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Pozmeňujúci návrh 1
Katrin Langensiepen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 2 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Dohovor 
Organizácie Spojených národov o 
právach osôb so zdravotným postihnutím 
a nadobudnutie jeho platnosti v Európskej 
únii 21. januára 2011 v súlade s 
rozhodnutím Rady 2010/48/ES z 26. 
novembra 2009 o uzatvorení Dohovoru 
OSN o právach osôb so zdravotným 
postihnutím Európskym spoločenstvom1a,
___
1a Ú. v. EÚ L 23, 27.1.2010, s. 35.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Katrin Langensiepen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na článok 3 ZEÚ, — so zreteľom na články 2 a 3 
Zmluvy o EÚ,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Eugen Tomac

Návrh uznesenia
Citácia 9
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— – so zreteľom na Európsky 
pilier sociálnych práv,

— so zreteľom na Európsky pilier 
sociálnych práv, a najmä na jeho zásady 5 
a 6,

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 4
Katrin Langensiepen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 9 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na smernicu Rady 
2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá 
ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké 
zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní2a, 
__________________
2a Ú. v. EÚ L 303, 2.12.2000, s. 16.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Katrin Langensiepen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 9 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na smernicu Rady 
2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa 
zavádza zásada rovnakého zaobchádzania 
s osobami bez ohľadu na rasový alebo 
etnický pôvod,

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 6
Özlem Demirel

Návrh uznesenia
Citácia 10 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na politické 
usmernenia Ursuly von der Leyen,

Or. de

Pozmeňujúci návrh 7
Özlem Demirel

Návrh uznesenia
Citácia 10 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na upravený pracovný 
program Komisie na rok 2020,

Or. de

Pozmeňujúci návrh 8
Katrin Langensiepen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 11 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na rámec EÚ 
pre národné stratégie integrácie Rómov,

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 9
Eugen Tomac

Návrh uznesenia
Citácia 13 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie z 
15. júna 2020 o európskej ochrane 
cezhraničných a sezónnych pracovníkov v 
kontexte krízy spôsobenej ochorením 
COVID-194a,
___
4a Prijaté texty, P9_TA(2020)0176. 

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 10
Özlem Demirel

Návrh uznesenia
Citácia 14 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 
14. januára 2014 o účinných pracovných 
inšpekciách ako stratégii na zlepšenie 
pracovných podmienok v Európe1a,
__________________
1a Prijaté texty, P7_TA(2014)0012.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 11
Eugen Tomac

Návrh uznesenia
Citácia 14 a (nová)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie z 
26. mája 2016 o chudobe: rodové 
hľadisko3a,

3a Prijaté texty, P8_TA(2016)0235.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 12
Katrin Langensiepen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 14 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie z 
11. novembra 2018 o situácii žien so 
zdravotným postihnutím3a, 
__________________
3a Prijaté texty, P8_TA(2018)0484.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Katrin Langensiepen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 14 c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na index rodovej 
rovnosti Európskeho inštitútu pre rodovú 
rovnosť,

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 14
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh uznesenia
Citácia 14 d (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
z 5. marca 2020 s názvom Únia rovnosti: 
Stratégia pre rodovú rovnosť na roky 
2020 – 2025 (COM(2020)0152),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Özlem Demirel

Návrh uznesenia
Citácia 14 e (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie z 
24. októbra 2017 o politikách zameraných 
na zabezpečenie minimálneho príjmu ako 
nástroja boja proti chudobe1a,
__________________
1a Prijaté texty, P8_TA(2017)0403.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 16
Katrin Langensiepen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 14 f (nová)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 
17. apríla 2020 o koordinovanom postupe 
EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej 
dôsledkom4a,
__________________
4a Prijaté texty, P9_TA(2020)0054.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Katrin Langensiepen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 18 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správy Európskej 
siete proti chudobe a príslušné správy 
siete Európskeho fóra zdravotného 
postihnutia a Európskej siete rómskych 
organizácii na miestnej úrovni (ERGO),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Radan Kanev

Návrh uznesenia
Citácia 18 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na ciele stanovené v 
Európskej zelenej dohode v oblasti 
spravodlivej transformácie poskytovaním 
prístupu k programom rekvalifikácie a 
pracovným príležitostiam v hospodárskych 
odvetviach,
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh uznesenia
Citácia 18 c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
zo 14. januára 2020 s názvom Silná 
sociálna Európa pre spravodlivé 
transformácie (COM(2020)0014),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Irena Joveva, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo

Návrh uznesenia
Odôvodnenie -A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-Aa. keďže jednou zo silných stránok 
EÚ je jej sociálny model; keďže 
technologické zmeny a celosvetový trend 
rastúcich nerovností si vyžadujú 
prehodnotenie sociálneho modelu a jeho 
prispôsobenie modernému, rýchlo sa 
vyvíjajúcemu, komplexnému a 
nepredvídateľnému globálnemu 
prostrediu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Abir Al-Sahlani, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo, Yana Toom
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie -A (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-A. keďže podľa vymedzenia 
Eurostatu sú jednotlivci ohrození 
chudobou zamestnaných osôb, keď 
pracujú viac ako polovicu roka a keď ich 
ekvivalentný ročný disponibilný príjem je 
nižší ako 60 % úrovne národného 
mediánu príjmu domácností (po 
sociálnych transferoch); keďže najnovšie 
údaje Eurostatu ukazujú, že 9,4 % 
európskych pracovníkov bolo v roku 2018 
ohrozených chudobou1a;
__________________
1a 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/
view/sdg_01_41/default/table?lang=en

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže nerovnosti v rámci 
členských štátov a medzi nimi sú vysoké a 
rozdiely medzi bohatými a chudobnými sa 
prehlbujú; keďže zatiaľ čo čistý majetok 
na domácnosť spomedzi najnižších v 
euroskupine poklesol o 20 %, pri vyšších 
majetkoch nastal vzostup o pomerne 
výrazných 20 %6, a keďže 20 % najmenej 
majetných domácností malo v priemere 
čistý dlh 4 500 EUR, zatiaľ čo 
najbohatších 10 % malo v priemere čistý 
majetok vo výške 1 189 700 EUR7;

A. keďže Európska únia musí zaručiť 
solidaritu medzi svojimi štátmi bez toho, 
aby tým boli dotknuté nerovnosti v 
príjmoch pred ich začlenením ako 
plnoprávnych členských štátov. Podporia 
sa opatrenia na zníženie nerovnosti, a to 
podporovaním politík zameraných na 
rodinu ako základnú inštitúciu 
zabezpečujúcu blahobyt a bohatstvo 
spoločnosti;

__________________ __________________
6 The Household Finance and Consumption 6 The Household Finance and Consumption 
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Survey: Výsledky z vlny v roku 2017, 
Séria štatistických dokumentov ECB č. 36, 
marec 2020, s. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

Survey: Výsledky z vlny v roku 2017, 
Séria štatistických dokumentov ECB č. 36, 
marec 2020, s. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables, marec 
2020, s. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables, marec 
2020, s. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac

Or. xm

Pozmeňujúci návrh 23
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže nerovnosti v rámci členských 
štátov a medzi nimi sú vysoké a rozdiely 
medzi bohatými a chudobnými sa 
prehlbujú; keďže zatiaľ čo čistý majetok na 
domácnosť spomedzi najnižších v 
euroskupine poklesol o 20 %, pri vyšších 
majetkoch nastal vzostup o pomerne 
výrazných 20 %6, a keďže 20 % najmenej 
majetných domácností malo v priemere 
čistý dlh 4 500 EUR, zatiaľ čo najbohatších 
10 % malo v priemere čistý majetok vo 
výške 1 189 700 EUR7;

A. keďže existujú nerovnosti v rámci 
členských štátov a medzi nimi a rozdiely 
medzi percentilom najbohatších 
a zvyškom populácie sa prehlbujú; keďže 
zatiaľ čo čistý majetok na domácnosť 
spomedzi najnižších v euroskupine 
poklesol o 20 %, pri vyšších majetkoch 
nastal vzostup o pomerne výrazných 
20 %6, a keďže 20 % najmenej majetných 
domácností malo v priemere čistý dlh 
4 500 EUR, zatiaľ čo najbohatších 10 % 
malo v priemere čistý majetok vo výške 
1 189 700 EUR7; keďže hlavným 
prispievateľom k rozširovaniu čistého 
bohatstva sú zmeny cien nehnuteľností; 
keďže pomer medzi mediánom čistého 
bohatstva domácností v hornom kvintile 
(80 – 100 %) a dolnom kvintile (0 – 20 %) 
čistého rozdelenia bohatstva bol v roku 
2017 nižší ako v roku 2014; keďže 20 % 
domácností s najnižším príjmom 
zaznamenalo výraznejší nárast ich 



AM\1212039SK.docx 13/99 PE655.978v01-00

SK

príjmov ako tie v troch stredných 
kvintiloch (20 – 80 %); keďže nerovnosti 
po sociálnych transferoch v rámci EÚ sú 
oveľa nižšie8a;

__________________ __________________
6 The Household Finance and Consumption 
Survey: Výsledky z vlny v roku 2017, 
Séria štatistických dokumentov ECB č. 36, 
marec 2020, s. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872.

6 The Household Finance and Consumption 
Survey: Výsledky z vlny v roku 2017, 
Séria štatistických dokumentov ECB č. 36, 
marec 2020, s. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872.

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables, marec 
2020, s. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac.

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables, marec 
2020, s. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac.
8a The Household Finance and 
Consumption Survey: Výsledky z vlny v 
roku 2017, Séria štatistických dokumentov 
ECB č. 36, marec 2020, s. 30. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps
/ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fb
eb0a33928ce4c5ef2c5e872.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Irena Joveva, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže nerovnosti v rámci 
členských štátov a medzi nimi sú vysoké a 
rozdiely medzi bohatými a chudobnými sa 
prehlbujú; keďže zatiaľ čo čistý majetok 
na domácnosť spomedzi najnižších v 
euroskupine poklesol o 20 %, pri vyšších 
majetkoch nastal vzostup o pomerne 

A. keďže nerovnosť existuje v rámci 
členských štátov aj medzi nimi a výrazne 
sa líši; keďže sa zväčšuje priepasť medzi 
bohatými a chudobnými; keďže zatiaľ čo 
čistý majetok na domácnosť spomedzi 
najnižších v euroskupine poklesol o 20 %, 
pri vyšších majetkoch nastal vzostup o 
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výrazných 20 %6, a keďže 20 % najmenej 
majetných domácností malo v priemere 
čistý dlh 4 500 EUR, zatiaľ čo najbohatších 
10 % malo v priemere čistý majetok vo 
výške 1 189 700 EUR7;

pomerne výrazných 20 %6, a keďže 20 % 
najmenej majetných domácností malo v 
priemere čistý dlh 4 500 EUR, zatiaľ čo 
najbohatších 10 % malo v priemere čistý 
majetok vo výške 1 189 700 EUR7;

__________________ __________________
6 The Household Finance and Consumption 
Survey: Výsledky z vlny v roku 2017, 
Séria štatistických dokumentov ECB č. 36, 
marec 2020, s. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872.

6 The Household Finance and Consumption 
Survey: Výsledky z vlny v roku 2017, 
Séria štatistických dokumentov ECB č. 36, 
marec 2020, s. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872.

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables, marec 
2020, s. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac.

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables, marec 
2020, s. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže nerovnosti v rámci 
členských štátov a medzi nimi sú vysoké a 
rozdiely medzi bohatými a chudobnými sa 
prehlbujú; keďže zatiaľ čo čistý majetok 
na domácnosť spomedzi najnižších v 
euroskupine poklesol o 20 %, pri vyšších 
majetkoch nastal vzostup o pomerne 
výrazných 20 %6, a keďže 20 % najmenej 
majetných domácností malo v priemere 
čistý dlh 4 500 EUR, zatiaľ čo najbohatších 
10 % malo v priemere čistý majetok vo 
výške 1 189 700 EUR7;

A. keďže v členských štátoch aj medzi 
nimi existuje veľká nerovnosť a chudoba, 
sociálne vylúčenie a nerovnosti sa 
prehlbujú aj v dôsledku niekoľkých 
faktorov vrátane pandémie COVID-19; 
keďže zatiaľ čo čistý majetok na 
domácnosť spomedzi najnižších v 
euroskupine poklesol o 20 %, pri vyšších 
majetkoch nastal vzostup o pomerne 
výrazných 20 %6, a keďže 20 % najmenej 
majetných domácností malo v priemere 
čistý dlh 4 500 EUR, zatiaľ čo najbohatších 
10 % malo v priemere čistý majetok vo 
výške 1 189 700 EUR7;



AM\1212039SK.docx 15/99 PE655.978v01-00

SK

__________________ __________________
6 The Household Finance and Consumption 
Survey: Výsledky z vlny v roku 2017, 
Séria štatistických dokumentov ECB č. 36, 
marec 2020, s. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872.

6 The Household Finance and Consumption 
Survey: Výsledky z vlny v roku 2017, 
Séria štatistických dokumentov ECB č. 36, 
marec 2020, s. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872.

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables, marec 
2020, s. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac.

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables, marec 
2020, s. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Dominique Bilde, France Jamet

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže nerovnosti v rámci členských 
štátov a medzi nimi sú vysoké a rozdiely 
medzi bohatými a chudobnými sa 
prehlbujú keďže zatiaľ čo čistý majetok na 
domácnosť spomedzi najnižších 
v euroskupine poklesol o 20 %, pri vyšších 
majetkoch nastal vzostup o pomerne 
výrazných 20 %6, a keďže 20 % najmenej 
majetných domácností malo v priemere 
čistý dlh 4 500 EUR, zatiaľ čo najbohatších 
10 % malo v priemere čistý majetok vo 
výške 1 189 700 EUR7;

A. keďže nerovnosti v rámci členských 
štátov a medzi nimi sú vysoké, keďže 
nerovnováhy sú čoraz výraznejšie, pričom 
existujú oblasti, ktoré z hospodárskeho 
hľadiska pustnú bez toho, aby 
konvergenčné politiky mohli zvrátiť túto 
dramatickú situáciu a keďže rozdiely 
medzi bohatými a chudobnými sa 
prehlbujú; keďže zatiaľ čo čistý majetok na 
domácnosť spomedzi najnižších 
v euroskupine poklesol o 20 %, pri vyšších 
majetkoch nastal vzostup o pomerne 
výrazných 20 %6, a keďže 20 % najmenej 
majetných domácností malo v priemere 
čistý dlh 4 500 EUR, zatiaľ čo najbohatších 
10 % malo v priemere čistý majetok vo 
výške 1 189 700 EUR7;

__________________ __________________
6 The Household Finance and Consumption 6 The Household Finance and Consumption 
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Survey: Výsledky z vlny v roku 2017, 
Séria štatistických dokumentov ECB č. 36, 
marec 2020, s. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

Survey: Výsledky z vlny v roku 2017, 
Séria štatistických dokumentov ECB č. 36, 
marec 2020, s. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables, marec 
2020, s. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables, marec 
2020, s. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac

Or. xm

Pozmeňujúci návrh 27
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže nerovnosti v rámci členských 
štátov a medzi nimi sú vysoké a rozdiely 
medzi bohatými a chudobnými sa 
prehlbujú; keďže zatiaľ čo čistý majetok na 
domácnosť spomedzi najnižších v 
euroskupine poklesol o 20 %, pri vyšších 
majetkoch nastal vzostup o pomerne 
výrazných 20 %6, a keďže 20 % najmenej 
majetných domácností malo v priemere 
čistý dlh 4 500 EUR, zatiaľ čo najbohatších 
10 % malo v priemere čistý majetok vo 
výške 1 189 700 EUR7;

A. keďže nerovnosti v rámci členských 
štátov a medzi nimi sú vysoké a rozdiely v 
čistom majetku medzi bohatými a 
chudobnými sa prehlbujú; keďže zatiaľ čo 
čistý majetok na domácnosť spomedzi 
najnižších v euroskupine poklesol v roku 
2017 o 20 %, pri vyšších majetkoch nastal 
vzostup o pomerne výrazných 20 %6, a 
keďže 20 % najmenej majetných 
domácností malo v priemere čistý dlh 
4 500 EUR, zatiaľ čo najbohatších 10 % 
malo v priemere čistý majetok vo výške 
1 189 700 EUR7;

__________________ __________________
6 The Household Finance and Consumption 
Survey: Výsledky z vlny v roku 2017, 
Séria štatistických dokumentov ECB č. 36, 
marec 2020, s. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872.

6 The Household Finance and Consumption 
Survey: Výsledky z vlny v roku 2017, 
Séria štatistických dokumentov ECB č. 36, 
marec 2020, s. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872.
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7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables, marec 
2020, s. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac.

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables, marec 
2020, s. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže počet ľudí ohrozených 
chudobou v EÚ27 klesol v rokoch 2008 až 
2018 o 8,575 milióna ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže chudoba by sa mala vnímať 
najmä z absolútneho, a nie relatívneho 
hľadiska;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže nízke mzdy a čoraz väčšie 
rozdiely v mzdách prehlbujú nerovnosť; 
keďže zvýšenie produktivity bez 
zodpovedajúcich zvýšení miezd tiež 
zvyšuje hospodársku nerovnováhu v 
rámci členských štátov a medzi nimi;

B. keďže pri rozdieloch v mzdách je 
potrebné dbať na rovnosť miezd so 
zreteľom na produktivitu, pokiaľ ide o boj 
proti sociálnemu vylúčeniu, aby sa 
podporovala vysoká úroveň vzdelávania, 
odbornej prípravy a ochrany zdravia ako 
faktory predchádzajúce hľadaniu 
potrebnej hospodárskej rovnováhy medzi 
členskými štátmi;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 31
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže nízke mzdy a čoraz väčšie 
rozdiely v mzdách prehlbujú nerovnosť; 
keďže zvýšenie produktivity bez 
zodpovedajúcich zvýšení miezd tiež 
zvyšuje hospodársku nerovnováhu v rámci 
členských štátov a medzi nimi;

B. keďže sa prehlbujú rozdiely medzi 
osobami s najvyššími mzdami a zvyškom 
populácie; keďže určité mzdové rozdiely 
sú dôležitým stimulom pre osobné 
hospodárstvo, ako aj pre hospodárstvo 
ako celok; keďže zvýšenie produktivity 
bez zodpovedajúcich zvýšení miezd v 
niektorých členských štátoch tiež zvyšuje 
hospodársku nerovnováhu v rámci 
členských štátov a medzi nimi; keďže 
znižovanie produktivity v rámci EÚ je 
skutočným problémom, najmä v prípade 
nezamestnaných;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Irena Joveva, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže nízke mzdy a čoraz väčšie 
rozdiely v mzdách prehlbujú nerovnosť; 
keďže zvýšenie produktivity bez 
zodpovedajúcich zvýšení miezd tiež 
zvyšuje hospodársku nerovnováhu v rámci 
členských štátov a medzi nimi;

B. keďže faktory prispievajúce k 
zvyšovaniu nerovnosti sú veľmi zložité a 
vzájomne prepojené, pričom medzi ne 
patrí nerovnosť miezd, technologické 
zmeny, politické a regulačné reformy; 
keďže zvýšenie produktivity bez 
zodpovedajúcich zvýšení miezd tiež môže 
viesť k hospodárskej nerovnováhe v rámci 
členských štátov a medzi nimi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže nízke mzdy a čoraz väčšie 
rozdiely v mzdách prehlbujú nerovnosť; 
keďže zvýšenie produktivity bez 
zodpovedajúcich zvýšení miezd tiež 
zvyšuje hospodársku nerovnováhu v rámci 
členských štátov a medzi nimi;

B. keďže nízke mzdy a čoraz väčšie 
rozdiely v mzdách prehlbujú nerovnosť v 
čistom majetku; keďže zvýšenie 
produktivity bez zodpovedajúcich zvýšení 
miezd tiež zvyšuje hospodársku 
nerovnováhu v rámci členských štátov a 
medzi nimi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže v celej EÚ existuje obrovská 
škála postupov v oblasti minimálnej mzdy 
a značné rozdiely, pokiaľ ide o pokrytie a 
primeranosť na zabezpečenie dôstojného 
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života;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže riziko vylúčenia z príjmu 
medzi pracovníkmi, ktoré sa zvyšuje, sa 
týka najmä ľudí s nízkou kvalifikáciou, 
ale aj absolventov (vrátane absolventov 
univerzít), ktorí vstupujú na trh práce; 
keďže rozdiel v príjmoch medzi najlepšie 
a najhoršie zarábajúcimi osobami sa má 
zväčšiť;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 36
Özlem Demirel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže rozdelenie príjmu merané 
podľa kúpnej sily (PPS – štandard kúpnej 
sily) poukazuje na široké rozšírenie v 
rámci členských štátov i medzi nimi; 
keďže medián ekvivalentného 
disponibilného príjmu v EÚ.27 v roku 
2018 bol 16 938 PPS, pohyboval sa od 
menej ako polovice hodnoty EÚ 27 v 
Rumunsku (6 241 PPS) až po takmer 
dvojnásobok hodnoty v Luxembursku 
(31 995 PPS); keďže existuje jasné 
geografické rozdelenie: v severských a 
západných členských štátoch, ako aj v 
Rakúsku a Taliansku bola úroveň nad 
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mediánom ekvivalentného príjmu EÚ-27, 
vo všetkých členských štátoch, ktoré 
vstúpili do EÚ po roku 2004 (okrem 
Cypru a Malty), ako aj v 3 južných štátoch 
Grécku, Španielsku a Portugalsku bola 
táto hodnota pod mediánom1a;
__________________
1a https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Quality_of_life
_indicators_-
_material_living_conditions&oldid=48267
3#Income

Or. de

Pozmeňujúci návrh 37
Eugen Tomac

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže minimálna výška miezd v 
členských štátoch sa podstatne líši a 
pohybuje sa od 312 EUR do 2 142 EUR6a; 
keďže percentuálny podiel tých, ktorí 
zarábajú minimálnu mzdu, sa v 
jednotlivých členských štátoch značne líši; 
keďže hoci sú rozdiely vo výške 
minimálnej mzdy medzi krajinami menšie, 
ak sa zohľadnia rozdiely v cenových 
hladinách, rozdiely v kúpnej sile zostávajú 
veľké6b;
___
6a https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Minimum_wage_stat
istics
6b https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Minimum_wage_stat
istics#Minimum_wages_expressed_in_pur
chasing_power_standards

Or. ro
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Pozmeňujúci návrh 38
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže každý šiesty pracovník v EÚ 
zarába nízku mzdu, ktorá je nižšia ako dve 
tretiny národnej priemernej mzdy, a tento 
podiel neustále rastie; keďže nízke mzdy v 
mnohých členských štátoch nedržali krok 
s ostatnými mzdami, čím sa prehĺbila 
nerovnosť príjmov a chudoba 
zamestnaných osôb, ako aj zhoršila 
schopnosť osôb s nízkymi mzdami 
vyrovnať sa s hospodárskymi 
problémami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže pracovníci postihnutí 
chudobou pracujúcich často pracujú na 
pracovných miestach s vysokým rizikom, 
neprijateľnými pracovnými podmienkami 
a rizikami z hľadiska bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci; keďže zlé 
pracovné podmienky môžu spôsobiť trvalé 
zranenie a choroby, ktoré ovplyvňujú 
budúcu schopnosť pracovať a zarábať1a;
__________________
1a Eurofound (2017), Chudoba 
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pracujúcich v EÚ, Úrad pre vydávanie 
publikácií Európskej únie, Luxemburg.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Bb. keďže recesia na trhu práce počas 
predchádzajúcej krízy viedla k 
dramatickému zvýšeniu počtu 
nedobrovoľných pracovníkov na 
čiastočný úväzok, ktorí s najväčšou 
pravdepodobnosťou pracujú v základne 
alebo nižšie hodnotených povolaniach a 
odvetviach v oblasti služieb, ktorým hrozí 
veľmi vysoké riziko chudoby pracujúcich;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže v rámci celej EÚ-27 ženy 
zarábajú v priemere o 15 % menej ako 
muži 8;

C. keďže v rámci celej EÚ-27 musí 
každé porovnanie miezd žien a mužov 
zodpovedať kritériám rovnosti založeným 
na objektívnej meritokracii vo vzťahu k 
sociálnej realite a odvetviam hospodárstva 
každého členského štátu;

__________________ __________________
8 8 
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/he
adlines/society/20200227STO73519/gende
r-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-
infographic

https://www.europarl.europa.eu/news/en/he
adlines/society/20200227STO73519/gende
r-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-
infographic

Or. es

Pozmeňujúci návrh 42
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže v rámci celej EÚ-27 ženy 
zarábajú v priemere o 15 % menej ako 
muži8;

C. keďže v rámci celej EÚ-27 ženy 
zarábajú v priemere o 15 % menej ako 
muži8, 9,38 % po úprave vzhľadom na 
rôzne príčiny9a; keďže rozdiely v 
odmeňovaní žien a mužov sú vo 
všeobecnosti oveľa nižšie v prípade 
nových účastníkov trhu práce;

__________________ __________________
8 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/he
adlines/society/20200227STO73519/gende
r-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-
infographic

8 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/he
adlines/society/20200227STO73519/gende
r-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-
infographic
9a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ai
d_development_cooperation_fundamental
_rights/report-gender-pay-gap-eu-
countries_october2018_en_0.pdf

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Marianne Vind, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže v rámci celej EÚ-27 ženy 
zarábajú v priemere o 15 % menej ako 
muži8;

C. keďže v rámci celej EÚ-27 ženy 
zarábajú v priemere o 15 % menej ako 
muži8; keďže dôsledkom rozdielov v 
odmeňovaní žien a mužov je 37 % rozdiel 
v dôchodkoch žien a mužov, pričom tento 
stav bude pretrvávať aj v nasledujúcich 
desaťročiach, v dôsledku čoho vzniká 
rozdielna úroveň hospodárskej 
nezávislosti medzi ženami a mužmi;

__________________ __________________
8 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/he
adlines/society/20200227STO73519/gende
r-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-
infographic

8 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/he
adlines/society/20200227STO73519/gende
r-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-
infographic

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Cindy Franssen, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Dennis Radtke, Loucas 
Fourlas, Maria Walsh

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže v rámci celej EÚ-27 ženy 
zarábajú v priemere o 15 % menej ako 
muži8;

C. keďže v rámci celej EÚ-27 ženy 
zarábajú v priemere o 15 % menej ako 
muži8; keďže priemerný rozdiel v 
odmeňovaní žien a mužov predstavuje 
11,5 %, pričom ženy sú viac vystavené 
flexibilným formám zamestnania, 
atypickým a flexibilným zmluvám (práca 
na čiastočný úväzok, dočasná práca);

__________________ __________________
8 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/he
adlines/society/20200227STO73519/gende
r-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-
infographic

8 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/he
adlines/society/20200227STO73519/gende
r-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-
infographic
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Eugen Tomac

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže v rámci celej EÚ-27 ženy 
zarábajú v priemere o 15 % menej ako 
muži8;

C. keďže v rámci celej EÚ-27 ženy 
zarábajú v priemere o 15 % menej ako 
muži8; keďže v roku 2017 bolo ohrozenie 
chudobou a sociálnym vylúčením 
v prípade žien o 23,3 % vyššie ako 
v prípade mužov, z ktorých bolo 
ohrozených 21,6 %8a;

__________________ __________________
8 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/he
adlines/society/20200227STO73519/gende
r-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-
infographic

8 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/he
adlines/society/20200227STO73519/gende
r-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-
infographic
8a 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/product
s-eurostat-news/-/EDN-20181017-
1?inheritRedirect=true

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 46
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže v rámci celej EÚ-27 ženy 
zarábajú v priemere o 15 % menej ako 
muži8;

C. keďže v rámci celej EÚ-27 ženy 
zarábajú v priemere o 15 % menej ako 
muži8; keďže chudoba žien je 
mnohostranný problém, ktorý priamo 
ovplyvňuje chýbajúce spravodlivé 
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oceňovanie práce, ktorú zvyčajne 
vykonávajú ženy, vplyv prerušenia kariéry 
na povýšenia a zvyšovanie dôchodkov a 
nerovné rozdelenie neplatených 
opatrovateľských povinností a práce v 
domácnosti;

__________________ __________________
8 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/he
adlines/society/20200227STO73519/gende
r-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-
infographic

8 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/he
adlines/society/20200227STO73519/gende
r-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-
infographic

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže v rámci celej EÚ-27 ženy 
zarábajú v priemere o 15 % menej ako 
muži8;

C. keďže v rámci celej EÚ-27 ženy 
zarábajú v priemere o 15 % menej ako 
muži8; keďže nezadané ženy zvyčajne 
čelia zvýšenému riziku chudoby 
pracujúcich v porovnaní s nezadanými 
mužmi1b;

__________________ __________________
1b Pena-Casas, R. a Ghailani, D. (2011), 
„Towards individualizing gender in-work 
poverty risks (Smerom k individualizácii 
rizík rodovej chudoby pracujúcich)“, 
Fraser, N., Gutierrez, R. a Pena-Casas, R. 
(eds.), Working poverty in Europe: A 
comparative approach (Pracujúca 
chudoba v Európe: Komparatívny 
prístup), Palgrave Macmillan, Londýn, s. 
202 – 231.

8 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/he

8 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/he
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adlines/society/20200227STO73519/gende
r-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-
infographic

adlines/society/20200227STO73519/gende
r-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-
infographic

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Anne Sander

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže v rámci celej EÚ-27 ženy 
zarábajú v priemere o 15 % menej ako 
muži8;

C. keďže v rámci celej EÚ-27 ženy 
zarábajú v priemere o 15 % menej ako 
muži8 a keďže sú najohrozenejšie 
pracovnou neistotou;

__________________ __________________
8 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/he
adlines/society/20200227STO73519/gende
r-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-
infographic

8 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/he
adlines/society/20200227STO73519/gende
r-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-
infographic

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 49
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže v zásade 6 Európskeho 
piliera sociálnych práv (EPSR) sa 
stanovuje, že sa musí predchádzať 
chudobe zamestnaných osôb a že sa musia 
zabezpečiť primerané minimálne mzdy, a 
to spôsobom, ktorý zabezpečí uspokojenie 
potrieb pracovníkov a ich rodín vzhľadom 
na vnútroštátne hospodárske a sociálne 
podmienky, pričom sa zároveň zachová 
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prístup k zamestnaniu a stimuly na 
hľadanie práce; keďže ak sa podľa EPSR 
nejaká zásada týka pracovníkov, vzťahuje 
sa na všetky zamestnané osoby bez 
ohľadu na ich postavenie v zamestnaní, 
formu a trvanie zamestnania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže počet ľudí, ktorí sú 
ohrození chudobou alebo sociálnym 
vylúčením, stále klesá pod úroveň spred 
krízy, čomu pomáha najmä zlepšenie 
podmienok na trhu práce a znižovanie 
závažnej materiálnej deprivácie a podielu 
ľudí žijúcich v domácnostiach s veľmi 
nízkou intenzitou práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže existuje množstvo 
hospodárskych a sociálnych dôsledkov 
existencie „prekariátu", ako je zníženie 
plodnosti, emigrácia, šírenie modelu, keď 
sú mladí ľudia v dôsledku hospodárskej 
situácie nútení žiť s rodičmi, alebo stres v 
dôsledku neistej existencie, čo výrazne 
zvyšuje riziko mnohých chorôb, trestných 
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činov a sociálnych problémov;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 52
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže miera zamestnanosti žien je 
omnoho vyššia v sektore služieb než v 
priemysle, pričom ženy sú väčšinou 
zamestnávané v zdravotníctve a v 
sociálnych službách a v maloobchode, vo 
výrobe, vo vzdelávaní a v podnikaní, a 
stále sa zvyšuje počet žien, ktoré pracujú 
na čiastočný úväzok alebo na 
neformálnych pracovných miestach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Eugen Tomac

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže v čase hospodárskej recesie 
sú ľudia žijúci v chudobe alebo ohrození 
chudobou v slabšom postavení na trhu 
práce;

Or. ro
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Pozmeňujúci návrh 54
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Marianne Vind, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže nedostatok cenovo 
dostupného bývania sa v mnohých 
členských štátoch mení na najväčšiu 
hnaciu silu nerovností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže rozšírenie „prekariátu" 
môže byť spojené so znížením efektívnosti 
práce v dôsledku súvisiacich 
krátkodobých vyhliadok týkajúcich sa 
činnosti jednotlivca a menšej lojálnosti 
k zamestnávateľovi, ako aj nízkych miezd 
a v dôsledku toho môže viesť k zvýšeniu 
rozpočtového deficitu v dôsledku poklesu 
príjmov do dôchodkového systému a 
verejnej zdravotnej starostlivosti, ako aj k 
súbežnému zvýšeniu výdavkov súvisiacich 
s vykonávaním sociálnej politiky;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 56
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie C b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže povinnosti v oblasti 
starostlivosti sú v EÚ stále nerovnomerne 
rozdelené, pričom v úlohe hlavných 
poskytovateľov starostlivosti v rodinách 
prevažujú ženy; keďže obmedzený prístup 
k zariadeniam starostlivosti o deti a 
starších ľudí vedie k obdobiam 
neprítomnosti na trhu práce, a teda k 
nižšiemu odmeňovaniu a k rozdielom 
v dôchodkoch; keďže len štyri z desiatich 
detí navštevujú formálne typy zariadení 
dennej starostlivosti1c;
__________________
1c 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2
995521/8681785/3-20022018-AP-
EN.pdf/59fcfaa7-0c72-48a6-8603-
899b5b730773

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže úspornými opatreniami sa 
zvýšila chudoba zamestnaných osôb, 
znásobili neisté formy práce, oslabilo plné 
využívanie práv pracovníkov a zaviedli 
škrty vo financovaní sociálnych systémov 
a systémov zdravotnej starostlivosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 58
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cc. keďže mladí ľudia majú problém 
nájsť si kvalitné a stabilné pracovné 
miesta s pracovnými zmluvami na 
neurčitý čas a často zažívajú obdobia 
dlhodobej nezamestnanosti; keďže mnohé 
členské štáty umožňujú zamestnávateľom 
platiť nižší plat, ktorý predstavuje 
diskrimináciu na základe nižšieho veku 
zamestnanca; keďže mladí ľudia často 
pracujú ako neplatení stážisti bez 
vyhliadok na zamestnanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cc. keďže systémy sociálnej ochrany 
sú v mnohých členských štátoch EÚ 
nedostatočne financované a sú postihnuté 
vážnymi problémami s pokrytím, ako aj 
nedostatočnou úrovňou dávok a presunov 
príjmov, čo má za následok veľmi malý 
vplyv na chudobu a znižovanie sociálno-
ekonomických nerovností;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 60
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cd. keďže osoby so zdravotným 
postihnutím sú často odrádzané od toho, 
aby sa zamestnali, z dôvodu rizika straty 
sociálnych dávok za určité obdobie; keďže 
osoby so zdravotným postihnutím často 
potrebujú flexibilnú prácu na čiastočný 
úväzok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C e (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ce. keďže miera zamestnanosti ľudí 
so zdravotným postihnutím v roku 2017 
predstavovala 50,6 %, pričom celková 
miera zamestnanosti predstavovala 
74,8 %1d; keďže osoby so zdravotným 
postihnutím majú na trhu práce výrazne 
nižšiu mieru účasti, čo ich vystavuje 
vyššiemu riziku chudoby pracujúcich;
__________________
1d 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/
headlines/society/20200604STO80506/par
liament-calls-for-a-new-ambitious-eu-
disability-strategy
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Cindy Franssen, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Dennis Radtke, Radan 
Kanev, Loucas Fourlas, Tomáš Zdechovský, Maria Walsh

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C f (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cf. keďže z výskumu8a vyplýva, že 
suma, ktorú domácnosť dostáva z 
minimálnej mzdy, je zvyčajne dostatočná 
na ochranu jedinej dospelej osoby pred 
rizikom chudoby, ale často nestačí na 
podporu viac ako jednej osoby;
__________________
8a Eurofound (2020), Minimálne mzdy v 
roku 2020: Ročný prieskum. 
https://www.eurofound.europa.eu/publicat
ions/report/2020/minimum-wages-in-
2020-annual-review 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Abir Al-Sahlani

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže EÚ výrazne nedodržala svoj 
cieľ znížiť do roku 2020 počet ľudí 
ohrozených chudobou o 20 miliónov9;

D. keďže štatistiky EÚ v oblasti 
chudoby poukazujú na veľké rozdiely 
medzi členskými štátmi pri plnení cieľa 
znížiť chudobu a sociálne vylúčenie do 
roku 2020, pričom niektoré krajiny 
smerovali k dosiahnutiu tohto cieľa, 
zatiaľ čo iné sa od neho odklonili; keďže 
8,2 milióna ľudí bolo v porovnaní s 
východiskovým bodom z roku 2008 
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zachránených pred ohrozením chudobou 
alebo sociálnym vylúčením, čo je však 
stále ďaleko od cieľa EÚ znížiť do roku 
2020 počet ľudí ohrozených chudobou o 20 
miliónov9;

__________________ __________________
9 Francesca Pepé a Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Podpora prístupu k službám na 
podporu ľudí, aby sa vymanili z chudoby, 
Správa o chudobe a nerovnostiach v 
Európe, Brusel, november 2019, s. 7 a s. 13 
a nasl., a KOM(2010) 2020 v konečnom 
znení, 3.3.2010.

9 Francesca Pepé a Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Podpora prístupu k službám na 
podporu ľudí, aby sa vymanili z chudoby, 
Správa o chudobe a nerovnostiach v 
Európe, Brusel, november 2019, s. 7 a s. 13 
a nasl., a KOM(2010) 2020 v konečnom 
znení, 3.3.2010.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže EÚ výrazne nedodržala svoj 
cieľ znížiť do roku 2020 počet ľudí 
ohrozených chudobou o 20 miliónov9;

D. keďže EÚ nedosiahla cieľ znížiť 
do roku 2020 počet ľudí ohrozených 
chudobou o 20 miliónov;

__________________ __________________
9 Francesca Pepé y Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Podpora prístupu k službám na 
podporu ľudí, aby sa vymanili z chudoby, 
Správa o chudobe a nerovnostiach v 
Európe, Brusel, november 2019, s. 7 a nasl. 
a s. 13 a nasl., a COM(2010)2020 final, 
3.3.2010.

9 Francesca Pepé y Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Podpora prístupu k službám na 
podporu ľudí, aby sa vymanili z chudoby, 
Správa o chudobe a nerovnostiach v 
Európe, Brusel, november 2019, s. 7 a nasl. 
a s. 13 a nasl., a COM(2010)2020 final, 
3.3.2010.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 65
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže EÚ výrazne nedodržala svoj 
cieľ znížiť do roku 2020 počet ľudí 
ohrozených chudobou o 20 miliónov9;

D. keďže EÚ nedosiahla svoj cieľ 
znížiť do roku 2020 počet ľudí ohrozených 
chudobou o 20 miliónov9;

__________________ __________________
9 Francesca Pepé a Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Podpora prístupu k službám na 
podporu ľudí, aby sa vymanili z chudoby, 
Správa o chudobe a nerovnostiach v 
Európe, Brusel, november 2019, s. 7 a s. 13 
a nasl., a KOM(2010) 2020 v konečnom 
znení, 3.3.2010.

9 Francesca Pepé a Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Podpora prístupu k službám na 
podporu ľudí, aby sa vymanili z chudoby, 
Správa o chudobe a nerovnostiach v 
Európe, Brusel, november 2019, s. 7 a s. 13 
a nasl., a KOM(2010) 2020 v konečnom 
znení, 3.3.2010.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže EÚ výrazne nedodržala svoj 
cieľ znížiť do roku 2020 počet ľudí 
ohrozených chudobou o 20 miliónov9;

D. keďže EÚ nedodržala svoj cieľ 
znížiť do roku 2020 počet ľudí ohrozených 
chudobou o 20 miliónov9;

__________________ __________________
9 Francesca Pepé a Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Podpora prístupu k službám na 
podporu ľudí, aby sa vymanili z chudoby, 
Správa o chudobe a nerovnostiach v 
Európe, Brusel, november 2019, s. 7 a s. 13 
a nasl., a KOM(2010) 2020 v konečnom 
znení, 3.3.2010.

9 Francesca Pepé a Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Podpora prístupu k službám na 
podporu ľudí, aby sa vymanili z chudoby, 
Správa o chudobe a nerovnostiach v 
Európe, Brusel, november 2019, s. 7 a s. 13 
a nasl., a KOM(2010) 2020 v konečnom 
znení, 3.3.2010.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Ádám Kósa
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže EÚ výrazne nedodržala svoj 
cieľ znížiť do roku 2020 počet ľudí 
ohrozených chudobou o 20 miliónov9;

D. keďže EÚ jasne nedodržala svoj 
cieľ znížiť do roku 2020 celkový počet ľudí 
ohrozených chudobou o 20 miliónov9 v 
porovnaní s rokom 2008;

__________________ __________________
9 Francesca Pepé a Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Podpora prístupu k službám na 
podporu ľudí, aby sa vymanili z chudoby, 
Správa o chudobe a nerovnostiach v 
Európe, Brusel, november 2019, s. 7 a s. 13 
a nasl., a KOM(2010) 2020 v konečnom 
znení, 3.3.2010.

9 Francesca Pepé a Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Podpora prístupu k službám na 
podporu ľudí, aby sa vymanili z chudoby, 
Správa o chudobe a nerovnostiach v 
Európe, Brusel, november 2019, s. 7 a s. 13 
a nasl., a KOM(2010) 2020 v konečnom 
znení, 3.3.2010.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Katrin Langensiepen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže EÚ výrazne nedodržala svoj 
cieľ znížiť do roku 2020 počet ľudí 
ohrozených chudobou o 20 miliónov9;

D. keďže EÚ jasne nedodržala svoj 
cieľ stanovený v stratégii Európa 2020 
znížiť do roku 2020 počet ľudí ohrozených 
chudobou o 20 miliónov9;

__________________ __________________
9 Francesca Pepé a Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Podpora prístupu k službám na 
podporu ľudí, aby sa vymanili z chudoby, 
Správa o chudobe a nerovnostiach v 
Európe, Brusel, november 2019, s. 7 a s. 13 
a nasl., a KOM(2010) 2020 v konečnom 
znení, 3.3.2010.

9 Francesca Pepé a Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Podpora prístupu k službám na 
podporu ľudí, aby sa vymanili z chudoby, 
Správa o chudobe a nerovnostiach v 
Európe, Brusel, november 2019, s. 7 a s. 13 
a nasl., a KOM(2010) 2020 v konečnom 
znení, 3.3.2010.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 69
Özlem Demirel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže 95 miliónov ľudí (21,7 %) je 
postihnutých chudobou alebo sociálnym 
vylúčením, čo znamená, že je ohrozená 
sociálne prežitie jedného z piatich ľudí v 
treťom najväčšom hospodárstve na svete 
(EÚ-27)10;

E. keďže 95 miliónov ľudí (21,7 %) je 
postihnutých alebo ohrozených chudobou 
alebo sociálnym vylúčením, čo znamená, 
že je ohrozené sociálne prežitie jedného z 
piatich ľudí v treťom najväčšom 
hospodárstve na svete (EÚ-27)10;

__________________ __________________
10 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/29
95521/10163472/3-16102019-CP-
DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
9c2e85561795

10 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/29
95521/10163472/3-16102019-CP-
DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
9c2e85561795

Or. de

Pozmeňujúci návrh 70
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo, Yana Toom

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže 95 miliónov ľudí (21,7 %) je 
postihnutých chudobou alebo sociálnym 
vylúčením, čo znamená, že je ohrozená 
sociálne prežitie jedného z piatich ľudí v 
treťom najväčšom hospodárstve na svete 
(EÚ-27)10;

E. keďže 95 miliónov ľudí (21,7 %) je 
postihnutých chudobou alebo sociálnym 
vylúčením, čo znamená, že hospodárske 
prežitie a blahobyt jedného z piatich ľudí v 
tretej najväčšej hospodárskej oblasti na 
svete (EÚ-27) sú ohrozené10;

__________________ __________________
10 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/29
95521/10163472/3-16102019-CP-
DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
9c2e85561795

10 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/29
95521/10163472/3-16102019-CP-
DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
9c2e85561795
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže 95 miliónov ľudí (21,7 %) je 
postihnutých chudobou alebo sociálnym 
vylúčením, čo znamená, že je ohrozená 
sociálne prežitie jedného z piatich ľudí v 
treťom najväčšom hospodárstve na svete 
(EÚ-27)10;

E. keďže 95 miliónov ľudí (21,7 %) je 
postihnutých chudobou alebo sociálnym 
vylúčením, čo znamená, že dôstojné 
hospodárske prežitie a miesto 
v spoločnosti jedného z piatich ľudí v tretej 
najväčšej hospodárskej oblasti na svete 
(EÚ-27) sú ohrozené10;

__________________ __________________
10 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/29
95521/10163472/3-16102019-CP-
DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
9c2e85561795

10 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/29
95521/10163472/3-16102019-CP-
DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
9c2e85561795

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže 95 miliónov ľudí (21,7 %) je 
postihnutých chudobou alebo sociálnym 
vylúčením, čo znamená, že je ohrozená 
sociálne prežitie jedného z piatich ľudí v 
treťom najväčšom hospodárstve na svete 
(EÚ-27)10;

E. keďže 95 miliónov ľudí (21,7 %) je 
ovplyvnených chudobou alebo sociálnym 
vylúčením, čo znamená, že hospodárske 
prežitie a miesto v spoločnosti jedného z 
piatich ľudí v tretej najväčšej hospodárskej 
oblasti (EÚ-27) v spoločnosti sú 
ohrozené10; keďže 85,3 milióna ľudí 
(16,9 %) je postihnutých chudobou alebo 
sociálnym vylúčením po sociálnych 
transferoch;



AM\1212039SK.docx 41/99 PE655.978v01-00

SK

__________________ __________________
10 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/29
95521/10163472/3-16102019-CP-
DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
9c2e85561795

10 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/29
95521/10163472/3-16102019-CP-
DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
9c2e85561795

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Stelios Kympouropoulos

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže v roku 2017 bolo 36,0 % 
obyvateľov EÚ vo veku 16 rokov alebo 
viac, ktorí mali vážne obmedzenia aktivity, 
ohrozených chudobou alebo sociálnym 
vylúčením v porovnaní s 26,3 % osôb s 
určitými obmedzeniami aktivity a 19,9 % 
tých, ktorí nemajú žiadne obmedzenia 
aktivity; keďže napriek veľkým rozdielom 
medzi krajinami bola miera ohrozenia 
chudobou a sociálnym vylúčením medzi 
ľuďmi s obmedzením aktivity vyššia v 
porovnaní s celkovým obyvateľstvom vo 
všetkých členských štátoch; keďže sa 
ukázalo, že integrácia osôb so zdravotným 
postihnutím do trhu práce je obzvlášť 
zložitá po finančnej kríze1;
1 Ukazovatele stratégie Európa 2020 
– chudoba a sociálne vylúčenie, Statistics 
Explained 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexp
lained/), 11. 6. 2020, s. 6.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
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Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže pracovníci postihnutí 
chudobou pracujúcich čelia výrazne 
väčším sociálnym problémom ako celkové 
obyvateľstvo; keďže chudoba pracujúcich 
súvisí s nižšou úrovňou subjektívnej a 
duševnej pohody, problémami s 
ubytovaním, ako aj horšími vzťahmi s 
ostatnými ľuďmi a pocitmi sociálneho 
vylúčenia1f;
__________________
1f Eurofound (2017), Chudoba 
pracujúcich v EÚ, Úrad pre vydávanie 
publikácií Európskej únie, Luxemburg.

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Eb. keďže osoby pracujúce na 
čiastočný úväzok, najmä osoby 
nedobrovoľne pracujúce na čiastočný 
úväzok, čelia väčšiemu ohrozeniu 
chudobou pri spájaní rôznych rizikových 
faktorov vrátane nízkych miezd, 
nestabilných pracovných miest, 
skutočnosti, že sú jedinou zárobkovo 
činnou osobou a majú závislých členov 
domácnosti1g;
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__________________
1g Eurofound (2017), Chudoba 
pracujúcich v EÚ, Úrad pre vydávanie 
publikácií Európskej únie, Luxemburg.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže 6,1 % obyvateľov EÚ-28 
žilo v roku 2018 vo vážnej materiálnej 
deprivácii11;

F. keďže 6,1 % obyvateľov EÚ-28 
žilo v roku 2018 vo vážnej materiálnej 
deprivácii alebo ňou bolo postihnutých11;

__________________ __________________
11 Vážna materiálna deprivácia: 
neschopnosť dovoliť si menej ako 4 z 11: 
hypotekárne platby alebo platby za 
prenájom, platenie účtov za služby, 
splácanie nákupu na splátky alebo iné 
splátky úverov, jeden týždeň každoročnej 
platenej dovolenky, obedy zahŕňajúce 
mäso/ryby/bielkoviny každý druhý deň, 
neočakávané finančné výdavky, telefón 
(vrátane mobilného telefónu), farebnú 
televíziu, práčku, auto, kúrenie; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

11 Vážna materiálna deprivácia: 
neschopnosť dovoliť si menej ako 4 z 11: 
hypotekárne platby alebo platby za 
prenájom, platenie účtov za služby, 
splácanie nákupu na splátky alebo iné 
splátky úverov, jeden týždeň každoročnej 
platenej dovolenky, obedy zahŕňajúce 
mäso/ryby/bielkoviny každý druhý deň, 
neočakávané finančné výdavky, telefón 
(vrátane mobilného telefónu), farebnú 
televíziu, práčku, auto, kúrenie; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Dominique Bilde, France Jamet

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže 6,1 % obyvateľov EÚ-28 
žilo v roku 2018 vo vážnej materiálnej 
deprivácii11;

F. keďže 6,1 % obyvateľov EÚ-28 
žilo v roku 2018 vo vážnej materiálnej 
deprivácii11 a keďže čoraz väčšia 
prítomnosť miliónov osôb 
s neoprávneným pobytom na európskom 
území prispieva k prehlbovaniu tohto 
problému; keďže podľa nedávnej štúdie 
organizácie Pew Research Center žije na 
európskom území 3,9 až 4,8 milióna 
cudzincov s neoprávneným pobytom; 

__________________ __________________
11 Vážna materiálna deprivácia: 
neschopnosť dovoliť si menej ako 4 z 11: 
hypotéka alebo nájomné, poplatky za 
verejné služby, splátky nájomného alebo 
iné splátky úveru, týždeň dovolenky ročne, 
jedlo zahŕňajúce mäso/ryby/bielkoviny 
každý druhý deň, neočakávané finančné 
výdavky, telefón (vrátane mobilných), 
farebný televízor, práčka, auto, kúrenie; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

11 Vážna materiálna deprivácia: 
neschopnosť dovoliť si menej ako 4 z 11: 
hypotéka alebo nájomné, poplatky za 
verejné služby, splátky nájomného alebo 
iné splátky úveru, týždeň dovolenky ročne, 
jedlo zahŕňajúce mäso/ryby/bielkoviny 
každý druhý deň, neočakávané finančné 
výdavky, telefón (vrátane mobilných), 
farebný televízor, práčka, auto, kúrenie; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 78
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Marianne Vind, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže 6,1 % obyvateľov EÚ-28 
žilo v roku 2018 vo vážnej materiálnej 
deprivácii11;

F. keďže 6,1 % obyvateľov EÚ-28 
žilo v roku 2018 vo vážnej materiálnej 
deprivácii11; keďže energetická chudoba 
je rozšíreným problémom v celej Európe, 
keďže 50 až 125 miliónov ľudí si nemôže 
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dovoliť riadnu tepelné pohodlie v 
interiéri11a; keďže 11 % európskych 
domácností nemá prístup na internet11b;

__________________ __________________
11 Vážna materiálna deprivácia: 
neschopnosť dovoliť si menej ako 4 z 11: 
hypotekárne platby alebo platby za 
prenájom, platenie účtov za služby, 
splácanie nákupu na splátky alebo iné 
splátky úverov, jeden týždeň každoročnej 
platenej dovolenky, obedy zahŕňajúce 
mäso/ryby/bielkoviny každý druhý deň, 
neočakávané finančné výdavky, telefón 
(vrátane mobilného telefónu), farebnú 
televíziu, práčku, auto, kúrenie; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

11 Vážna materiálna deprivácia: 
neschopnosť dovoliť si menej ako 4 z 11: 
hypotekárne platby alebo platby za 
prenájom, platenie účtov za služby, 
splácanie nákupu na splátky alebo iné 
splátky úverov, jeden týždeň každoročnej 
platenej dovolenky, obedy zahŕňajúce 
mäso/ryby/bielkoviny každý druhý deň, 
neočakávané finančné výdavky, telefón 
(vrátane mobilného telefónu), farebnú 
televíziu, práčku, auto, kúrenie; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)
11a 
https://ec.europa.eu/energy/content/introd
uction-5_en
11b https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Digital_economy_an
d_society_statistics_-
_households_and_individuals

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže 6,1 % obyvateľov EÚ-28 
žilo v roku 2018 vo vážnej materiálnej 
deprivácii11;

F. keďže 6,1 % obyvateľov EÚ-28 
žilo v roku 2018 vo vážnej materiálnej 
deprivácii11; keďže tento podiel sa 
pravdepodobne výrazne zvýši v dôsledku 
pandémie COVID-19;
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__________________ __________________
11 Vážna materiálna deprivácia: 
neschopnosť dovoliť si menej ako 4 z 11: 
hypotekárne platby alebo platby za 
prenájom, platenie účtov za služby, 
splácanie nákupu na splátky alebo iné 
splátky úverov, jeden týždeň každoročnej 
platenej dovolenky, obedy zahŕňajúce 
mäso/ryby/bielkoviny každý druhý deň, 
neočakávané finančné výdavky, telefón 
(vrátane mobilného telefónu), farebnú 
televíziu, práčku, auto, kúrenie; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

11 Vážna materiálna deprivácia: 
neschopnosť dovoliť si menej ako 4 z 11: 
hypotekárne platby alebo platby za 
prenájom, platenie účtov za služby, 
splácanie nákupu na splátky alebo iné 
splátky úverov, jeden týždeň každoročnej 
platenej dovolenky, obedy zahŕňajúce 
mäso/ryby/bielkoviny každý druhý deň, 
neočakávané finančné výdavky, telefón 
(vrátane mobilného telefónu), farebnú 
televíziu, práčku, auto, kúrenie; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Radan Kanev, Tomáš Zdechovský

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže 6,1 % obyvateľov EÚ-28 
žilo v roku 2018 vo vážnej materiálnej 
deprivácii11;

F. keďže 6,1 % obyvateľov EÚ-28 
žilo v roku 2018 vo vážnej materiálnej 
deprivácii11 a extrémnou chudobou trpia 
viaceré regióny a komunity;

__________________ __________________
11 Vážna materiálna deprivácia: 
neschopnosť dovoliť si menej ako 4 z 11: 
hypotekárne platby alebo platby za 
prenájom, platenie účtov za služby, 
splácanie nákupu na splátky alebo iné 
splátky úverov, jeden týždeň každoročnej 
platenej dovolenky, obedy zahŕňajúce 
mäso/ryby/bielkoviny každý druhý deň, 
neočakávané finančné výdavky, telefón 
(vrátane mobilného telefónu), farebnú 
televíziu, práčku, auto, kúrenie; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

11 Vážna materiálna deprivácia: 
neschopnosť dovoliť si menej ako 4 z 11: 
hypotekárne platby alebo platby za 
prenájom, platenie účtov za služby, 
splácanie nákupu na splátky alebo iné 
splátky úverov, jeden týždeň každoročnej 
platenej dovolenky, obedy zahŕňajúce 
mäso/ryby/bielkoviny každý druhý deň, 
neočakávané finančné výdavky, telefón 
(vrátane mobilného telefónu), farebnú 
televíziu, práčku, auto, kúrenie; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
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explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže 6,1 % obyvateľov EÚ-28 
žilo v roku 2018 vo vážnej materiálnej 
deprivácii11;

F. keďže 6,1 % obyvateľov EÚ-28 
žilo v roku 2018 vo vážnej materiálnej 
deprivácii11; keďže tento problém je 
najnaliehavejší;

__________________ __________________
11 Vážna materiálna deprivácia: 
neschopnosť dovoliť si menej ako 4 z 11: 
hypotekárne platby alebo platby za 
prenájom, platenie účtov za služby, 
splácanie nákupu na splátky alebo iné 
splátky úverov, jeden týždeň každoročnej 
platenej dovolenky, obedy zahŕňajúce 
mäso/ryby/bielkoviny každý druhý deň, 
neočakávané finančné výdavky, telefón 
(vrátane mobilného telefónu), farebnú 
televíziu, práčku, auto, kúrenie; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

11 Vážna materiálna deprivácia: 
neschopnosť dovoliť si menej ako 4 z 11: 
hypotekárne platby alebo platby za 
prenájom, platenie účtov za služby, 
splácanie nákupu na splátky alebo iné 
splátky úverov, jeden týždeň každoročnej 
platenej dovolenky, obedy zahŕňajúce 
mäso/ryby/bielkoviny každý druhý deň, 
neočakávané finančné výdavky, telefón 
(vrátane mobilného telefónu), farebnú 
televíziu, práčku, auto, kúrenie; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže materiálna chudoba nie je 
jediná, ktorá sa dotýka európskeho 
obyvateľstva;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 83
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže úroveň miezd je dôležitým 
faktorom, ktorý vysvetľuje riziko 
chudoby; keďže však existujú aj ďalšie 
relevantné faktory – špecifické črty 
domácnosti, inštitucionálny rámec a 
ďalšie politiky, ako je bývanie a 
starostlivosť o deti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže chudoba rodín narastá: 
chudobou alebo sociálnym vylúčením je 
ohrozené každé štvrté dieťa do 18 rokov; 
keďže osobitne sú postihnutí slobodní 
rodičia (34,2 %) a rodiny s mnohými 
deťmi12;

G. keďže chudoba rodín sa znižuje10a: 
chudobou alebo sociálnym vylúčením je 
napriek tomu ohrozené každé štvrté dieťa 
do 18 rokov; keďže osobitne sú postihnutí 
slobodní rodičia (34,2 %) a rodiny s 
mnohými deťmi12, pričom tento údaj je o 
3,1 percentuálneho bodu nižší ako v roku 
201011a;

__________________ __________________
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10a 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/sh
ow.do?dataset=ilc_li03〈=en
11a 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/sh
ow.do?dataset=ilc_li03〈=en

12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view

12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže chudoba rodín narastá: 
chudobou alebo sociálnym vylúčením je 
ohrozené každé štvrté dieťa do 18 rokov; 
keďže osobitne sú postihnutí slobodní 
rodičia (34,2 %) a rodiny s mnohými 
deťmi12;

G. keďže chudoba rodín sa znižuje len 
pomaly: chudobou alebo sociálnym 
vylúčením je ohrozené každé štvrté dieťa 
do 18 rokov; keďže osobitne sú postihnutí 
slobodní rodičia (34,2 %) a rodiny s 
mnohými deťmi12;

__________________ __________________
12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view

12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže chudoba rodín narastá: 
chudobou alebo sociálnym vylúčením je 
ohrozené každé štvrté dieťa do 18 rokov; 
keďže osobitne sú postihnutí slobodní 
rodičia (34,2 %) a rodiny s mnohými 
deťmi12;

G. keďže chudoba rodín narastá: 
chudobou alebo sociálnym vylúčením je 
ohrozené každé štvrté dieťa do 18 rokov; 
keďže osobitne sú postihnutí nezadaní 
ľudia so závislými deťmi a rodiny s 
mnohými deťmi12;

__________________ __________________
12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view

12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view

Or. es

Pozmeňujúci návrh 87
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže chudoba rodín narastá: 
chudobou alebo sociálnym vylúčením je 
ohrozené každé štvrté dieťa do 18 rokov; 
keďže osobitne sú postihnutí slobodní 
rodičia (34,2 %) a rodiny s mnohými 
deťmi12;

G. keďže chudoba rodín narastá: 
chudobou alebo sociálnym vylúčením je 
ohrozené každé štvrté dieťa do 18 rokov, v 
dôsledku čoho je uviaznuté v 
medzigeneračnom kolobehu 
znevýhodňovania; keďže osobitne sú 
postihnutí slobodní rodičia (34,2 %) a 
rodiny s mnohými deťmi12;

__________________ __________________
12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view

12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 88
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže chudoba rodín narastá: 
chudobou alebo sociálnym vylúčením je 
ohrozené každé štvrté dieťa do 18 rokov; 
keďže osobitne sú postihnutí slobodní 
rodičia (34,2 %) a rodiny s mnohými 
deťmi12;

G. keďže chudoba rodín narastá: 
chudobou alebo sociálnym vylúčením je 
ohrozené každé štvrté dieťa do 18 rokov; 
keďže osobitne sú postihnutí slobodní 
rodičia (34,2 %) a rodiny s mnohými 
deťmi12; keďže rodiny s dieťaťom alebo 
inými príbuznými so zdravotným 
postihnutím sú osobitne ohrozené 
chudobou;

__________________ __________________
12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view

12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže rodina je faktorom detskej 
chudoby, sociálneho vylúčenia a 
extrémnej chudoby;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 90
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže ceny za prenájom neustále 
rastú a ľudia na hranici chudoby alebo 
pod ňou musia vynaložiť 38 % svojho 
disponibilného príjmu na bývanie a keďže 
v niektorých členských štátoch je táto 
miera dokonca takmer 50 – 90 %13;

H. keďže vo väčšine členských štátov 
ceny za prenájom neustále rastú a 
zaťaženie v podobe nákladov na bývanie 
sa v rámci rozdelenia príjmov výrazne líši; 
keďže v EÚ čelia domácnosti s nízkymi 
príjmami priemerným nákladom na 
bývanie od 20 do 45 % disponibilného 
príjmu; keďže v roku 2018 žilo 9,6 % 
obyvateľstva EÚ-27 v domácnostiach, 
ktoré vynaložili 40 % alebo viac svojho 
ekvivalentného disponibilného príjmu na 
bývanie2a;

__________________ __________________
2a https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Housing_statistics#H
ousing_affordability

13 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi163/default/table?lang=de

13 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi163/default/table?lang=de

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže ceny za prenájom neustále 
rastú a ľudia na hranici chudoby alebo pod 
ňou musia vynaložiť 38 % svojho 
disponibilného príjmu na bývanie a keďže 
v niektorých členských štátoch je táto 
miera dokonca takmer 50 – 90 %13;

H. keďže ceny za prenájom neustále 
rastú a ľudia na hranici chudoby alebo pod 
ňou musia vynaložiť približne 38 % svojho 
disponibilného príjmu na bývanie a keďže 
v niektorých členských štátoch môže byť 
táto miera dokonca takmer 50 – 90 %13;

__________________ __________________
13 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v

13 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
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iew/tessi163/default/table?lang=de iew/tessi163/default/table?lang=de

Or. es

Pozmeňujúci návrh 92
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže ceny za prenájom neustále 
rastú a ľudia na hranici chudoby alebo pod 
ňou musia vynaložiť 38 % svojho 
disponibilného príjmu na bývanie a keďže 
v niektorých členských štátoch je táto 
miera dokonca takmer 50 – 90 %13;

H. keďže ceny za prenájom zvyčajne 
nominálne neustále rastú a ľudia na hranici 
chudoby alebo pod ňou musia vynaložiť 
38 % svojho disponibilného príjmu na 
bývanie a keďže v niektorých členských 
štátoch je táto miera dokonca takmer 50 – 
90 %13;

__________________ __________________
13 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi163/default/table?lang=de

13 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi163/default/table?lang=de

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Özlem Demirel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže ceny za prenájom neustále 
rastú a ľudia na hranici chudoby alebo pod 
ňou musia vynaložiť 38% svojho 
disponibilného príjmu na bývanie a keďže 
v niektorých členských štátoch je táto 
miera dokonca takmer 50 – 90 %13;

H. keďže ceny za prenájom neustále 
rastú a ľudia na hranici chudoby alebo pod 
ňou musia vynaložiť 38% svojho 
disponibilného príjmu na bývanie a keďže 
v niektorých členských štátoch je táto 
miera dokonca takmer 50 – 90 %, rovnako 
ako v Dánsku (68,7 %), Nemecku 
(49,5 %) alebo Grécku (90,7 %)13;

__________________ __________________
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13 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi163/default/table?lang=de

13 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi163/default/table?lang=de

Or. de

Pozmeňujúci návrh 94
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže bezdomovectvo, s výnimkou 
Fínska, rastie všade a približne 700 000 
ľudí je bez domova14;

I. keďže bezdomovectvo rastie v celej 
Európe a približne 700 000 ľudí je bez 
domova14;

__________________ __________________
14 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/ag
enda/briefing/2020-01-13/11/housing-
urgent-action-needed-to-address-
homelessness-in-europe

14 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/ag
enda/briefing/2020-01-13/11/housing-
urgent-action-needed-to-address-
homelessness-in-europe

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 95
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže bezdomovectvo, s výnimkou 
Fínska, rastie všade a približne 700 000 
ľudí je bez domova14;

I. keďže bezdomovectvo, s výnimkou 
Fínska, v EÚ rastie a približne 700.000 
ľudí za rok 2019 je bez domova14;

__________________ __________________
14 
https://www.europarl.europa.eu/news/de/ag
enda/briefing/2020-01-13/7/dringender-
handlungsbedarf-bei-der-bekampfung-der-
obdachlosigkeit-in-europa

14 
https://www.europarl.europa.eu/news/de/ag
enda/briefing/2020-01-13/7/dringender-
handlungsbedarf-bei-der-bekampfung-der-
obdachlosigkeit-in-europa
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Or. es

Pozmeňujúci návrh 96
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže bezdomovectvo, s výnimkou 
Fínska, rastie všade a približne 700 000 
ľudí je bez domova14;

I. keďže bezdomovectvo, s výnimkou 
Fínska, rastie všade a približne 700 000 
ľudí bolo podľa odhadov v roku 2019 bez 
domova14;

__________________ __________________
14 
https://www.europarl.europa.eu/news/de/ag
enda/briefing/2020-01-13/7/dringender-
handlungsbedarf-bei-der-bekampfung-der-
obdachlosigkeit-in-europa

14 
https://www.europarl.europa.eu/news/de/ag
enda/briefing/2020-01-13/7/dringender-
handlungsbedarf-bei-der-bekampfung-der-
obdachlosigkeit-in-europa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Katrin Langensiepen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže bezdomovectvo, s výnimkou 
Fínska, rastie všade a približne 700 000 
ľudí je bez domova14;

I. keďže bezdomovectvo, s výnimkou 
Fínska, rastie všade a približne 700 000 
ľudí je v EÚ bez domova každú noc, čo je 
o 70 % viac ako pred desiatimi rokmi14;

__________________ __________________
14 
https://www.europarl.europa.eu/news/de/ag
enda/briefing/2020-01-13/7/dringender-
handlungsbedarf-bei-der-bekampfung-der-
obdachlosigkeit-in-europa

14 
https://www.europarl.europa.eu/news/de/ag
enda/briefing/2020-01-13/7/dringender-
handlungsbedarf-bei-der-bekampfung-der-
obdachlosigkeit-in-europa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Katrin Langensiepen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ia. keďže v roku v EÚ je ohrozených 
chudobou a sociálnym vylúčením 28,7 % 
osôb; keďže 29,5 % žien so zdravotným 
postihnutím v EÚ je ohrozených 
chudobou a sociálnym vylúčením v 
porovnaní s 27,5 % mužov so zdravotným 
postihnutím5a; keďže osoby so zdravotným 
postihnutím čelia chudobe pracujúcich 
častejšie ako osoby bez zdravotného 
postihnutia (11 % oproti 9,1 % v priemere 
v EÚ)5b;
__________________
5a 
https://mcusercontent.com/865a5bbea108
6c57a41cc876d/files/ad60807b-a923-
4a7e-ac84-
559c4a5212a8/EDF_HR_Report_final_ta
gged_interactive_v2_accessible.pdf
5b https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/pdfscache/34425.pdf

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Eugen Tomac

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ia. keďže v roku 2017 sa percentuálny 
podiel mladých ľudí vo veku 18 – 24 
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rokov, ktorí boli aj napriek tomu, že boli 
zamestnaní, ohrození chudobou, v 
Európskej únii odhadoval na 11 % a v 
Rumunsku na 28,2 %13a;
__________________
13a 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/product
s-eurostat-news/-/DDN-20190122-
1?inheritRedirect=true

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 100
Katrin Langensiepen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ib. keďže 80 % Rómov a ich detí žije s 
príjmom pod príslušnou vnútroštátnou 
hranicou rizika chudoby6abez ohľadu na 
to, či sú alebo nie sú zamestnaní; keďže 
sa zatiaľ nepreukázalo, že zamestnanosť 
je zaručeným spôsobom, ako sa dostať z 
chudoby;
__________________
6a 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra
_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-
roma-selected-findings_en.pdf

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

J. keďže chudoba v starobe sa 
neustále zvyšuje, a to aj v kombinácii so 
základnými dôchodkovými reformami: 
miera rizika chudoby vo veku nad 65 rokov 
bola v priemere 16,1 % (EÚ-28); keďže 
neistá a atypická práca tento počet ešte 
viac zvýši15;

J. keďže chudoba v starobe sa naďalej 
zvyšuje: miera rizika chudoby vo veku nad 
65 rokov bola v priemere 16,1 % (EÚ-28);

__________________ __________________
15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table?lang=de

15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table?lang=de

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

J. keďže chudoba v starobe sa 
neustále zvyšuje, a to aj v kombinácii so 
základnými dôchodkovými reformami: 
miera rizika chudoby vo veku nad 65 rokov 
bola v priemere 16,1 % (EÚ-28); keďže 
neistá a atypická práca tento počet ešte viac 
zvýši15;

J. keďže chudoba v starobe sa naďalej 
zvyšuje aj v kombinácii so zmenami 
dôchodkových systémov, zvýšením 
výdavkov na zdravotnú starostlivosť, 
s demografickými zmenami a so 
skutočnosťou, že čoraz viac starších ľudí 
žije v jednočlenných domácnostiach; 
keďže miera rizika chudoby vo veku nad 
65 rokov bola v priemere 16,1 % (EÚ-28); 
keďže neistá a atypická práca tento počet 
ešte viac zvýši15;

__________________ __________________
15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table?lang=en

15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table?lang=en

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 103
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Monica Semedo

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

J. keďže chudoba v starobe sa 
neustále zvyšuje, a to aj v kombinácii so 
základnými dôchodkovými reformami: 
miera rizika chudoby vo veku nad 65 rokov 
bola v priemere 16,1 % (EÚ-28); keďže 
neistá a atypická práca tento počet ešte 
viac zvýši15;

J. keďže chudoba v starobe sa 
neustále zvyšuje, a to aj v kombinácii so 
základnými dôchodkovými reformami: 
miera rizika chudoby vo veku nad 65 rokov 
bola v priemere 16,1 % (EÚ-28)15;

__________________ __________________
15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table?lang=de

15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table?lang=de

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

J. keďže chudoba v starobe sa 
neustále zvyšuje, a to aj v kombinácii so 
základnými dôchodkovými reformami: 
miera rizika chudoby vo veku nad 65 rokov 
bola v priemere 16,1 % (EÚ-28); keďže 
neistá a atypická práca tento počet ešte viac 
zvýši15;

J. keďže chudoba v starobe sa naďalej 
zvyšuje: miera rizika chudoby vo veku nad 
65 rokov bola v priemere 16,1 % (EÚ-28); 
keďže neistá a atypická práca tento počet 
ešte viac zvýši15; keďže ženy sú vzhľadom 
na rozdiel v dôchodkoch žien a mužov ešte 
viac ohrozené;

__________________ __________________
15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table?lang=de

15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table?lang=de

Or. en



PE655.978v01-00 60/99 AM\1212039SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 105
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

J. keďže chudoba v starobe sa 
neustále zvyšuje, a to aj v kombinácii so 
základnými dôchodkovými reformami: 
miera rizika chudoby vo veku nad 65 rokov 
bola v priemere 16,1 % (EÚ-28); keďže 
neistá a atypická práca tento počet ešte 
zvýši15;

J. keďže chudoba v starobe sa 
neustále zvyšuje, a to aj v kombinácii so 
základnými dôchodkovými reformami: 
miera rizika chudoby vo veku nad 65 rokov 
bola v priemere 16,1 % (EÚ-28); keďže 
tento počet môže naďalej zvyšovať z 
dôvodu novej neistoty spôsobenej 
pandémiou COVID 19; po skončení 
pracovného života je nevyhnutné zaručiť 
dôstojnú kúpnu silu starších osôb15;

__________________ __________________
15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table?lang=de

15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table?lang=de

Or. es

Pozmeňujúci návrh 106
Anne Sander

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

J. keďže chudoba v starobe sa 
neustále zvyšuje, a to aj v kombinácii so 
základnými dôchodkovými reformami: 
miera rizika chudoby vo veku nad 65 rokov 
bola v priemere 16,1 % (EÚ-28); keďže 
neistá a atypická práca tento počet ešte viac 
zvýši15;

J. keďže chudoba v starobe sa 
neustále zvyšuje: miera rizika chudoby vo 
veku nad 65 rokov bola v priemere 16,1 % 
(EÚ-28); keďže neistá a atypická práca 
tento počet ešte viac zvýši15;

__________________ __________________
15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v

15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
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iew/tessi012/default/table?lang=de iew/tessi012/default/table?lang=de

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 107
Radan Kanev, Tomáš Zdechovský

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

J. keďže chudoba v starobe sa 
neustále zvyšuje, a to aj v kombinácii so 
základnými dôchodkovými reformami: 
miera rizika chudoby vo veku nad 65 rokov 
bola v priemere 16,1 % (EÚ-28); keďže 
neistá a atypická práca tento počet ešte viac 
zvýši15;

J. keďže chudoba v starobe sa 
neustále zvyšuje, a to aj napriek 
základným dôchodkovým reformám: 
miera rizika chudoby vo veku nad 65 rokov 
bola v priemere 16,1 % (EÚ-28); keďže 
neistá a atypická práca tento počet ešte viac 
zvýši15;

__________________ __________________
15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table?lang=de

15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table?lang=de

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ja. keďže chudoba pracujúcich 
spôsobuje, že práca stráca svoj základný 
zmysel, že je schopná zabezpečiť dôstojný 
život pre zamestnancov a ich rodiny, čo im 
bráni stať sa ekonomicky nezávislými;

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 109
Özlem Demirel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ja. keďže v článku 4 Európskej 
sociálnej charty Rady Európy sa 
stanovuje, že všetci pracovníci majú právo 
na spravodlivú mzdu, ktorá im a ich 
rodinám zaručuje primeranú životnú 
úroveň;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 110
Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Klára 
Dobrev, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Agnes Jongerius, Alex Agius Saliba, Brando Benifei

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ja. keďže v článku 4 Európskej 
sociálnej charty sa pracovníkom priznáva 
právo na spravodlivú odmenu, ktorá 
zabezpečí im a ich rodinám dôstojnú 
životnú úroveň;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Katrin Langensiepen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ja. keďže sa očakáva, že počet ľudí 



AM\1212039SK.docx 63/99 PE655.978v01-00

SK

žijúcich v chudobe, a to aj pracujúcich, sa 
výrazne zvýši z dôvodu vplyvu pandémie 
COVID-197a;
__________________
7a 
https://www.worldbank.org/en/topic/pover
ty/brief/projected-poverty-impacts-of-
COVID-19

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

K. keďže pokrytie miezd klesá v 
krajinách OECD a keďže najmenej v 14 
členských štátoch EÚ pracuje bez 
kolektívnej dohody každý druhý 
zamestnanec; keďže len v siedmich 
členských štátoch je miera pokrytia 
kolektívnym vyjednávaním vyššia ako 80 
%16;

K. keďže realita každého členského 
štátu EÚ musí primerane zodpovedať 
jeho vlastnému sociálno-ekonomickému a 
pracovnému rámcu; a za predpokladu, že 
je potrebné väčšmi dodržiavať kolektívne 
dohody;

__________________ __________________
16 OECD, Visser(2016) databáza ICTWSS. 
https://www.etuc.org/en/document/etuc-
reply-first-phase-consultation-social-
partners-under-article-154-tfeu-possible-
action, s. 6, č.o15.

16 OECD, Visser(2016) databáza ICTWSS. 
https://www.etuc.org/en/document/etuc-
reply-first-phase-consultation-social-
partners-under-article-154-tfeu-possible-
action, s. 6, č.o15.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 113
Özlem Demirel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

K. keďže pokrytie miezd klesá v 
krajinách OECD a keďže najmenej v 14 
členských štátoch EÚ pracuje bez 
kolektívnej dohody každý druhý 
zamestnanec; keďže len v siedmich 
členských štátoch je miera pokrytia 
kolektívnym vyjednávaním vyššia ako 80 
%16;

K. keďže pokrytie miezd kleslo v 
krajinách OECD z priemeru 46 % v roku 
1985 na 32 % v roku 2017 a pokles bol 
najvýraznejší v krajinách strednej a 
východnej Európy a prudký pokles bol 
zaznamenaný vo Veľkej Británie a v 
poslednom čase v Grécku, rovnako ako v 
Nemecku po zjednotení; keďže najmenej v 
14 členských štátoch EÚ pracuje bez 
kolektívnej dohody každý druhý 
zamestnanec; keďže len v siedmich 
členských štátoch je miera pokrytia 
kolektívnym vyjednávaním vyššia ako 80 
%16;

__________________ __________________
16 OECD, Visser(2016) databáza 
ICTWSS.https://www.etuc.org/en/docume
nt/etuc-reply-first-phase-consultation-
social-partners-under-article-154-tfeu-
possible-action, s. 6, o č. 15.

16 OECD, Visser(2016) databáza 
ICTWSS.https://www.etuc.org/en/docume
nt/etuc-reply-first-phase-consultation-
social-partners-under-article-154-tfeu-
possible-action, s. 6, o č. 15.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 114
Cindy Franssen, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Dennis Radtke, Loucas 
Fourlas, Maria Walsh

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

K. keďže pokrytie miezd klesá v 
krajinách OECD a keďže najmenej v 14 
členských štátoch EÚ pracuje bez 
kolektívnej dohody každý druhý 
zamestnanec; keďže len v siedmich 
členských štátoch je miera pokrytia 
kolektívnym vyjednávaním vyššia ako 
80 %16;

K. keďže pokrytie miezd klesá v 
krajinách OECD a keďže najmenej v 14 
členských štátoch EÚ pracuje bez 
kolektívnej dohody každý druhý 
zamestnanec; keďže len v siedmich 
členských štátoch je miera pokrytia 
kolektívnym vyjednávaním vyššia ako 
80 %16; keďže pokles bol najrýchlejší v 
tých krajinách, kde bolo kolektívne 
vyjednávanie cieľom štrukturálnych 
reforiem16a;
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__________________ __________________
16 OECD, Visser(2016) databáza ICTWSS. 
https://www.etuc.org/en/document/etuc-
reply-first-phase-consultation-social-
partners-under-article-154-tfeu-possible-
action, s. 6,o č. 15.

16 OECD, Visser (2016) databáza 
ICTWSS. 
https://www.etuc.org/en/document/etuc-
reply-first-phase-consultation-social-
partners-under-article-154-tfeu-possible-
action, s. 6,o č. 15.
16a Eurofound (2020, nadchádzajúca), 
Hlavná správa o pracovnoprávnych 
vzťahoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

K. keďže pokrytie miezd klesá v 
krajinách OECD a keďže najmenej v 14 
členských štátoch EÚ pracuje bez 
kolektívnej dohody každý druhý 
zamestnanec; keďže len v siedmich 
členských štátoch je miera pokrytia 
kolektívnym vyjednávaním vyššia ako 
80 %16;

(Netýka slovenskej verzie.) 

__________________
16 OECD, Visser(2016) databáza ICTWSS. 
https://www.etuc.org/en/document/etuc-
reply-first-phase-consultation-social-
partners-under-article-154-tfeu-possible-
action, s. 6,o č. 15.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Stelios Kympouropoulos

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K a (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ka. keďže zamestnávatelia veľmi často 
zneužívajú zamestnancov, ktorí pracujú 
bez dohody o mzde a porušujú ich práva 
týkajúce sa pracovného času[1];
[1] Ako sú vymedzené v smernici EÚ o 
pracovnom čase (2003/88/ES), https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32
003L0088&from=EN.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie L

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

L. keďže počet krajín na celom svete, 
v ktorých dochádza k represiám voči 
odborovým zväzom a pracovníkom, sa 
zvýšil z 92 v roku 2018 na 107 v roku 
2019; keďže v EÚ-28 bolo zvýšenie 
najvyššie – vo výške 40 %, pričom 68 % 
krajín porušovalo právo na štrajk a 50 % 
porušovalo právo na kolektívne 
vyjednávanie17;

L. keďže je potrebné zvážiť 
nevyhnutnú rovnováhu odborového a 
obchodného rámca s cieľom podporiť 
vytváranie pracovných miest a tvorivosť v 
oblasti inovácií v situáciách, ako je 
napríklad súčasná vážna hospodárska 
kríza;

__________________ __________________
17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-
06-ituc-global-rights-index-2019-report-
en-2.pdf

17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-
06-ituc-global-rights-index-2019-report-
en-2.pdf

Or. es

Pozmeňujúci návrh 118
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odôvodnenie L
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

L. keďže počet krajín na celom svete, 
v ktorých dochádza k represiám voči 
odborovým zväzom a pracovníkom, sa 
zvýšil z 92 v roku 2018 na 107 v roku 
2019; keďže v EÚ-28 bolo zvýšenie 
najvyššie – vo výške 40 %, pričom 68 % 
krajín porušovalo právo na štrajk a 50 % 
porušovalo právo na kolektívne 
vyjednávanie17;

L. keďže počet krajín na celom svete, 
v ktorých dochádza k represiám voči 
odborovým zväzom a pracovníkom, sa 
zvýšil z 92 v roku 2018 na 107 v roku 
2019; keďže v EÚ-28 bolo zvýšenie 
najvyššie – vo výške 40 %, pričom v 68 % 
krajín došlo k porušeniu práva na štrajk a 
v 50 % došlo k porušeniu práva na 
kolektívne vyjednávanie17;

__________________ __________________
17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-
06-ituc-global-rights-index-2019-report-
en-2.pdf

17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-
06-ituc-global-rights-index-2019-report-
en-2.pdf

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie L

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

L. keďže počet krajín na celom svete, 
v ktorých dochádza k represiám voči 
odborovým zväzom a pracovníkom, sa 
zvýšil z 92 v roku 2018 na 107 v roku 
2019; keďže v EÚ-28 bolo zvýšenie 
najvyššie – vo výške 40 %, pričom 68 % 
krajín porušovalo právo na štrajk a 50 % 
porušovalo právo na kolektívne 
vyjednávanie;

L. keďže počet krajín na celom svete, 
v ktorých dochádza k represiám voči 
odborovým zväzom a pracovníkom, sa 
zvýšil z 92 v roku 2018 na 107 v roku 
2019; keďže 40 % európskych krajín 
neumožňuje pracovníkom vstup do 
odborových zväzov, pričom 68 % krajín 
porušovalo právo na štrajk a 50 % 
porušovalo právo na kolektívne 
vyjednávanie;

__________________ __________________
17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-
06-ituc-global-rights-index-2019-report-
en-2.pdf

17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-
06-ituc-global-rights-index-2019-report-
en-2.pdf

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 120
Dominique Bilde, France Jamet

Návrh uznesenia
Odôvodnenie L

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

L. keďže počet krajín na celom svete, 
v ktorých dochádza k represiám voči 
odborovým zväzom a pracovníkom, sa 
zvýšil z 92 v roku 2018 na 107 v roku 
2019; keďže v EÚ-28 bolo zvýšenie 
najvyššie – vo výške 40 %, pričom 68 % 
krajín porušovalo právo na štrajk a 50 % 
porušovalo právo na kolektívne 
vyjednávanie17;

L. keďže počet krajín na celom svete, 
v ktorých dochádza k represiám voči 
odborovým zväzom a pracovníkom, sa 
zvýšil z 92 v roku 2018 na 107 v roku 
2019; keďže v EÚ-28 bolo zvýšenie 
najvyššie – vo výške 40 %, pričom 68 % 
krajín porušovalo právo na štrajk a 50 % 
porušovalo právo na kolektívne 
vyjednávanie17, a keďže otvorenie hraníc 
prostredníctvom voľného obchodu 
spôsobuje nezanedbateľné účinky 
z hľadiska neistoty našich pracovníkov, 
ktorí sú vystavení súťaži so zahraničnou 
pracovnou silou, ktorá nepodlieha tým 
istým pracovným právnym predpisom;

__________________ __________________
17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-
06-ituc-global-rights-index-2019-report-
en-2.pdf

17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-
06-ituc-global-rights-index-2019-report-
en-2.pdf

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 121
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Návrh uznesenia
Odôvodnenie L a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

La. keďže pracovníci vo vidieckych 
oblastiach majú väčšie ťažkosti pri 
uplatňovaní svojich pracovných práv a 
nemajú prístup k zastúpeniu odborovými 
zväzmi a rokovaniam o miestnych a 
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odvetvových kolektívnych zmluvách; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Özlem Demirel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie L b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Lb. keďže vývoj miezd v eurozóne bol v 
období rokov 2000 – 2016 nižší ako 
produktivita1a; keďže zvyšovanie miezd 
neudržalo krok s vývojom pridanej 
hodnoty, čo prehĺbilo existujúcu 
nerovnosť;
__________________
1a OECD (2019), Negotiating Our Way 
Up: Collective Bargaining in a Changing 
World of Work; 2019, OECD Publishing, 
Paríž, obrázok 3.10, s. 125

Or. de

Pozmeňujúci návrh 123
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Návrh uznesenia
Odôvodnenie L b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Lb. keďže silní sociálni partneri a 
kolektívne vyjednávanie majú pozitívny 
vplyv na celkovú úroveň miezd v Európe 
vrátane minimálnej mzdy, ako aj mediánu 
mzdy; keďže kolektívne vyjednávanie 
zabezpečuje, aby boli pracovníci na 
pracovisku vypočutí a rešpektovaní; 
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keďže existuje jasná pozitívna súvislosť 
medzi účasťou pracovníkov na pracovisku 
a výkonnosťou a príjmami spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Návrh uznesenia
Odôvodnenie L c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Lc. keďže kolektívnym vyjednávaním 
a odvetvovými kolektívnymi zmluvami sa 
upravujú nielen mzdové úrovne, ale aj 
pracovné podmienky, ako je pracovný čas, 
platené voľno, dovolenka a možnosti 
zvyšovania kvalifikácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Cindy Franssen, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Dennis Radtke, Loucas 
Fourlas, José Manuel Fernandes, Maria Walsh

Návrh uznesenia
Odôvodnenie L d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ld. keďže pokles zamestnanosti počas 
predchádzajúcej krízy viedol k 
dramatickému zvýšeniu počtu 
nedobrovoľných pracovníkov na 
čiastočný úväzok, ktorí najčastejšie 
pracujú v základne alebo nižšie platených 
povolaniach a odvetviach v oblasti služieb 
a ktorí patria medzi osoby najviac 
ohrozené chudobou pracujúcich17a;
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__________________
17a Eurofound (2017), Chudoba 
pracujúcich v EÚ 
https://www.eurofound.europa.eu/publicat
ions/report/2017/in-work-poverty-in-the-
eu 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Lukas Mandl

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

M. keďže privatizácia a outsourcing 
znižujú istotu zamestnania, čo je tiež 
ukazovateľom nárastu neistých 
pracovných miest;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

M. keďže privatizácia a outsourcing 
znižujú istotu zamestnania, čo je tiež 
ukazovateľom nárastu neistých 
pracovných miest;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Miriam Lexmann
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie M

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

M. keďže privatizácia a outsourcing 
znižujú istotu zamestnania, čo je tiež 
ukazovateľom nárastu neistých 
pracovných miest;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

M. keďže privatizácia a outsourcing 
znižujú istotu zamestnania, čo je tiež 
ukazovateľom nárastu neistých 
pracovných miest;

M. keďže podmienky ľudskej 
dôstojnosti musia byť zaručené vo 
verejnej aj v súkromnej sfére;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 130
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo, Yana Toom

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

M. keďže privatizácia a outsourcing 
znižujú istotu zamestnania, čo je tiež 
ukazovateľom nárastu neistých 
pracovných miest;

M. keďže na preskúmanie vplyvu 
privatizácie a outsourcingu na mieru 
zamestnanosti, blahobyt, mzdy a 
produktivitu pracovníkov je potrebných 
viac analýz a výskumu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 131
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

M. keďže privatizácia a outsourcing 
znižujú istotu zamestnania, čo je tiež 
ukazovateľom nárastu neistých 
pracovných miest;

M. keďže privatizácia a outsourcing 
môžu prispieť k zvýšeniu efektívnosti a 
zníženiu nákladov na prácu, čo by niekedy 
mohlo viesť k neistým pracovným 
miestam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Radan Kanev, Tomáš Zdechovský

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

M. keďže privatizácia a outsourcing 
znižujú istotu zamestnania, čo je tiež 
ukazovateľom nárastu neistých 
pracovných miest;

M. keďže privatizácia a outsourcing, 
napriek tomu, že sú hospodársky účinné, 
niekedy znižujú istotu zamestnania, čo tiež 
môže viesť k nárastu neistých pracovných 
miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

M. keďže privatizácia a outsourcing 
znižujú istotu zamestnania, čo je tiež 
ukazovateľom nárastu neistých pracovných 
miest;

M. keďže outsourcing znižuje istotu 
zamestnania, čo je tiež ukazovateľom 
nárastu neistých pracovných miest;
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 134
Stelios Kympouropoulos

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

M. keďže privatizácia a outsourcing na 
jednej strane znižujú istotu zamestnania a 
na strane druhej zvyšujú stres a úzkosť z 
práce, čo je tiež ukazovateľom nárastu 
neistých pracovných miest; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ma. keďže orgány verejnej správy sa 
príliš často spoliehajú na dočasných 
pracovníkov, aby nahradili štátnych 
zamestnancov, hoci majú zvyčajne 
neistejšie pracovné podmienky a rovnako 
sú vystavení zneužívaniu a obťažovaniu 
tretích strán;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Eugen Tomac

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M a (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ma. keďže štandardné pracovné 
zmluvy na neurčitý čas predstavujú len 
59 % celkového počtu pracovných miest v 
EÚ, pričom atypické a neisté zamestnanie 
neustále rastie17a;  

__________________
17a 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2016/587285/IPOL_STU%2
82016%29587285_EN.pdf

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 137
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ma. keďže flexibilnejší pracovný čas by 
mal chrániť pracovníkov pred 
prepúšťaním počas hospodárskeho 
poklesu a umožniť zamestnávanie 
väčšieho počtu pracovníkov;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 138
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie N

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

N. keďže miera zamestnaných žijúcich 
v domácnosti ohrozenej chudobou sa v 
priebehu desiatich rokov zvýšila z 8 % na 
9,4 %, t. j. na 20,5 milióna ľudí18;

N. keďže miera zamestnaných žijúcich 
v domácnosti ohrozenej chudobou sa musí 
aktualizovať k súčasnému dátumu z 
dôvodu vážnej hospodárskej situácie 
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spôsobenej pandémiou COVID 19;

__________________ __________________
18 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

18 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

Or. es

Pozmeňujúci návrh 139
Katrin Langensiepen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie N

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

N. keďže miera zamestnaných žijúcich 
v domácnosti ohrozenej chudobou sa v 
priebehu desiatich rokov zvýšila z 8 % na 
9,4 %, t. j. na 20,5 milióna ľudí18;

N. keďže miera zamestnaných žijúcich 
v domácnosti ohrozenej chudobou sa v 
priebehu desiatich rokov zvýšila z 8 % na 
9,4 %, t. j. na 20,5 milióna ľudí18; keďže 
osoby pracujúce na čiastočný úväzok a 
dočasné pracovné zmluvy sú vystavené 
väčšiemu riziku, t. j. v roku 2018 bolo 
ohrozených chudobou 16,2 % 
zamestnancov s dočasnou pracovnou 
zmluvou v porovnaní so 6,1 % tých s 
pracovnou zmluvou na neurčitý čas;

__________________ __________________
18 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

18 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odôvodnenie N
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

N. keďže miera zamestnaných žijúcich 
v domácnosti ohrozenej chudobou sa v 
priebehu desiatich rokov zvýšila z 8 % na 
9,4 %, t. j. na 20,5 milióna ľudí18;

N. keďže miera zamestnaných žijúcich 
v domácnosti ohrozenej chudobou sa v 
priebehu desiatich rokov zvýšila z 8 % na 
9,4 %, t. j. na 20,5 milióna ľudí18; keďže 
po kríze eura klesá počet týchto ľudí;

__________________ __________________
18 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

18 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie O

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

O. keďže systémy minimálnej mzdy sa 
v jednotlivých členských štátoch výrazne 
líšia, pokiaľ ide o úroveň, dosah a 
pokrytie; keďže minimálna mzda je vyššia 
ako stanovená hranica chudoby (60 % 
brutto medián) len v troch členských 
štátoch a keďže v iných členských štátoch 
dôsledne nechráni pred chudobou; keďže 
niektoré odvetvia, skupiny pracovníkov a 
formy práce čiastočne nie sú pokryté 
alebo sa na ne nevzťahujú systémy 
minimálnej mzdy;

O. keďže zvýšenie počtu atypických a 
neistých pracovných miest sa musí riešiť 
propagáciou politík sociálnej stability na 
podporu zamestnávateľov a podnikateľov;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 142
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie O

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

O. keďže systémy minimálnej mzdy sa 
v jednotlivých členských štátoch výrazne 
líšia, pokiaľ ide o úroveň, dosah a 
pokrytie; keďže minimálna mzda je vyššia 
ako stanovená hranica chudoby (60 % 
brutto medián) len v troch členských 
štátoch a keďže v iných členských štátoch 
dôsledne nechráni pred chudobou; keďže 
niektoré odvetvia, skupiny pracovníkov a 
formy práce čiastočne nie sú pokryté alebo 
sa na ne nevzťahujú systémy minimálnej 
mzdy;

O. keďže systémy minimálnej mzdy sa 
v jednotlivých členských štátoch výrazne 
líšia, pokiaľ ide o dosah a pokrytie, ako aj 
z hľadiska ich absolútnej a relatívnej 
úrovne v vzťahu k mediánu národných 
miezd; keďže v prípade pracovníkov s 
minimálnou mzdou je pravdepodobnejšie, 
že budú mať problém dokázať sa uživiť, 
ako v prípade ostatných pracovníkov; 
keďže sedem z desiatich pracovníkov s 
minimálnymi mzdami v EÚ uvádza aspoň 
„nejaké" ťažkosti (v porovnaní s piatimi z 
desiatich v prípade ostatných 
pracovníkov) s veľkými rozdielmi medzi 
členskými štátmi EÚ; keďže v niektorých 
odvetviach, skupinách pracovníkov a 
vybraných formách práce čiastočne nie sú 
pracovníci pokrytí kolektívnymi zmluvami 
alebo sa na nich nevzťahujú prípadné 
systémy minimálnej mzdy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Cindy Franssen, Romana Tomc, Dennis Radtke, Loucas Fourlas

Návrh uznesenia
Odôvodnenie O

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

O. keďže systémy minimálnej mzdy sa 
v jednotlivých členských štátoch výrazne 
líšia, pokiaľ ide o úroveň, dosah a 
pokrytie; keďže minimálna mzda je vyššia 
ako stanovená hranica chudoby (60 % 
brutto medián) len v troch členských 
štátoch a keďže v iných členských štátoch 
dôsledne nechráni pred chudobou; keďže 
niektoré odvetvia, skupiny pracovníkov a 
formy práce čiastočne nie sú pokryté alebo 
sa na ne nevzťahujú systémy minimálnej 

O. keďže systémy minimálnej mzdy sa 
v jednotlivých členských štátoch výrazne 
líšia, pokiaľ ide o dosah a pokrytie, a 
minimálne mzdy sa značne líšia z 
hľadiska ich absolútnej a relatívnej 
úrovne v porovnaní s mediánom 
národných miezd; keďže v prípade 
pracovníkov s minimálnou mzdou je 
pravdepodobnejšie, že budú mať problém 
dokázať sa uživiť, ako v prípade 
ostatných pracovníkov; keďže sedem z 
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mzdy; desiatich ľudí v EÚ uvádza aspoň 
„nejaké“ ťažkosti (v porovnaní s piatimi z 
desiatich v prípade ostatných 
pracovníkov) s veľkými rozdielmi medzi 
členskými štátmi EÚ19a; keďže navyše v 
niektorých odvetviach, skupinách 
pracovníkov a vo vybraných formách 
práce čiastočne nie sú pracovníci pokrytí 
alebo sa na nich nevzťahujú systémy 
minimálnej mzdy;

__________________
19a Eurofound (2020), Minimálne mzdy v 
roku 2020: výročný prehľad. 
https://www.eurofound.europa.eu/publicat
ions/report/2020/minimum-wages-in-
2020-annual-review

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie O

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

O. keďže systémy minimálnej mzdy sa 
v jednotlivých členských štátoch výrazne 
líšia, pokiaľ ide o úroveň, dosah a pokrytie; 
keďže minimálna mzda je vyššia ako 
stanovená hranica chudoby (60 % brutto 
medián) len v troch členských štátoch a 
keďže v iných členských štátoch dôsledne 
nechráni pred chudobou; keďže niektoré 
odvetvia, skupiny pracovníkov a formy 
práce čiastočne nie sú pokryté alebo sa na 
ne nevzťahujú systémy minimálnej mzdy;

O. keďže systémy minimálnej mzdy sa 
v jednotlivých členských štátoch výrazne 
líšia, pokiaľ ide o úroveň, dosah a pokrytie; 
keďže minimálna mzda je vyššia ako 
stanovená hranica chudoby (60 % brutto 
medián) len v troch členských štátoch a 
keďže v iných členských štátoch nechráni 
pred chudobou; keďže niektoré odvetvia, 
skupiny pracovníkov a formy práce 
čiastočne nie sú pokryté alebo sa na ne 
nevzťahujú systémy minimálnej mzdy;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 145
Ádám Kósa
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie O

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

O. keďže systémy minimálnej mzdy sa 
v jednotlivých členských štátoch výrazne 
líšia, pokiaľ ide o úroveň, dosah a pokrytie; 
keďže minimálna mzda je vyššia ako 
stanovená hranica chudoby (60 % brutto 
medián) len v troch členských štátoch a 
keďže v iných členských štátoch dôsledne 
nechráni pred chudobou; keďže niektoré 
odvetvia, skupiny pracovníkov a formy 
práce čiastočne nie sú pokryté alebo sa na 
ne nevzťahujú systémy minimálnej mzdy;

O. keďže systémy minimálnej mzdy sa 
v jednotlivých členských štátoch výrazne 
líšia, pokiaľ ide o úroveň, dosah a pokrytie; 
keďže minimálna mzda je vyššia ako 
stanovená hranica chudoby (60 % brutto 
medián) len v troch členských štátoch a 
keďže v iných členských štátoch dôsledne 
nechráni pred rizikom chudoby; keďže 
niektoré odvetvia, skupiny pracovníkov a 
formy práce čiastočne nie sú pokryté alebo 
sa na ne nevzťahujú systémy minimálnej 
mzdy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie O a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Oa. keďže neisté zamestnanie je 
obzvlášť rozšírené medzi mladými a 
staršími ľuďmi;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 147
Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini

Návrh uznesenia
Odôvodnenie O a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Oa. keďže chudoba pracujúcich môže 
mať vplyv aj na mladých odborníkov s 
vysokou úrovňou vzdelania, najmä v 
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členských štátoch s vysokou mierou 
nezamestnanosti mladých ľudí; keďže zo 
štúdií1a vyplýva, že percentuálny podiel 
mladých ľudí s univerzitným titulom 
postihnutých chudobou zamestnaných je 
nižší ako podiel mladých ľudí s nízkym 
vzdelaním, je však stále významný; keďže 
títo mladí dospelí často trpia nízkymi 
mzdami, nespravodlivými pracovnými 
podmienkami, nepravou samostatnou 
zárobkovou činnosťou, atypickými 
pracovnými zmluvami alebo dokonca 
nedeklarovanou prácou;
__________________
1a Eurofound, „Chudoba pracujúcich v 
EÚ“, 2017.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie O b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ob. keďže krátkodobé zamestnanie 
neprispieva k investíciám do rozvoja, 
odbornej prípravy a prispôsobenia sa 
potrebám meniaceho sa trhu práce;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 149
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie P

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

P. keďže za desať rokov bol nárast 
atypickej zamestnanosti oveľa vyšší ako 

P. keďže nárast atypickej 
zamestnanosti nemusí byť nevyhnutne v 
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celkový nárast zamestnanosti: najviac 
rástla práca na čiastočný pracovný úväzok 
nasledovaná krátkodobými pracovnými 
zmluvami19; keďže viac ako tretina 
pracovníkov na pracuje na čiastočný 
úväzok nedobrovoľne, a každý druhý len z 
nedostatku alternatívy krátkodobého 
zamestnania20;

rozpore so záujmami meniacej sa 
spoločnosti, ktorá potrebuje adaptívne 
formy práce;

__________________ __________________
19 Trh práce a sociálny rozvoj (ETUI, 
2019) Benchmarking Working Europe, 
2019.

19 Trh práce a sociálny rozvoj (ETUI, 
2019) Benchmarking Working Europe, 
2019.

20 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

20 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

Or. xm

Pozmeňujúci návrh 150
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo, Yana Toom

Návrh uznesenia
Odôvodnenie P

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

P. keďže za desať rokov bol nárast 
atypickej zamestnanosti oveľa vyšší ako 
celkový nárast zamestnanosti: najviac 
rástla práca na čiastočný pracovný úväzok 
nasledovaná krátkodobými pracovnými 
zmluvami19; keďže viac ako tretina 
pracovníkov na pracuje na čiastočný 
úväzok nedobrovoľne, a každý druhý len z 
nedostatku alternatívy krátkodobého 
zamestnania20;

P. keďže za desať rokov bol nárast 
atypickej zamestnanosti oveľa vyšší ako 
celkový nárast zamestnanosti: najviac 
rástla práca na čiastočný pracovný úväzok 
nasledovaná krátkodobými pracovnými 
zmluvami19; keďže viac ako tretina 
pracovníkov pracuje na čiastočný úväzok 
nedobrovoľne, a každý druhý v 
krátkodobom zamestnaní20;

__________________ __________________
19 Trh práce a sociálny rozvoj (ETUI, 
2019) Referenčné porovnávanie pracujúcej 
Európy, 2019.

19 Trh práce a sociálny rozvoj (ETUI, 
2019) Referenčné porovnávanie pracujúcej 
Európy, 2019.

20 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=

20 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
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89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Návrh uznesenia
Odôvodnenie P

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

P. keďže za desať rokov bol nárast 
atypickej zamestnanosti oveľa vyšší ako 
celkový nárast zamestnanosti: najviac 
rástla práca na čiastočný pracovný úväzok 
nasledovaná krátkodobými pracovnými 
zmluvami19; keďže viac ako tretina 
pracovníkov na pracuje na čiastočný 
úväzok nedobrovoľne, a každý druhý len z 
nedostatku alternatívy krátkodobého 
zamestnania20;

P. keďže za desať rokov bol nárast 
atypickej zamestnanosti oveľa vyšší ako 
celkový nárast zamestnanosti: najviac 
rástla práca na čiastočný pracovný úväzok 
nasledovaná krátkodobými pracovnými 
zmluvami19; keďže viac ako tretina 
pracovníkov na pracuje na čiastočný 
úväzok nedobrovoľne, a každý druhý len z 
nedostatku alternatívy krátkodobého 
zamestnania20; keďže sa našli prepojenia 
medzi nárastom neštandardných foriem 
zamestnávania a zvýšeným podielom 
Európanov ohrozených chudobou 
pracujúcich1h;

__________________ __________________
1h Eurofound, 2017, Nové formy 
zamestnávania, Úrad pre vydávanie 
publikácií Európskej únie, Luxemburg.

19 Trh práce a sociálny rozvoj (ETUI, 
2019) Referenčné porovnávanie pracujúcej 
Európy, 2019.

19 Trh práce a sociálny rozvoj (ETUI, 
2019) Referenčné porovnávanie pracujúcej 
Európy, 2019.

20 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

20 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 152
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, 
Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odôvodnenie P a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Pa. keďže cezhraniční a sezónni 
pracovníci sú veľmi ohrození chudobou 
pracujúcich a sociálnym vylúčením a 
často sú zamestnávaní prostredníctvom 
krátkodobých pracovných zmlúv s malou 
alebo žiadnou istotou zamestnania alebo 
sociálnou ochranou; keďže cezhraniční a 
sezónni pracovníci často pochádzajú zo 
zraniteľných regiónov, z menšín a zo 
znevýhodnených sociálnych skupín, čo 
zvyšuje riziko, že osoby zodpovedné za 
nábor, agentúry alebo zamestnávatelia 
porušia ich práva; keďže mnoho 
cezhraničných a sezónnych pracovníkov 
je vystavených riziku neprijateľných 
pracovných podmienok a rizikám v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
ktoré môžu spôsobiť trvalé zranenie a 
choroby, ktoré ovplyvnia ich budúcu 
schopnosť pracovať a zarábať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Katrin Langensiepen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie P a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Pa. keďže iba 20,7 % žien so 
zdravotným postihnutím a 28,6 % mužov 
so zdravotným postihnutím je 
zamestnaných na plný úväzok7a; keďže 
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osobám so zdravotným postihnutím sa 
systematicky odopiera právo pracovať na 
otvorenom trhu práce a sú zamestnané v 
chránených dielňach, kde často nemajú 
status zamestnanca, pracovné práva ani 
zaručené minimálne mzdy8a; keďže ide v 
podstate o porušenie Dohovoru OSN o 
právach osôb so zdravotným postihnutím, 
ako aj Charty základných práv; 
__________________
7a Index rodovej rovnosti 2019.
8a 
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/
2014_2019/documents/empl/dv/empl2014
1120-wss-people-disabilities-
/empl20141120-wss-people-disabilities-
en.pdf

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odôvodnenie P a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Pa. keďže dodatočné príjmy, väčšia 
flexibilita, získavanie skúseností, 
prilákanie klientov a nedostatok 
príležitostí na tradičnom trhu práce sú 
hlavnou motiváciou na vykonávanie práce 
pre platformy; keďže práca pre platformy 
je vo všeobecnosti pozitívna pre integráciu 
do trhu práce12a; keďže práca pre 
platformy je rôznorodá a v dôsledku toho 
by univerzálne riešenie narušilo vznik 
dôležitých foriem práce13a;
__________________
12a 
https://www.eurofound.europa.eu/sites/def
ault/files/ef_publication/field_ef_docume
nt/ef18001en.pdf 
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13a 
https://www.eurofound.europa.eu/sites/def
ault/files/ef_publication/field_ef_docume
nt/ef18001en.pdf 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie P a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Pa. keďže najväčšie výkyvy v počte 
pracovníkov vykonávajúcich neistú prácu 
v EÚ sa vyskytujú v oblasti veľkoobchodu 
a maloobchodu, dopravy, hotelov a 
stravovacích služieb; keďže v týchto 
odvetviach sa počet neistých pracovných 
miest v treťom štvrťroku 2019 v 
porovnaní s druhým štvrťrokom 2019 
zvýšil v priemere o 30 %.
__________________
1a 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/product
s-eurostat-news/-/DDN-20200511-1

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 156
Dominique Bilde, France Jamet

Návrh uznesenia
Odôvodnenie P a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Pa. keďže dezindustrializácia 
v niektorých členských štátoch Európskej 
únie prispieva k zániku miliónov 
priamych aj nepriamych pracovných 
miest a keďže sa nevykonala žiadna 
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reakcia, ktorá by zodpovedala vážnosti 
tohto problému, s cieľom zabrániť javu 
premiestňovania jednak vnútri Európskej 
únie a jednak za jej hranice;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 157
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh uznesenia
Odôvodnenie P b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Pb. keďže v júli bol zriadený 2019 
Európsky orgán práce (ELA) s cieľom 
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;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Estrella Durá 
Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh uznesenia
Odôvodnenie P c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Pc. keďže Komisia oznámila svoj 
zámer predložiť návrh európskeho čísla 
sociálneho zabezpečenia; keďže zatiaľ 
nebol predložený žiadny konkrétny návrh;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 159
Katrin Langensiepen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie P d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Pd. keďže neisté zamestnanie 
postihuje niektoré skupiny výrazne viac 
ako iné, pričom niektoré skupiny 
obyvateľstva, ako sú Rómovia, sú 
nadmerne zastúpené v atypickej, 
nestabilnej a slabo platenej práci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Návrh uznesenia
Odôvodnenie P d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Pd. keďže úroveň vzdelania má veľký 
vplyv na ohrozenie chudobou 
pracujúcich; keďže ohrozenie chudobou 
pracujúcich je výrazne vyššie v prípade 
nízkokvalifikovaných pracovníkov; keďže 
v niektorých členských štátoch stále 
existuje ohrozenie chudobou pracujúcich 
v prípade vyššie kvalifikovaných 
pracovníkov1i;
__________________
1i Eurofound (2017), Chudoba 
pracujúcich v EÚ, Luxemburg.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 161
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh uznesenia
Odôvodnenie P e (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Pe. keďže miera vzdelávania 
dospelých v EÚ v roku 2018 bola 11,1 %, 
zatiaľ čo cieľ na rok 2020 je 15 %1j; 
keďže technológie a inovácie majú veľký 
potenciál na otvorenie príležitostí; napriek 
tomu viac ako 40 % dospelých v EÚ nemá 
základné digitálne zručnosti;
__________________
1j 
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do
?tab=table&init=1&language=en&pcode
=sdg_04_60&plugin=1

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh uznesenia
Odôvodnenie P f (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Pf. keďže v prieskume nadácie 
Eurofound sa zistilo, že v súvislosti s 
pandémiou COVID-19 16 % pracovníkov 
v EÚ očakáva, že v blízkej budúcnosti 
pravdepodobne stratí zamestnanie1k;
__________________
1k Eurofound (2020), Súbor údajov s 
názvom Život, práca a COVID-19, 
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Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh uznesenia
Odôvodnenie P g (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Pg. keďže podľa prieskumu nadácie 
Eurofound počas pandémie COVID-19 sa 
50 % pracujúceho obyvateľstva v celej EÚ 
stretlo so skrátením pracovného času; 
keďže viac ako tretina (34 %) ľudí, ktorí 
sú zamestnaní, uviedla, že ich pracovný 
čas sa „veľmi“ skrátil, a 16 % uviedlo, že 
sa skrátil „trochu“1l;
__________________
1l Eurofound (2020), Súbor údajov s 
názvom Život, práca a COVID-19, 
Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Podnadpis 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Kríza vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 165
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Q

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Q. keďže nezamestnanosť a neisté a 
atypické formy zamestnania sa počas 
finančnej krízy v roku 2008 prudko zvýšili 
a kríza COVID-19 zvýraznila aj sociálne 
otázky týkajúce sa straty pracovných 
miest, práce na skrátený úväzok a 
existenčných problémov, napr. v malých 
remeselných povolaniach; keďže malé a 
stredné podniky sa zmenšujú, rozdiel 
medzi bohatými a chudobnými sa zväčšuje 
a nerovnováhy v rámci členských štátov a 
medzi nimi sa v dôsledku krízy COVID-19 
zhoršili;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Q

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Q. keďže nezamestnanosť a neisté a 
atypické formy zamestnania sa počas 
finančnej krízy v roku 2008 prudko zvýšili 
a kríza COVID-19 zvýraznila aj sociálne 
otázky týkajúce sa straty pracovných 
miest, práce na skrátený úväzok a 
existenčných problémov, napr. v malých 
remeselných povolaniach; keďže malé a 
stredné podniky sa zmenšujú, rozdiel 
medzi bohatými a chudobnými sa zväčšuje 
a nerovnováhy v rámci členských štátov a 
medzi nimi sa v dôsledku krízy COVID-19 
zhoršili;

Q. keďže 40 % pracovníkov tvrdí, že 
ich finančná situácia je v súčasnosti 
horšia ako pred pandémiou COVID-19, 
keď Európska únia stále zažívala silný 
hospodársky rast; keďže podiel 
samostatne zárobkovo činných 
respondentov, ktorí vyjadrili obavy, je 
výrazne vyšší ako v prípade 
zamestnancov; keďže mnohí pracovníci 
vyjadrujú obavy v súvislosti s 
bezprostrednou budúcnosťou, pričom 
53 % samostatne zárobkovo činných 
respondentov a 37 % zamestnaných 
respondentov uviedlo, že sa domnievajú, 
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že ich finančná situácia bude o tri 
mesiace horšia1m;

__________________
1m Eurofound (2020), Súbor údajov s 
názvom Život, práca a COVID-19, 
Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Q

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Q. keďže nezamestnanosť a neisté a 
atypické formy zamestnania sa počas 
finančnej krízy v roku 2008 prudko zvýšili 
a kríza COVID-19 zvýraznila aj sociálne 
otázky týkajúce sa straty pracovných 
miest, práce na skrátený úväzok a 
existenčných problémov, napr. v malých 
remeselných povolaniach; keďže malé a 
stredné podniky sa zmenšujú, rozdiel 
medzi bohatými a chudobnými sa zväčšuje 
a nerovnováhy v rámci členských štátov a 
medzi nimi sa v dôsledku krízy COVID-19 
zhoršili;

Q. keďže scenáre finančných kríz sa 
opakujú od roku 2008 a sociálna realita a 
trh si neustále vyžadujú prispôsobenie sa 
danej neistote;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 168
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Q

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Q. keďže nezamestnanosť a neisté a 
atypické formy zamestnania sa počas 
finančnej krízy v roku 2008 prudko zvýšili 

Q. keďže nezamestnanosť a neisté a 
atypické formy zamestnania sa počas 
finančnej krízy v roku 2008 prudko zvýšili 
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a kríza COVID-19 zvýraznila aj sociálne 
otázky týkajúce sa straty pracovných miest, 
práce na skrátený úväzok a existenčných 
problémov, napr. v malých remeselných 
povolaniach; keďže malé a stredné 
podniky sa zmenšujú, rozdiel medzi 
bohatými a chudobnými sa zväčšuje a 
nerovnováhy v rámci členských štátov a 
medzi nimi sa v dôsledku krízy COVID-19 
zhoršili;

a kríza COVID-19 zvýraznila aj sociálne 
otázky týkajúce sa straty pracovných miest, 
práce na skrátený úväzok a existenčných 
problémov, napr. v malých remeselných 
povolaniach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Q

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Q. keďže nezamestnanosť a neisté a 
atypické formy zamestnania sa počas 
finančnej krízy v roku 2008 prudko zvýšili 
a kríza COVID-19 zvýraznila aj sociálne 
otázky týkajúce sa straty pracovných miest, 
práce na skrátený úväzok a existenčných 
problémov, napr. v malých remeselných 
povolaniach; keďže malé a stredné podniky 
sa zmenšujú, rozdiel medzi bohatými a 
chudobnými sa zväčšuje a nerovnováhy v 
rámci členských štátov a medzi nimi sa v 
dôsledku krízy COVID-19 zhoršili;

Q. keďže nezamestnanosť a neisté a 
atypické formy zamestnania sa počas 
finančnej krízy v roku 2008 výrazne zvýšili 
a kríza COVID-19 zvýraznila aj sociálne 
otázky týkajúce sa straty pracovných miest, 
práce na skrátený úväzok a existenčných 
problémov, napr. v malých remeselných 
povolaniach; keďže malé a stredné podniky 
sa zmenšujú, sociálna stratifikácia sa 
zrýchľuje a nerovnováhy v rámci 
členských štátov a medzi nimi sa v 
dôsledku krízy COVID-19 zhoršili;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 170
Anne Sander

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Q

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Q. keďže nezamestnanosť a neisté Q. keďže nezamestnanosť a neisté 



PE655.978v01-00 94/99 AM\1212039SK.docx

SK

a atypické formy zamestnania sa počas 
finančnej krízy v roku 2008 prudko zvýšili 
a kríza COVID-19 zvýraznila aj sociálne 
otázky týkajúce sa straty pracovných miest, 
práce na skrátený úväzok a existenčných 
problémov, napr. v malých remeselných 
povolaniach; keďže malé a stredné podniky 
sa zmenšujú, rozdiel medzi bohatými 
a chudobnými sa zväčšuje a nerovnováhy 
v rámci členských štátov a medzi nimi sa 
v dôsledku krízy COVID-19 zhoršili;

a atypické formy zamestnania sa počas 
finančnej krízy v roku 2008 prudko zvýšili 
a kríza COVID-19 zvýraznila aj sociálne 
otázky týkajúce sa straty pracovných miest, 
práce na skrátený úväzok a existenčných 
problémov, napr. v rámci malých 
a stredných podnikov, v malých 
remeselných povolaniach, v prípade 
maloobchodníkov a cezhraničných 
pracovníkov; keďže malé a stredné 
podniky sa zmenšujú, rozdiel medzi 
bohatými a chudobnými sa zväčšuje 
a nerovnováhy v rámci členských štátov 
a medzi nimi sa v dôsledku krízy COVID-
19 zhoršili;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 171
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Marianne Vind, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Q

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Q. keďže nezamestnanosť a neisté a 
atypické formy zamestnania sa počas 
finančnej krízy v roku 2008 prudko zvýšili 
a kríza COVID-19 zvýraznila aj sociálne 
otázky týkajúce sa straty pracovných miest, 
práce na skrátený úväzok a existenčných 
problémov, napr. v malých remeselných 
povolaniach; keďže malé a stredné podniky 
sa zmenšujú, rozdiel medzi bohatými a 
chudobnými sa zväčšuje a nerovnováhy v 
rámci členských štátov a medzi nimi sa v 
dôsledku krízy COVID-19 zhoršili;

Q. keďže nezamestnanosť a neisté a 
atypické formy zamestnania sa počas 
finančnej krízy v roku 2008 prudko zvýšili 
a kríza COVID-19 zvýraznila aj sociálne 
otázky týkajúce sa straty pracovných miest, 
práce na skrátený úväzok a existenčných 
problémov, napr. v malých remeselných 
povolaniach; keďže inflácia stúpa rovnako 
rýchlo ako mzdy; keďže malé a stredné 
podniky sa zmenšujú, rozdiel medzi 
bohatými a chudobnými sa zväčšuje a 
nerovnováhy v rámci členských štátov a 
medzi nimi sa v dôsledku krízy COVID-19 
zhoršili;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 172
Stelios Kympouropoulos

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Q

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Q. keďže nezamestnanosť a neisté a 
atypické formy zamestnania sa počas 
finančnej krízy v roku 2008 prudko zvýšili 
a kríza COVID-19 zvýraznila aj sociálne 
otázky týkajúce sa straty pracovných miest, 
práce na skrátený úväzok a existenčných 
problémov, napr. v malých remeselných 
povolaniach; keďže malé a stredné podniky 
sa zmenšujú, rozdiel medzi bohatými a 
chudobnými sa zväčšuje a nerovnováhy v 
rámci členských štátov a medzi nimi sa v 
dôsledku krízy COVID-19 zhoršili;

Q. keďže nezamestnanosť a neisté a 
atypické formy zamestnania sa počas 
finančnej krízy v roku 2008 prudko zvýšili 
a kríza COVID-19 zvýraznila aj sociálne 
otázky týkajúce sa straty pracovných miest, 
práce na skrátený úväzok a existenčných 
problémov, napr. v malých remeselných 
povolaniach; keďže malé a stredné podniky 
sa zmenšujú, rozdiel medzi bohatými a 
chudobnými sa zväčšuje a nerovnováhy v 
rámci členských štátov a medzi nimi sa v 
dôsledku krízy COVID-19 zhoršili, 
predovšetkým v horských, vo vidieckych, 
v ostrovných a riedko osídlených 
regiónoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Katrin Langensiepen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Q

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Q. keďže nezamestnanosť a neisté a 
atypické formy zamestnania sa počas 
finančnej krízy v roku 2008 prudko zvýšili 
a kríza COVID-19 zvýraznila aj sociálne 
otázky týkajúce sa straty pracovných miest, 
práce na skrátený úväzok a existenčných 
problémov, napr. v malých remeselných 
povolaniach; keďže malé a stredné podniky 
sa zmenšujú, rozdiel medzi bohatými a 
chudobnými sa zväčšuje a nerovnováhy v 
rámci členských štátov a medzi nimi sa v 

Q. keďže nezamestnanosť a neisté a 
atypické formy zamestnania sa počas 
finančnej krízy v roku 2008 prudko zvýšili 
a kríza COVID-19 zvýraznila aj sociálne 
otázky týkajúce sa straty pracovných miest, 
práce na skrátený úväzok a existenčných 
problémov, napr. v malých remeselných 
povolaniach; keďže malé a stredné podniky 
sa zmenšujú, rozdiel medzi bohatými a 
chudobnými sa zväčšuje a nerovnováhy v 
rámci členských štátov a medzi nimi sa v 
dôsledku krízy COVID-19 zhoršili; a 
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dôsledku krízy COVID-19 zhoršili; keďže niektoré skupiny, ako sú Rómovia, 
neprimerane zasiahla pandémia a 
opatrenia na zamedzenie šírenia nákazy9a;
__________________
9a http://ergonetwork.org/2020/04/eu-
recovery-plan-the-case-of-roma/

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Cindy Franssen, Romana Tomc, Dennis Radtke, Loucas Fourlas, José Manuel 
Fernandes, Maria Walsh

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Q a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Qa. keďže pandémia COVID-19 bude 
mať významné sociálne a hospodárske 
dôsledky, ktoré budú mať priamy vplyv na 
rastúcu chudobu, najmä medzi 
najzraniteľnejšími skupinami spoločnosti, 
keďže jej dôsledky najvážnejšie pocítia 
pracovníci na neistých pozíciách, ako sú 
dočasní pracovníci, sezónni pracovníci, 
pracovníci platforiem atď., ako aj v 
rôznych hospodárskych odvetviach, ktoré 
budú ovplyvnené stratou pracovných 
miest, prostredníctvom miezd a/alebo 
skrátením pracovného času počas 
pandémie a po nej; keďže 16 % 
pracovníkov v EÚ sa domnieva, že v 
blízkej budúcnosti pravdepodobne stratia 
zamestnanie a 40 % pracovníkov tvrdí, že 
ich finančná situácia je teraz horšia ako 
pred pandémiou20a;
__________________
20a Eurofound (2020), Súbor údajov s 
názvom Život, práca a COVID-19, 
Dublin, http://eurofound.link/covid19data 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 175
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Q a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Qa. keďže 75 % respondentov v 
prieskume nadácie Eurofound uvádza, že 
ich finančná situácia je v súčasnosti 
horšia ako pred pandémiou COVID-19, 
zatiaľ čo 68 % uvádza, že má ťažkosti 
zarobiť si na živobytie, a 68 % si nedokáže 
zachovať životnú úroveň viac ako tri 
mesiace bez príjmu1n;
__________________
1n Eurofound (2020), Súbor údajov s 
názvom Život, práca a COVID-19, 
Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Eugen Tomac

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Q a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Qa. keďže pandémia COVID-19 mala 
ničivý vplyv na svetový trh práce a podľa 
Medzinárodnej organizácie práce viedla k 
zníženiu počtu odpracovaných hodín o 
14 %, čo zodpovedá 480 miliónom 
pracovných miest na plný úväzok na 
celom svete; keďže pandémia COVID-19 
v Európe znížila počet odpracovaných 
hodín o ekvivalent 44 miliónov 
pracovných miest na plný úväzok20a;
__________________
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20a Monitor MOP: COVID-19 a svet 
práce. Piate vydanie, 2020.

Or. xm

Pozmeňujúci návrh 177
Dominique Bilde, France Jamet

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Q a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Qa. keďže hrozí, že vzhľadom na 
rozsah súčasnej recesie a blížiacu sa 
hospodársku krízu budú potrebné 
naliehavé reakcie, ktoré Európska únia 
nebude môcť prijať v primeranej lehote, 
čím sa opäť preukazujú odlišné názory 
a pretrvávajúce národné záujmy v rámci 
rokovaní;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 178
Anne Sander

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Q a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Qa. keďže hospodárska kríza 
spôsobená pandémiou COVID-19 bude 
mať závažné a dlhodobé dôsledky na trhu 
práce, najmä pre mladých ľudí, ktorí 
preto budú nútení pracovať na neistých 
a atypických pracovných miestach, čím sa 
do značnej miery prehĺbia nerovnosti;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 179
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Q a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Qa. keďže kríza spôsobená pandémiou 
COVID-19 poukázala na potrebu 
inkluzívnejšej sociálnej ochrany, ktorá by 
zahŕňala všetky druhy pracovníkov, 
najmä samostatne zárobkovo činných 
pracovníkov a pracovníkov platforiem;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Q b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Qb. keďže počet pracovných miest s 
nízkymi mzdami a vysokými mzdami 
naďalej rastie, ale počet povolaní s 
priemernou mzdou sa znižuje; keďže 
pracovné miesta s nízkymi mzdami nie sú 
spojené s nízkou kvalifikáciou, najmä pre 
pracovníkov platforiem; keďže rastie 
dopyt po pracovníkoch s vysokým 
vzdelaním aj na nízko platených 
pracovných miestach;

Or. en


