
pandemic: Impacts, EU action and 
recovery: (Jednotný trh a pandémia: 
Vplyv, opatrenia a oživenie EÚ) jún 2020.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 149
Johan Danielsson, Alicia Homs Ginel, Heléne Fritzon

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. vyzýva Komisiu, aby začlenila 
aspekty ochrany zdravia a bezpečnosti pri 
práci ako kľúčové pre posilnenie 
jednotného trhu sociálne udržateľným 
spôsobom a vytvorenie spravodlivej 
hospodárskej súťaže na jednotnom trhu; 
domnieva sa, že Komisia by mala prijať 
nový a ambiciózny strategický rámec EÚ 
v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri 
práci, ktorý zahŕňa nulovú mieru úmrtí 
súvisiacich s prácou; vyzýva Komisiu, aby 
naďalej stanovila záväzné expozičné 
limity karcinogénov pri práci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Jessica Polfjärd

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. vyzýva členské štáty, aby zaručili 
mobilným pracovníkom primerané 
podmienky tým, že uľahčia koordináciu 
služieb sociálneho zabezpečenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 3 c (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3c. zdôrazňuje, že členské štáty môžu 
legitímne využívať dôvody verejného 
záujmu na obmedzenie alebo obmedzenie 
ustanovení o cezhraničných službách 
v zmysle rozhodnutia Európskeho 
súdneho dvora; v tejto súvislosti 
pripomína, že to okrem iného znamená 
ochranu spotrebiteľov, ciele v oblasti 
životného prostredia a sociálnej politiky, 
a preto by sa nemali považovať za 
reštriktívne opatrenia pre ustanovenia 
o cezhraničných obchodných službách, 
ktoré by inak pribudli právnu neistotu; 
zdôrazňuje, že zásada krajiny určenia 
rešpektuje miestne predpisy vrátane 
pravidiel týkajúcich sa pracovného práva 
a pravidiel stanovených v kolektívnych 
zmluvách; opakuje, že regulované 
povolania môžu byť potrebné na ochranu 
spotrebiteľov, verejného záujmu a 
právneho štátu; uznáva, že požiadavky 
ako územné obmedzenia a testy 
hospodárskych potrieb vytvárajú 
neodôvodnené prekážky pre cezhraničnú 
prevádzku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3c. zdôrazňuje, že prvoradé dôvody 
verejného záujmu, na ktoré sa odvolávajú 
členské štáty, často odôvodňujú 
ustanovenia obmedzujúce prístup 
k službám alebo ich vykonávanie, ak sú 
tieto ustanovenia primerané, ako sa 
potvrdilo v mnohých rozsudkoch 
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Európskeho súdneho dvora1a; konštatuje, 
že mnohé prípady závažných dôvodov 
verejného záujmu sú založené na kvalite 
a ochrane spotrebiteľa a ich odôvodnené 
výnimky sú nediskriminačné, primerané, 
vhodné a účelné; vyzýva Komisiu, aby 
pokračovala v monitorovaní výkonnosti 
členských štátov pri transponovaní 
a vykonávaní právnych predpisov a aby 
v spolupráci s členskými štátmi, 
sociálnymi partnermi a zainteresovanými 
stranami vypracovala transparentné 
a participatívne hodnotenia, ktoré by sa 
mali zakladať nielen na kvantitatívnych, 
ale aj kvalitatívnych kritériách
__________________
1a https://eur-
lex.europa.eu/search.html?typeOfCourtSt
atus=COURT_JUSTICE& 
dB_TYPE_COURT=COURT=COURT_J
USTICE&textScope0=ti&qid=159118229
7109&DTS_DOM=EU_LAW&typ=advan
ceds=en&andText0=%22Overriding%20
v%20 %20 verejných procedúrnikov22 
aSUBDOM_INIDOM_INIDour

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Odsek 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3c. vyzýva Komisiu, aby predložila 
legislatívny návrh s cieľom zabezpečiť, 
aby spoločnosť, ktorá dáva inej 
spoločnosti pokyn poskytovať služby v jej 
mene, bola zodpovedná za platbu 
pracovníkom všetky splatné nároky 
a/alebo príspevky splatné v rámci 
spoločných fondov alebo inštitúcií 
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sociálnych partnerov upravených 
zákonom alebo kolektívnymi zmluvami 
okrem zamestnávateľa alebo namiesto 
neho;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Odsek 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3c. domnieva sa, že návrh Komisie na 
revidovaný postup oznamovania služieb 
by narušil legislatívnu právomoc 
členských štátov v oblasti služieb a nebol 
by v súlade so zásadou subsidiarity; 
vyzýva preto Komisiu, aby tento návrh 
stiahla;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odsek 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3c. varuje, že bez ďalšej reformy 
služieb by mohlo byť ohrozené vrátenie 
výroby späť do EÚ a že európskym 
podnikom by mohol chýbať pevný základ 
pre celosvetovú súťaž a pre ponuku 
kvalitných pracovných miest v EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 156
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh stanoviska
Odsek 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3c. vyzýva Komisiu, aby bojovala proti 
využívaniu schránkových spoločností 
a nelegálnej práce s cieľom zabezpečiť, 
aby sloboda poskytovať služby neviedla k 
sociálnemu dumpingu alebo nekalej 
hospodárskej súťaži;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 3 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3d vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili, že služby všeobecného 
hospodárskeho záujmu (SVHZ) vrátane 
sociálnych služieb vo verejnom záujme 
budú zabezpečené v rámci všeobecného 
prístupu, vysokej kvality, cenovej 
dostupnosti a jasných pravidiel 
financovania; domnieva sa, že Komisia by 
mala vyvinúť iniciatívy s využitím 
všetkých dostupných možností, a to na 
základe článku 14 a protokolu č. 26 
ZFEÚ a v súlade s nimi, a zabezpečiť, aby 
sa služby všeobecného hospodárskeho 
záujmu a sociálne služby vo verejnom 
záujme mohli prevádzkovať na 
primeranej úrovni v súlade so zásadou 
subsidiarity;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 158
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele Bischoff, 
Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Odsek 3 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3d vyzýva Komisiu, aby zistila 
nedostatky v ochrane a prípadné potrebné 
revízie smernice 2008/104/ES o dočasnej 
agentúrnej práci s cieľom zabezpečiť 
dôstojné pracovné a zamestnanecké 
podmienky pre dočasných agentúrnych 
pracovníkov a spravodlivú hospodársku 
súťaž pre dočasné agentúry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh stanoviska
Odsek 3 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3d vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zlepšili právne predpisy EÚ 
a koordináciu vnútroštátnych orgánov 
s cieľom uľahčiť odhaľovanie daňových 
únikov; nabáda Komisiu a členské štáty, 
aby navrhli záväzný akčný plán na boj 
proti daňovým únikom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Odsek 3 d (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3d vyzýva členské štáty, aby zakázali 
využívanie subdodávateľov, aby 
zamestnávatelia prevzali priamu 
zodpovednosť za svojich pracovníkov, 
minimalizovali fluktuáciu pracovníkov na 
pracovisku, kde existuje akútne riziko pre 
verejné zdravie, a aby zastavili využívanie 
neistých zmlúv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odsek 3 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3d nabáda Komisiu, aby doplnila 
zverejnené údaje o relevantné údaje 
získané z IMI, SOLVIT, CHAP a iných 
relevantných zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 3e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3c. zdôrazňuje, že pre riešenie 
hospodárskej krízy spôsobenej pandémiou 
COVID-19 je rozhodujúca podpora 
jednotného trhu vrátane voľného pohybu 
služieb a osôb; naliehavo vyzýva všetky 
členské štáty, aby zjednodušili 
neprimerané a neodôvodnené obmedzenia 
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voľného pohybu v rámci jednotného trhu

Or. en


