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Pozmeňujúci návrh 181
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. pripomína Komisii a členským 
štátom, aby prostredníctvom vzostupnej 
konvergencie dosiahli cieľ 
porovnateľných životných podmienok a 
aby pôsobili proti rastúcej nerovnosti a 
desolidarizácii v rámci členských štátov a 
medzi nimi prostredníctvom vhodných 
opatrení, ako je posilnenie mzdových 
systémov a koordinovaný prístup k 
minimálnym dôchodkovým systémom pre 
všetky vekové kategórie, minimálny 
príjem, minimálny plat a minimálny 
dôchodok;

1. pripomína Komisii a členským 
štátom, aby podporovali solidaritu v rámci 
členských štátov s cieľom dosiahnuť 
prostredníctvom vhodných a konkrétnych 
opatrení rovnakú dôstojnosť pre všetkých, 
ktorú si zaslúži každý človek a občan 
Únie;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 182
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. pripomína Komisii a členským 
štátom, aby prostredníctvom vzostupnej 
konvergencie dosiahli cieľ 
porovnateľných životných podmienok a 
aby pôsobili proti rastúcej nerovnosti a 
desolidarizácii v rámci členských štátov a 
medzi nimi prostredníctvom vhodných 
opatrení, ako je posilnenie mzdových 
systémov a koordinovaný prístup k 
minimálnym dôchodkovým systémom pre 
všetky vekové kategórie, minimálny 
príjem, minimálny plat a minimálny 
dôchodok;

1. pripomína Komisii a členským 
štátom, že predchádzanie chudobe 
pracujúcich musí byť súčasťou celkového 
cieľa znížiť chudobu v EÚ; zdôrazňuje, že 
je potrebné bojovať proti chudobe 
pracujúcich prostredníctvom vzostupnej 
sociálnej a hospodárskej konvergencie a 
prostredníctvom vhodných a cielených 
opatrení, ako je podpora rovnakých 
príležitostí vo vzdelávaní a v odbornej 
príprave od raného veku, zabezpečenie 
prístupu k cenovo dostupným a kvalitným 
službám vrátane starostlivosti o deti, 
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podpora rodovej rovnosti, riešenie 
regionálnych rozdielov, zabezpečenie 
spoľahlivých systémov sociálnej ochrany 
a podpora sociálneho dialógu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. pripomína Komisii a členským 
štátom, aby prostredníctvom vzostupnej 
konvergencie dosiahli cieľ porovnateľných 
životných podmienok a aby pôsobili proti 
rastúcej nerovnosti a desolidarizácii v 
rámci členských štátov a medzi nimi 
prostredníctvom vhodných opatrení, ako je 
posilnenie mzdových systémov a 
koordinovaný prístup k minimálnym 
dôchodkovým systémom pre všetky vekové 
kategórie, minimálny príjem, minimálny 
plat a minimálny dôchodok;

1. pripomína Komisii a členským 
štátom, aby prostredníctvom vzostupnej 
konvergencie dosiahli cieľ porovnateľných 
životných podmienok a aby pôsobili proti 
rastúcej nerovnosti a desolidarizácii v 
rámci členských štátov a medzi nimi 
prostredníctvom vhodných opatrení, ako je 
odstránenie rozdielu v príjmoch a v 
dôchodkoch žien a mužov, a to aj 
prostredníctvom primeraného finančného 
príspevku na starostlivosť o dieťa 
poskytovaného počas materskej a 
rodičovskej dovolenky, ako aj 
prostredníctvom spravodlivého a 
primeraného započítania hodnoty 
prínosu, ktorý predstavuje výchova detí 
počas týchto období, do dôchodkových 
systémov, poskytovaním vhodných 
systémov sociálneho zabezpečenia pre 
všetky vekové kategórie, poskytovaním 
systémov kvalitnej starostlivosti o deti a 
závislých príbuzných alebo poskytovaním 
systému spravodlivých miezd;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Sara Skyttedal
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Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. pripomína Komisii a členským 
štátom, aby prostredníctvom vzostupnej 
konvergencie dosiahli cieľ 
porovnateľných životných podmienok a 
aby pôsobili proti rastúcej nerovnosti a 
desolidarizácii v rámci členských štátov a 
medzi nimi prostredníctvom vhodných 
opatrení, ako je posilnenie mzdových 
systémov a koordinovaný prístup k 
minimálnym dôchodkovým systémom pre 
všetky vekové kategórie, minimálny 
príjem, minimálny plat a minimálny 
dôchodok;

1. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prostredníctvom vzostupnej 
konvergencie vytvorili dôstojné životné 
podmienky a aby pôsobili proti rastúcej 
nerovnosti v rámci členských štátov a 
medzi nimi prostredníctvom vhodných 
opatrení, ako je posilnenie mzdových 
systémov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Nicolaus Fest, Guido Reil

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. pripomína Komisii a členským 
štátom, aby prostredníctvom vzostupnej 
konvergencie dosiahli cieľ 
porovnateľných životných podmienok a 
aby pôsobili proti rastúcej nerovnosti a 
desolidarizácii v rámci členských štátov a 
medzi nimi prostredníctvom vhodných 
opatrení, ako je posilnenie mzdových 
systémov a koordinovaný prístup k 
minimálnym dôchodkovým systémom pre 
všetky vekové kategórie, minimálny 
príjem, minimálny plat a minimálny 
dôchodok;

1. zdôrazňuje, že členské štáty sú 
výlučne zodpovedné za vykonávanie 
politík na zlepšenie životnej úrovne a na 
boj proti nerovnosti v rámci svojho štátu; 
domnieva sa, že Komisia by sa mala 
zdržať ďalšieho zasahovania do 
sociálnych záležitostí členských štátov a 
namiesto toho by mala zamerať svoje 
priority na zlepšenie chybného 
spoločného trhu bez toho, aby sa zbytočne 
usilovala o ďalšiu harmonizáciu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 186
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. pripomína Komisii a členským 
štátom, aby prostredníctvom vzostupnej 
konvergencie dosiahli cieľ porovnateľných 
životných podmienok a aby pôsobili proti 
rastúcej nerovnosti a desolidarizácii v 
rámci členských štátov a medzi nimi 
prostredníctvom vhodných opatrení, ako je 
posilnenie mzdových systémov a 
koordinovaný prístup k minimálnym 
dôchodkovým systémom pre všetky 
vekové kategórie, minimálny príjem, 
minimálny plat a minimálny dôchodok;

1. pripomína Komisii a členským 
štátom, aby prostredníctvom vzostupnej 
konvergencie dosiahli cieľ porovnateľných 
životných podmienok a aby pôsobili proti 
rastúcej nerovnosti a desolidarizácii v 
rámci členských štátov a medzi nimi 
prostredníctvom vhodných opatrení, ako je 
posilnenie mzdových systémov a 
koordinovaný prístup k minimálnym 
dôchodkovým systémom pre všetky 
vekové kategórie; zdôrazňuje, že tieto ciele 
možno dosiahnuť vytvorením nástrojov, 
ako je národný minimálny príjem, 
minimálna mzda a minimálny dôchodok, 
v súlade s právomocami a právnymi 
predpismi každého členského štátu;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 187
Anne Sander

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. pripomína Komisii a členským 
štátom, aby prostredníctvom vzostupnej 
konvergencie dosiahli cieľ porovnateľných 
životných podmienok a aby pôsobili proti 
rastúcej nerovnosti a desolidarizácii v 
rámci členských štátov a medzi nimi 
prostredníctvom vhodných opatrení, ako je 
posilnenie mzdových systémov a 
koordinovaný prístup k minimálnym 
dôchodkovým systémom pre všetky vekové 
kategórie, minimálny príjem, minimálny 

1. pripomína Komisii a členským 
štátom, aby prostredníctvom vzostupnej 
konvergencie dosiahli cieľ porovnateľných 
životných podmienok a aby pôsobili proti 
rastúcej nerovnosti a desolidarizácii v 
rámci členských štátov a medzi nimi 
prostredníctvom vhodných opatrení, ako je 
posilnenie systémov kolektívneho 
vyjednávania a zavedenie systémov 
minimálnej ochrany;
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plat a minimálny dôchodok;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 188
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. pripomína Komisii a členským 
štátom, aby prostredníctvom vzostupnej 
konvergencie dosiahli cieľ porovnateľných 
životných podmienok a aby pôsobili proti 
rastúcej nerovnosti a desolidarizácii v 
rámci členských štátov a medzi nimi 
prostredníctvom vhodných opatrení, ako je 
posilnenie mzdových systémov a 
koordinovaný prístup k minimálnym 
dôchodkovým systémom pre všetky vekové 
kategórie, minimálny príjem, minimálny 
plat a minimálny dôchodok;

1. pripomína Komisii a členským 
štátom, aby prostredníctvom vzostupnej 
konvergencie dosiahli cieľ porovnateľných 
životných podmienok a aby pôsobili proti 
rastúcej nerovnosti a desolidarizácii v 
rámci členských štátov a medzi nimi 
prostredníctvom vhodných opatrení, ako je 
posilnenie vnútroštátnych systémov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. pripomína Komisii a členským 
štátom, aby prostredníctvom vzostupnej 
konvergencie dosiahli cieľ porovnateľných 
životných podmienok a aby pôsobili proti 
rastúcej nerovnosti a desolidarizácii v 
rámci členských štátov a medzi nimi 
prostredníctvom vhodných opatrení, ako je 
posilnenie mzdových systémov a 
koordinovaný prístup k minimálnym 

1. pripomína Komisii a členským 
štátom, aby prostredníctvom vzostupnej 
konvergencie dosiahli cieľ porovnateľných 
životných podmienok a aby pôsobili proti 
rastúcej nerovnosti a desolidarizácii v 
rámci členských štátov a medzi nimi 
prostredníctvom vhodných opatrení; 
nabáda členské štáty, aby posilnili mzdové 
systémy a zaujali koordinovaný prístup 
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dôchodkovým systémom pre všetky vekové 
kategórie, minimálny príjem, minimálny 
plat a minimálny dôchodok;

výmenou najlepších postupov v súvislosti 
s tým, ako zabezpečiť minimálne 
dôchodkové systémy pre všetky vekové 
kategórie, minimálny príjem a minimálny 
dôchodok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Elisabetta Gualmini

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. pripomína Komisii a členským 
štátom, aby prostredníctvom vzostupnej 
konvergencie dosiahli cieľ porovnateľných 
životných podmienok a aby pôsobili proti 
rastúcej nerovnosti a desolidarizácii v 
rámci členských štátov a medzi nimi 
prostredníctvom vhodných opatrení, ako je 
posilnenie mzdových systémov a 
koordinovaný prístup k minimálnym 
dôchodkovým systémom pre všetky 
vekové kategórie, minimálny príjem, 
minimálny plat a minimálny dôchodok;

1. pripomína Komisii a členským 
štátom, aby prostredníctvom vzostupnej 
konvergencie dosiahli cieľ porovnateľných 
životných podmienok a aby pôsobili proti 
rastúcej nerovnosti a desolidarizácii v 
rámci členských štátov a medzi nimi 
prostredníctvom vhodných opatrení, ako je 
posilnenie mzdových systémov a podpora 
sociálneho hospodárstva a koordinovaný 
prístup k minimálnym dôchodkovým 
systémom pre všetky vekové kategórie, 
minimálny príjem, minimálny plat a 
minimálny dôchodok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. pripomína Komisii a členským 
štátom, aby prostredníctvom vzostupnej 
konvergencie dosiahli cieľ porovnateľných 

1. pripomína Komisii a členským 
štátom, aby prostredníctvom vzostupnej 
konvergencie dosiahli cieľ porovnateľných 
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životných podmienok a aby pôsobili proti 
rastúcej nerovnosti a desolidarizácii v 
rámci členských štátov a medzi nimi 
prostredníctvom vhodných opatrení, ako je 
posilnenie mzdových systémov a 
koordinovaný prístup k minimálnym 
dôchodkovým systémom pre všetky 
vekové kategórie, minimálny príjem, 
minimálny plat a minimálny dôchodok;

životných podmienok a aby pôsobili proti 
rastúcej nerovnosti a desolidarizácii v 
rámci členských štátov a medzi nimi 
prostredníctvom vhodných opatrení, ako je 
posilnenie systémov kolektívneho 
vyjednávania a koordinovaný prístup k 
minimálnym dôchodkovým systémom pre 
všetky vekové kategórie, minimálny 
príjem, minimálny plat a minimálny 
dôchodok z prvého piliera;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Özlem Demirel

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. pripomína Komisii a členským 
štátom, aby prostredníctvom vzostupnej 
konvergencie dosiahli cieľ porovnateľných 
životných podmienok a aby pôsobili proti 
rastúcej nerovnosti a desolidarizácii v 
rámci členských štátov a medzi nimi 
prostredníctvom vhodných opatrení, ako je 
posilnenie mzdových systémov a 
koordinovaný prístup k minimálnym 
dôchodkovým systémom pre všetky 
vekové kategórie, minimálny príjem, 
minimálny plat a minimálny dôchodok;

1. pripomína Komisii a členským 
štátom, aby najmä prostredníctvom 
sociálnej vzostupnej konvergencie dosiahli 
cieľ porovnateľných životných podmienok 
a aby pôsobili proti rastúcej nerovnosti a 
desolidarizácii v rámci členských štátov a 
medzi nimi prostredníctvom vhodných 
opatrení, ako je posilnenie mzdových 
systémov a koordinovaný prístup k 
minimálnym dôchodkovým systémom pre 
všetky vekové kategórie, minimálny 
príjem, minimálny plat a minimálny 
dôchodok;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 193
Katrin Langensiepen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 1
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. pripomína Komisii a členským 
štátom, aby prostredníctvom vzostupnej 
konvergencie dosiahli cieľ porovnateľných 
životných podmienok a aby pôsobili proti 
rastúcej nerovnosti a desolidarizácii v 
rámci členských štátov a medzi nimi 
prostredníctvom vhodných opatrení, ako je 
posilnenie mzdových systémov a 
koordinovaný prístup k minimálnym 
dôchodkovým systémom pre všetky 
vekové kategórie, minimálny príjem, 
minimálny plat a minimálny dôchodok;

1. pripomína Komisii a členským 
štátom, aby prostredníctvom vzostupnej 
konvergencie dosiahli cieľ porovnateľných 
životných podmienok a aby pôsobili proti 
rastúcej nerovnosti a desolidarizácii v 
rámci členských štátov a medzi nimi 
prostredníctvom vhodných opatrení, ako je 
posilnenie mzdových systémov a 
koordinovaný prístup k minimálnym 
dôchodkovým systémom pre všetky 
vekové kategórie, primeraný minimálny 
príjem, životné minimum a minimálny 
dôchodok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194
Cindy Franssen, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Dennis Radtke, Radan 
Kanev, Loucas Fourlas, Tomáš Zdechovský, José Manuel Fernandes, Maria Walsh

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že je potrebné riešiť 
základné príčiny chudoby pracujúcich, 
ako je okrem iného vzdelávanie a odborná 
príprava; vyzýva Komisiu, aby naliehala 
na členské štáty, aby investovali do 
kvalitatívneho vzdelávania a odbornej 
prípravy, vymieňali si osvedčené postupy a 
venovali osobitnú pozornosť 
celoživotnému vzdelávaniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 195
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Abir Al-Sahlani, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo



AM\1212061SK.docx 11/138 PE655.980v01-00

SK

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že digitálna 
transformácia a rastúci počet 
vysokokvalifikovaných profesií si 
vyžadujú cielené investície do 
celoživotného vzdelávania s cieľom 
pomôcť ľuďom prispôsobiť sa zmenám 
alebo prejsť na lepšie platené pracovné 
miesta, čím sa z dlhodobého hľadiska 
zníži chudoba pracujúcich v EÚ; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby poskytovali 
súdržnú a komplexnú podporu pri 
budovaní potrebných digitálnych 
zručností, ktoré zabezpečia rýchlu a 
úspešnú digitálnu transformáciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. domnieva sa, že na zabezpečenie 
dôstojných pracovných podmienok a 
podmienok zamestnania v digitálnom 
hospodárstve je nevyhnutný legislatívny 
rámec na reguláciu podmienok práce na 
diaľku v celej EÚ, ktorý prispieva k 
znižovaniu nerovností a riešeniu otázky 
chudoby pracujúcich;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
Anne Sander
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Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. je presvedčený, že zásada „práca je 
najlepší spôsob boja proti chudobe“, v 
súčasnosti už nie je adekvátna vzhľadom 
na odvetvia nízkych miezd, atypické a 
neisté pracovné podmienky a demontáž 
systémov sociálneho zabezpečenia, a že 
len fungujúce kolektívne vyjednávanie a 
systémy minimálnej mzdy môžu 
zabezpečiť, aby ľudia nežili v chudobe;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 198
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. je presvedčený, že zásada „práca je 
najlepší spôsob boja proti chudobe“, v 
súčasnosti už nie je adekvátna vzhľadom 
na odvetvia nízkych miezd, atypické a 
neisté pracovné podmienky a demontáž 
systémov sociálneho zabezpečenia, a že 
len fungujúce kolektívne vyjednávanie a 
systémy minimálnej mzdy môžu 
zabezpečiť, aby ľudia nežili v chudobe;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 2
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. je presvedčený, že zásada „práca je 
najlepší spôsob boja proti chudobe“, v 
súčasnosti už nie je adekvátna vzhľadom 
na odvetvia nízkych miezd, atypické a 
neisté pracovné podmienky a demontáž 
systémov sociálneho zabezpečenia, a že 
len fungujúce kolektívne vyjednávanie a 
systémy minimálnej mzdy môžu 
zabezpečiť, aby ľudia nežili v chudobe;

2. je presvedčený, že práca dáva 
človeku dôstojnosť a umožňuje mu 
vlastnú sféru sebarealizácie a osobného 
rozvoja a že v súčasnej krízovej situácii je 
prioritou uprednostniť pracovný rámec, v 
ktorom by tvorba dôstojných pracovných 
miest mala byť hlavnou prioritou 
členských štátov;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 200
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. je presvedčený, že zásada „práca je 
najlepší spôsob boja proti chudobe“, v 
súčasnosti už nie je adekvátna vzhľadom 
na odvetvia nízkych miezd, atypické a 
neisté pracovné podmienky a demontáž 
systémov sociálneho zabezpečenia, a že 
len fungujúce kolektívne vyjednávanie a 
systémy minimálnej mzdy môžu 
zabezpečiť, aby ľudia nežili v chudobe;

2. je presvedčený, že na riešenie 
otázky chudoby pracujúcich nestačí 
zamerať sa len na zamestnanie a mzdy; 
domnieva sa, že by sa mal podporovať 
holistický prístup spájajúci priame aj 
nepriame opatrenia zamerané na 
domácnosti, ako aj individuálne príjmy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
Dominique Bilde, France Jamet

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. je presvedčený, že zásada „práca je 2. je presvedčený, že zásada „práca je 
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najlepší spôsob boja proti chudobe“, v 
súčasnosti už nie je adekvátna vzhľadom 
na odvetvia nízkych miezd, atypické a 
neisté pracovné podmienky a demontáž 
systémov sociálneho zabezpečenia, a že 
len fungujúce kolektívne vyjednávanie a 
systémy minimálnej mzdy môžu 
zabezpečiť, aby ľudia nežili v chudobe;

najlepší spôsob boja proti chudobe“ musí 
zostať stredobodom realizovaných politík 
s cieľom umožniť všetkým dôstojný život, 
a to aj v odvetviach, ktoré sa dodnes 
vyznačujú nízkymi mzdami, ako aj 
v atypických a neistých zamestnaniach. 
V dôsledku demontáže systémov 
sociálneho zabezpečenia, zákonov trhu 
určovaných nekalou súťažou a voľným 
obchodom možno zabezpečiť, aby ľudia 
nežili v chudobe, len fungujúcim 
kolektívnym vyjednávaním a systémami 
minimálnej mzdy, ale najmä politikami 
ochrany našich trhov s cieľom zabrániť 
sociálnemu dampingu, ktorý výraznou 
mierou prispieva k oslabeniu mnohých 
európskych hospodárskych odvetví;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 202
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. je presvedčený, že zásada „práca je 
najlepší spôsob boja proti chudobe“, v 
súčasnosti už nie je adekvátna vzhľadom 
na odvetvia nízkych miezd, atypické a 
neisté pracovné podmienky a demontáž 
systémov sociálneho zabezpečenia, a že 
len fungujúce kolektívne vyjednávanie a 
systémy minimálnej mzdy môžu 
zabezpečiť, aby ľudia nežili v chudobe;

2. je presvedčený, že zásada „práca je 
najlepší spôsob boja proti chudobe“ v 
súčasnosti už nie je adekvátna vzhľadom 
na odvetvia nízkych miezd, atypické a 
neisté pracovné podmienky a demontáž 
systémov sociálneho zabezpečenia;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 203
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 2
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. je presvedčený, že zásada „práca je 
najlepší spôsob boja proti chudobe“, v 
súčasnosti už nie je adekvátna vzhľadom 
na odvetvia nízkych miezd, atypické a 
neisté pracovné podmienky a demontáž 
systémov sociálneho zabezpečenia, a že 
len fungujúce kolektívne vyjednávanie a 
systémy minimálnej mzdy môžu 
zabezpečiť, aby ľudia nežili v chudobe;

2. je presvedčený, že zásada „práca je 
najlepší spôsob boja proti chudobe“ v 
súčasnosti už nie je adekvátna vzhľadom 
na odvetvia nízkych miezd, atypické a 
neisté pracovné podmienky a cieľ, aby 
ľudia nežili v chudobe, sa musí stať 
politickou prioritou, pričom sa musia 
intenzívne hľadať riešenia tohto zložitého 
javu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 204
Cindy Franssen, Romana Tomc, Dennis Radtke, Radan Kanev, Loucas Fourlas, Maria 
Walsh, Tomáš Zdechovský

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. je presvedčený, že zásada „práca je 
najlepší spôsob boja proti chudobe“, v 
súčasnosti už nie je adekvátna vzhľadom 
na odvetvia nízkych miezd, atypické a 
neisté pracovné podmienky a demontáž 
systémov sociálneho zabezpečenia, a že 
len fungujúce kolektívne vyjednávanie a 
systémy minimálnej mzdy môžu 
zabezpečiť, aby ľudia nežili v chudobe;

2. je presvedčený, že zásada „práca je 
najlepší spôsob boja proti chudobe“ v 
súčasnosti už nie je adekvátna vzhľadom 
na odvetvia nízkych miezd, atypické a 
neisté pracovné podmienky a demontáž 
systémov sociálneho zabezpečenia a že 
fungujúce kolektívne vyjednávanie a 
systémy minimálnej mzdy sú potrebné na 
dosiahnutie spoločnosti bez chudoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. je presvedčený, že zásada „práca je 2. je presvedčený, že zásada „práca je 
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najlepší spôsob boja proti chudobe“, v 
súčasnosti už nie je adekvátna vzhľadom 
na odvetvia nízkych miezd, atypické a 
neisté pracovné podmienky a demontáž 
systémov sociálneho zabezpečenia, a že len 
fungujúce kolektívne vyjednávanie a 
systémy minimálnej mzdy môžu 
zabezpečiť, aby ľudia nežili v chudobe;

najlepší spôsob boja proti chudobe“ je v 
súčasnosti uplatniteľná len v menšej 
miere vzhľadom na odvetvia nízkych 
miezd, atypické a neisté pracovné 
podmienky a demontáž systémov 
sociálneho zabezpečenia a že len fungujúce 
kolektívne vyjednávanie a systémy 
minimálnej mzdy môžu zabezpečiť, aby 
ľudia nežili v chudobe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
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
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. je presvedčený, že zásada „práca je 
najlepší spôsob boja proti chudobe“, v 
súčasnosti už nie je adekvátna vzhľadom 
na odvetvia nízkych miezd, atypické a 
neisté pracovné podmienky a demontáž 
systémov sociálneho zabezpečenia, a že len 
fungujúce kolektívne vyjednávanie a 
systémy minimálnej mzdy môžu 
zabezpečiť, aby ľudia nežili v chudobe;

2. je presvedčený, že zásada „práca je 
najlepší spôsob boja proti chudobe“ v 
súčasnosti už nie je adekvátna vzhľadom 
na odvetvia nízkych miezd, atypické a 
neisté pracovné podmienky a demontáž 
systémov sociálneho zabezpečenia a že len 
fungujúce kolektívne vyjednávanie a 
v prípadoch, keď existujú, účinné, 
zákonom stanovené systémy minimálnej 
mzdy môžu zabezpečiť, aby ľudia nežili v 
chudobe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 207
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Agnes Jongerius

Návrh uznesenia
Odsek 2
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. je presvedčený, že zásada „práca je 
najlepší spôsob boja proti chudobe“, v 
súčasnosti už nie je adekvátna vzhľadom 
na odvetvia nízkych miezd, atypické a 
neisté pracovné podmienky a demontáž 
systémov sociálneho zabezpečenia, a že len 
fungujúce kolektívne vyjednávanie a 
systémy minimálnej mzdy môžu 
zabezpečiť, aby ľudia nežili v chudobe;

2. je presvedčený, že zásada „práca je 
najlepší spôsob boja proti chudobe“ v 
súčasnosti už nie je adekvátna vzhľadom 
na odvetvia nízkych miezd, atypické a 
neisté pracovné podmienky a demontáž 
systémov sociálneho zabezpečenia a že len 
fungujúce kolektívne vyjednávanie alebo 
prípadne systémy minimálnej mzdy môžu 
zabezpečiť, aby ľudia nežili v chudobe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
Özlem Demirel

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. je presvedčený, že zásada „práca je 
najlepší spôsob boja proti chudobe“, v 
súčasnosti už nie je adekvátna vzhľadom 
na odvetvia nízkych miezd, atypické a 
neisté pracovné podmienky a demontáž 
systémov sociálneho zabezpečenia, a že len 
fungujúce kolektívne vyjednávanie a 
systémy minimálnej mzdy môžu 
zabezpečiť, aby ľudia nežili v chudobe;

2. je presvedčený, že zásada „práca je 
najlepší spôsob boja proti chudobe“ v 
súčasnosti už často nie je adekvátna 
vzhľadom na odvetvia nízkych miezd, 
atypické a neisté pracovné podmienky a 
demontáž systémov sociálneho 
zabezpečenia a že len fungujúce kolektívne 
vyjednávanie a systémy minimálnej mzdy 
môžu zabezpečiť, aby ľudia nežili v 
chudobe;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 209
Anne Sander

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. pripomína, že na boj proti neistote 
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a chudobe je nevyhnutné vytváranie 
činnosti; je presvedčený, že treba 
podnecovať podnikateľského ducha, a to 
aj u žien a mladých ľudí; pripomína, že 
treba podporovať malé a stredné podniky, 
ktoré vytvárajú pracovné miesta 
a bohatstvo a ktoré predstavujú základný 
pilier európskej hospodárskej štruktúry; 
pripomína, že podnecujú životaschopnosť 
území, prispievajú k inovácii a budovaniu 
konkurencieschopného, diverzifikovaného 
a udržateľného trhu práce; zdôrazňuje, že 
európske právne predpisy musia byť 
priaznivé pre podniky, najmä pre malé 
a stredné podniky;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 210
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Abir Al-Sahlani, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo, Yana Toom

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že vysokokvalitné 
vzdelávanie vrátane odborného 
vzdelávania a prípravy je nevyhnutné na 
zníženie nerovností, zlepšenie 
zamestnateľnosti a adaptability 
pracovníkov a uľahčenie ich úspešného 
prechodu do zamestnania; vyzýva členské 
štáty, aby zaručili rovnaký prístup k 
inkluzívnemu vzdelávaniu a odbornej 
príprave a aby posilnili svoje úsilie o 
zníženie miery predčasného ukončenia 
školskej dochádzky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Eugen Tomac
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Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili ochranu osôb pracujúcich 
v neistej alebo atypickej forme 
zamestnania a aby sa na ne vzťahovali 
právne predpisy, v ktorých sa vyžadujú 
dôstojné pracovné podmienky a 
primeraná sociálna ochrana; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby v tých 
odvetviach, kde je to možné a prospešné, 
obmedzili neisté a atypické formy 
zamestnania;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 212
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. domnieva sa, že dostupnosť 
prístupných a vysokokvalitných verejných 
služieb je nevyhnutná na zníženie 
nerovností a úrovne chudoby; považuje za 
nevyhnutné vymedziť ambiciózne 
minimálne úrovne, ktoré zaručia úplnú 
dôstojnosť prostredníctvom úplného 
prístupu k zdravotnej starostlivosti, 
vzdelaniu, bývaniu, dodávkam energie a 
sociálnej ochrane;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
Katrin Langensiepen
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. vyzýva Komisiu, aby predložila 
rámcovú smernicu EÚ o minimálnom 
príjme, ako aj o vnútroštátnych 
základných systémoch sociálneho 
zabezpečenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 214
Özlem Demirel

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
rámec EÚ pre minimálne dôchodkové 
systémy odolné voči chudobe;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 215
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby na základe záväzkov podľa dohovorov 
MOP, revidovanej Európskej sociálnej 
charty a Európskeho piliera sociálnych 
práv podporovali kolektívne vyjednávanie, 
ako aj právo zjednocovať sa, vyjednávať a 
uzatvárať kolektívne zmluvy a 
rešpektovať a presadzovať právo na 
spravodlivé minimálne mzdy;

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby na základe záväzkov podľa dohovorov 
MOP, revidovanej Európskej sociálnej 
charty a Európskeho piliera sociálnych 
práv podporovali politiky na podporu 
podnikania a podnikateľov s cieľom 
vytvárať dôstojné pracovné miesta, ktoré 
si zaslúžia všetky samostatne zárobkovo 
činné osoby alebo zamestnanci;
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Or. es

Pozmeňujúci návrh 216
Katrin Langensiepen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby na základe záväzkov podľa dohovorov 
MOP, revidovanej Európskej sociálnej 
charty a Európskeho piliera sociálnych 
práv podporovali kolektívne vyjednávanie, 
ako aj právo zjednocovať sa, vyjednávať a 
uzatvárať kolektívne zmluvy a rešpektovať 
a presadzovať právo na spravodlivé 
minimálne mzdy;

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby na základe záväzkov podľa dohovorov 
MOP, revidovanej Európskej sociálnej 
charty, Európskeho piliera sociálnych práv 
a cieľov udržateľného rozvoja 
podporovali kolektívne vyjednávanie, ako 
aj právo zjednocovať sa, vyjednávať a 
uzatvárať kolektívne zmluvy a rešpektovali 
a presadzovali právo na spravodlivé 
minimálne mzdy; vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili, aby si osoby so zdravotným 
postihnutím mohli uplatňovať svoje 
pracovné a odborové práva na rovnakom 
základe ako ostatní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby na základe záväzkov podľa dohovorov 
MOP, revidovanej Európskej sociálnej 
charty a Európskeho piliera sociálnych 
práv podporovali kolektívne vyjednávanie, 
ako aj právo zjednocovať sa, vyjednávať a 
uzatvárať kolektívne zmluvy a rešpektovať 
a presadzovať právo na spravodlivé 
minimálne mzdy;

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby na základe záväzkov podľa dohovorov 
MOP, revidovanej Európskej sociálnej 
charty a Európskeho piliera sociálnych 
práv podporovali kolektívne vyjednávanie, 
ako aj právo zjednocovať sa, vyjednávať a 
uzatvárať kolektívne zmluvy a rešpektovali 
a presadzovali právo na spravodlivé mzdy;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 218
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby na základe záväzkov podľa dohovorov 
MOP, revidovanej Európskej sociálnej 
charty a Európskeho piliera sociálnych 
práv podporovali kolektívne vyjednávanie, 
ako aj právo zjednocovať sa, vyjednávať a 
uzatvárať kolektívne zmluvy a rešpektovať 
a presadzovať právo na spravodlivé 
minimálne mzdy;

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby na základe záväzkov podľa dohovorov 
MOP, revidovanej Európskej sociálnej 
charty a Európskeho piliera sociálnych 
práv podporovali kolektívne vyjednávanie, 
ako aj právo zjednocovať sa, vyjednávať a 
uzatvárať kolektívne zmluvy a rešpektovať 
a presadzovať právo na spravodlivé mzdy;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 219
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
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby na základe záväzkov podľa dohovorov 
MOP, revidovanej Európskej sociálnej 
charty a Európskeho piliera sociálnych 
práv podporovali kolektívne vyjednávanie, 
ako aj právo zjednocovať sa, vyjednávať a 
uzatvárať kolektívne zmluvy a rešpektovať 
a presadzovať právo na spravodlivé 
minimálne mzdy;

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby na základe záväzkov podľa dohovorov 
MOP, revidovanej Európskej sociálnej 
charty a Európskeho piliera sociálnych 
práv podporovali kolektívne vyjednávanie 
a zrušili vnútroštátne právne predpisy, 
ktoré bránia kolektívnemu vyjednávaniu, 
ako aj právo zjednocovať sa, vyjednávať a 
uzatvárať kolektívne zmluvy a rešpektovali 
a presadzovali právo na spravodlivé 
odmeňovanie, a to aj prostredníctvom 
účinných, zákonom stanovených 
minimálnych miezd v prípadoch, keď 
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existujú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 220
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby na základe záväzkov podľa dohovorov 
MOP, revidovanej Európskej sociálnej 
charty a Európskeho piliera sociálnych 
práv podporovali kolektívne vyjednávanie, 
ako aj právo zjednocovať sa, vyjednávať a 
uzatvárať kolektívne zmluvy a rešpektovať 
a presadzovať právo na spravodlivé 
minimálne mzdy;

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby na základe záväzkov podľa dohovorov 
MOP, revidovanej Európskej sociálnej 
charty a na základe záväzku plniť akčný 
plán Európskeho piliera sociálnych práv 
podporovali kolektívne vyjednávanie, ako 
aj právo zjednocovať sa, vyjednávať a 
uzatvárať kolektívne zmluvy a rešpektovali 
a presadzovali právo na spravodlivé 
minimálne mzdy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby na základe záväzkov podľa dohovorov 
MOP, revidovanej Európskej sociálnej 
charty a Európskeho piliera sociálnych 
práv podporovali kolektívne vyjednávanie, 
ako aj právo zjednocovať sa, vyjednávať a 
uzatvárať kolektívne zmluvy a rešpektovať 
a presadzovať právo na spravodlivé 
minimálne mzdy;

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby na základe záväzkov podľa dohovorov 
MOP, revidovanej Európskej sociálnej 
charty a Európskeho piliera sociálnych 
práv podporovali kolektívne vyjednávanie, 
ako aj právo zjednocovať sa, vyjednávať a 
uzatvárať kolektívne zmluvy na úrovni 
spoločnosti a rešpektovali a presadzovali 
právo na spravodlivé minimálne mzdy, ak 
je to uplatniteľné;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 222
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Agnes Jongerius

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby na základe záväzkov podľa dohovorov 
MOP, revidovanej Európskej sociálnej 
charty a Európskeho piliera sociálnych 
práv podporovali kolektívne vyjednávanie, 
ako aj právo zjednocovať sa, vyjednávať a 
uzatvárať kolektívne zmluvy a rešpektovať 
a presadzovať právo na spravodlivé 
minimálne mzdy;

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby na základe záväzkov podľa dohovorov 
MOP, revidovanej Európskej sociálnej 
charty a Európskeho piliera sociálnych 
práv podporovali kolektívne vyjednávanie, 
ako aj právo zjednocovať sa, vyjednávať a 
uzatvárať kolektívne zmluvy a rešpektovali 
a presadzovali právo na spravodlivé 
minimálne mzdy v prípadoch, keď je to 
možné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 223
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Abir Al-Sahlani, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo, Yana Toom

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. opakuje, že jedným z podstatných 
krokov k zníženiu nerovností je 
odstránenie pretrvávajúcich rozdielov v 
odmeňovaní žien a mužov; vyzýva členské 
štáty, aby pokračovali vo svojom úsilí o 
odstránenie rozdielov v príjmoch mužov a 
žien presadzovaním zásady rovnakej 
odmeny za rovnakú prácu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 224
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva Komisiu a členské štáty, by 
zaručili rovnakú účasť a príležitosti pre 
mužov a ženy na trhu práce a aby zaviedli 
iniciatívy na podporu prístupu žien k 
financovaniu, podnikania žien a ich 
finančnej nezávislosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo, Yana Toom

Návrh uznesenia
Odsek 3 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3b. zdôrazňuje, že v dôsledku 
technologických zmien a štruktúry 
hospodárstva sa viac hospodárskej 
činnosti a vysokokvalifikovaných 
pracovných miest sústreďuje do 
metropolitných oblastí, čo zvyšuje sociálne 
a geografické nerovnosti; vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby posilnili investície do 
digitálnych technológií vo vidieckych 
oblastiach s cieľom posilniť verejné 
služby, zlepšiť ich kvalitu a efektívnosť a 
vytvoriť nové spôsoby poskytovania 
služieb pre vzdialené regióny s 
nedostatočnými službami s cieľom riešiť 
nerovnosti a vytvoriť lepšie pracovné 
príležitosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 226
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. upriamuje pozornosť Komisie a 
členských štátov na potrebu protokolu o 
sociálnom pokroku v európskych 
zmluvách, ktorý pri vzájomnom strete 
uprednostňuje kolektívne sociálne práva 
pred základnými hospodárskymi 
slobodami;

vypúšťa sa

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 227
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. upriamuje pozornosť Komisie a 
členských štátov na potrebu protokolu o 
sociálnom pokroku v európskych 
zmluvách, ktorý pri vzájomnom strete 
uprednostňuje kolektívne sociálne práva 
pred základnými hospodárskymi 
slobodami;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 228
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. upriamuje pozornosť Komisie a vypúšťa sa
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členských štátov na potrebu protokolu o 
sociálnom pokroku v európskych 
zmluvách, ktorý pri vzájomnom strete 
uprednostňuje kolektívne sociálne práva 
pred základnými hospodárskymi 
slobodami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 229
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. upriamuje pozornosť Komisie a 
členských štátov na potrebu protokolu o 
sociálnom pokroku v európskych 
zmluvách, ktorý pri vzájomnom strete 
uprednostňuje kolektívne sociálne práva 
pred základnými hospodárskymi 
slobodami;

4. upriamuje pozornosť Komisie a 
členských štátov na potrebu odporúčaní o 
sociálnom pokroku v európskych zmluvách 
v rámci zásady subsidiarity, ktorá sa 
spravodlivejšie prispôsobuje potrebám 
každého členského štátu;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 230
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
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. upriamuje pozornosť Komisie a 
členských štátov na potrebu protokolu o 
sociálnom pokroku v európskych 
zmluvách, ktorý pri vzájomnom strete 
uprednostňuje kolektívne sociálne práva 
pred základnými hospodárskymi 
slobodami;

4. upriamuje pozornosť Komisie a 
členských štátov na naliehavú potrebu 
protokolu o sociálnom pokroku v 
európskych zmluvách, ktorý pri 
vzájomnom strete uprednostňuje sociálne 
práva, mzdy a pracovné podmienky v 
kolektívnych zmluvách alebo vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch pred 
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základnými hospodárskymi slobodami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 231
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva na zastrešujúcu európsku 
stratégiu boja proti chudobe s 
ambicióznymi cieľmi zameranými na 
zníženie chudoby a ukončenie extrémnej 
chudoby v Európe do roku 2030 v súlade 
so zásadami stanovenými v Európskom 
pilieri sociálnych práv a so zreteľom na 
ciele udržateľného rozvoja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 232
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
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že pracovníci 
pracujúci na čiastočný úväzok a 
pracovníci v neštandardných druhoch 
práce čelia ťažkostiam, ako je vylúčenie z 
poberania sociálnych dávok v dôsledku 
obmedzenej oprávnenosti na základe 
počtu odpracovaných hodín alebo 
postavenia v zamestnaní; vyzýva členské 
štáty, aby podporovali pracovníkov 
pracujúcich na čiastočný úväzok a 
pracovníkov v neštandardných druhoch 
práce prostredníctvom primeranej 
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sociálnej podpory, ako sú znížené výdavky 
na starostlivosť o deti a podpora bývania 
na boj proti chudobe pracujúcich;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 233
Anne Sander

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. žiada Komisiu a členské štáty, aby 
používali finančné nástroje, ako je záruka 
pre mladých ľudí a európske programy, 
s cieľom bojovať proti nezamestnanosti, 
posilniť zamestnateľnosť mladých ľudí 
a povzbudzovať ich, aby obsadzovali 
stabilné pracovné miesta, ktoré nie sú 
vystavené neistote;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 234
Katrin Langensiepen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. pripomína Komisii a členským 
štátom ich povinnosť bojovať proti 
diskriminácii v oblasti zamestnania a 
povolania10a a poskytovať rovnaké 
príležitosti všetkým skupinám spoločnosti 
vrátane osôb so zdravotným postihnutím 
11a;
__________________
10aV súlade so smernicou Rady 
2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá 
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ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké 
zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní.
11a V súlade s Dohovorom OSN o právach 
osôb so zdravotným postihnutím, článok 
24.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
Elisabetta Gualmini

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby investovali do aktívnych politík trhu 
práce s cieľom zvýšiť odolnosť 
európskych pracovníkov a hospodárstiev a 
poskytnúť pracovníkom cenné zručnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Gabriele Bischoff, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali skutočné opatrenia proti 
vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a 
daňovým podvodom ako dôležitý 
prostriedok znižovania hospodárskych 
nerovností a zlepšovania výberu daňových 
príjmov v členských štátoch;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 237
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva Komisiu, aby aktualizovala 
svoj rámec pre zriaďovanie a rozvoj 
družstiev a podnikov sociálneho 
hospodárstva, ktoré svojou povahou kladú 
väčší dôraz na spravodlivé pracovné 
podmienky a posilnenie postavenia 
pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 238
Anne Sander

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. víta zámer Komisie včas navrhnúť 
návrh právneho nástroja, aby sa 
zabezpečilo, že každý pracovník v Únii 
bude dostávať spravodlivú minimálnu 
mzdu21; okrem toho žiada, aby sa 
prostredníctvom právnych predpisov alebo 
kolektívnych zmlúv zabezpečilo, aby nikto 
nebol ohrozený chudobou a aby každý 
mohol žiť a zúčastňovať sa na živote 
spoločnosti; zdôrazňuje, že dolná hranica 
by mala byť aspoň 60 % mediánu 
národnej hrubej mzdy; zdôrazňuje, že ak 
je to v porovnaní so životom na 
vnútroštátnej úrovni príliš nízke, mal by 
sa dodatočným mechanizmom na základe 
objektívnych kritérií vypočítať príspevok, 
ktorý zaručí dôstojný život;

vypúšťa sa

__________________
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21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta
-political/files/political-guidelines-next-
commission_sk.pdf

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 239
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. víta zámer Komisie včas navrhnúť 
návrh právneho nástroja, aby sa 
zabezpečilo, že každý pracovník v Únii 
bude dostávať spravodlivú minimálnu 
mzdu21; okrem toho žiada, aby sa 
prostredníctvom právnych predpisov alebo 
kolektívnych zmlúv zabezpečilo, aby nikto 
nebol ohrozený chudobou a aby každý 
mohol žiť a zúčastňovať sa na živote 
spoločnosti; zdôrazňuje, že dolná hranica 
by mala byť aspoň 60 % mediánu 
národnej hrubej mzdy; zdôrazňuje, že ak 
je to v porovnaní so životom na 
vnútroštátnej úrovni príliš nízke, mal by 
sa dodatočným mechanizmom na základe 
objektívnych kritérií vypočítať príspevok, 
ktorý zaručí dôstojný život;

vypúšťa sa

__________________
21https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-

political/files/political-guidelines-next-commission_sk.pdf

Or. en

Pozmeňujúci návrh 240
Nicolaus Fest, Guido Reil

Návrh uznesenia
Odsek 5
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. víta zámer Komisie včas navrhnúť 
návrh právneho nástroja, aby sa 
zabezpečilo, že každý pracovník v Únii 
bude dostávať spravodlivú minimálnu 
mzdu21; okrem toho žiada, aby sa 
prostredníctvom právnych predpisov alebo 
kolektívnych zmlúv zabezpečilo, aby nikto 
nebol ohrozený chudobou a aby každý 
mohol žiť a zúčastňovať sa na živote 
spoločnosti; zdôrazňuje, že dolná hranica 
by mala byť aspoň 60 % mediánu 
národnej hrubej mzdy; zdôrazňuje, že ak 
je to v porovnaní so životom na 
vnútroštátnej úrovni príliš nízke, mal by 
sa dodatočným mechanizmom na základe 
objektívnych kritérií vypočítať príspevok, 
ktorý zaručí dôstojný život;

5. zamieta zámer Komisie navrhnúť 
návrh právneho nástroja, aby sa 
zabezpečilo, že každý pracovník v Únii 
bude dostávať spravodlivú minimálnu 
mzdu21; považuje tento návrh za závažné 
porušenie zvrchovanosti členských štátov 
a za krok vpred k európskemu superštátu; 
opakuje, že konkurencieschopné mzdy už 
možno primerane dosiahnuť 
prostredníctvom kolektívneho 
vyjednávania a odborových zväzov;

__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_sk.pdf

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_sk.pdf

Or. en

Pozmeňujúci návrh 241
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Monica Semedo, 
Yana Toom

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. víta zámer Komisie včas navrhnúť 
návrh právneho nástroja, aby sa 
zabezpečilo, že každý pracovník v Únii 
bude dostávať spravodlivú minimálnu 
mzdu21; okrem toho žiada, aby sa 
prostredníctvom právnych predpisov alebo 
kolektívnych zmlúv zabezpečilo, aby nikto 
nebol ohrozený chudobou a aby každý 
mohol žiť a zúčastňovať sa na živote 

5. víta začatie druhej fázy konzultácií 
so sociálnymi partnermi o spravodlivých 
minimálnych mzdách v EÚ21 a očakáva 
ich zistenia ako základ pre očakávaný 
návrh Komisie;
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spoločnosti; zdôrazňuje, že dolná hranica 
by mala byť aspoň 60 % mediánu 
národnej hrubej mzdy; zdôrazňuje, že ak 
je to v porovnaní so životom na 
vnútroštátnej úrovni príliš nízke, mal by 
sa dodatočným mechanizmom na základe 
objektívnych kritérií vypočítať príspevok, 
ktorý zaručí dôstojný život;
__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_sk.pdf

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_sk.pdf

Or. en

Pozmeňujúci návrh 242
Lukas Mandl

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. víta zámer Komisie včas navrhnúť 
návrh právneho nástroja, aby sa 
zabezpečilo, že každý pracovník v Únii 
bude dostávať spravodlivú minimálnu 
mzdu21; okrem toho žiada, aby sa 
prostredníctvom právnych predpisov alebo 
kolektívnych zmlúv zabezpečilo, aby nikto 
nebol ohrozený chudobou a aby každý 
mohol žiť a zúčastňovať sa na živote 
spoločnosti; zdôrazňuje, že dolná hranica 
by mala byť aspoň 60 % mediánu 
národnej hrubej mzdy; zdôrazňuje, že ak 
je to v porovnaní so životom na 
vnútroštátnej úrovni príliš nízke, mal by 
sa dodatočným mechanizmom na základe 
objektívnych kritérií vypočítať príspevok, 
ktorý zaručí dôstojný život;

5. víta konzultáciu Komisie s 
európskymi sociálnymi partnermi o 
európskej iniciatíve, aby sa zabezpečilo, že 
každý pracovník v Únii bude dostávať 
spravodlivú minimálnu mzdu21; okrem 
toho žiada, aby sa zabezpečilo, aby nikto 
nebol ohrozený chudobou a aby každý 
mohol žiť a zúčastňovať sa na živote 
spoločnosti;

__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
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commission_sk.pdf commission_sk.pdf

Or. en

Pozmeňujúci návrh 243
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. víta zámer Komisie včas navrhnúť 
návrh právneho nástroja, aby sa 
zabezpečilo, že každý pracovník v Únii 
bude dostávať spravodlivú minimálnu 
mzdu21; okrem toho žiada, aby sa 
prostredníctvom právnych predpisov alebo 
kolektívnych zmlúv zabezpečilo, aby nikto 
nebol ohrozený chudobou a aby každý 
mohol žiť a zúčastňovať sa na živote 
spoločnosti; zdôrazňuje, že dolná hranica 
by mala byť aspoň 60 % mediánu 
národnej hrubej mzdy; zdôrazňuje, že ak 
je to v porovnaní so životom na 
vnútroštátnej úrovni príliš nízke, mal by 
sa dodatočným mechanizmom na základe 
objektívnych kritérií vypočítať príspevok, 
ktorý zaručí dôstojný život;

5. berie na vedomie konzultáciu 
Komisie so sociálnymi partnermi o rámci 
EÚ pre minimálne mzdy; vyzýva, aby sa 
stanovili primerané úrovne pre minimálnu 
mzdu vysoko nad hranicou chudoby 
prostredníctvom kolektívnych zmlúv alebo 
prípadne prostredníctvom vnútroštátnych 
právnych predpisov; zdôrazňuje, že v 
návrhu je potrebné jasne rozlišovať medzi 
existujúcimi zákonnými minimálnymi 
mzdami a úrovňami miezd stanovenými 
výlučne kolektívnymi zmluvami; 
domnieva sa, že takýto rámec musí 
zabezpečiť, aby boli mzdy výsledkom 
kolektívneho vyjednávania medzi 
sociálnymi partnermi; zdôrazňuje, že 
žiadna iniciatíva nesmie poškodiť 
autonómiu sociálnych partnerov a 
stanovovanie miezd v systémoch 
kolektívneho vyjednávania; zdôrazňuje, že 
rámec si nesmie vyžadovať vykonávanie 
nástrojov, na základe ktorých by boli 
kolektívne zmluvy všeobecne 
uplatniteľné;

__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_sk.pdf

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_sk.pdf

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 244
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. víta zámer Komisie včas navrhnúť 
návrh právneho nástroja, aby sa 
zabezpečilo, že každý pracovník v Únii 
bude dostávať spravodlivú minimálnu 
mzdu21; okrem toho žiada, aby sa 
prostredníctvom právnych predpisov alebo 
kolektívnych zmlúv zabezpečilo, aby nikto 
nebol ohrozený chudobou a aby každý 
mohol žiť a zúčastňovať sa na živote 
spoločnosti; zdôrazňuje, že dolná hranica 
by mala byť aspoň 60 % mediánu 
národnej hrubej mzdy; zdôrazňuje, že ak 
je to v porovnaní so životom na 
vnútroštátnej úrovni príliš nízke, mal by 
sa dodatočným mechanizmom na základe 
objektívnych kritérií vypočítať príspevok, 
ktorý zaručí dôstojný život;

5. berie na vedomie zámer Komisie 
včas navrhnúť návrh právneho nástroja, 
aby sa zabezpečilo, že každý pracovník v 
Únii bude dostávať spravodlivú mzdu21; 
okrem toho žiada, aby podpora rodín Únie 
zaručila dôstojný život.;

__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_sk.pdf

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_sk.pdf

Or. es

Pozmeňujúci návrh 245
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. víta zámer Komisie včas navrhnúť 
návrh právneho nástroja, aby sa 
zabezpečilo, že každý pracovník v Únii 
bude dostávať spravodlivú minimálnu 
mzdu21; okrem toho žiada, aby sa 

5. víta zámer Komisie včas navrhnúť 
návrh právneho nástroja, aby sa 
zabezpečilo, že každý pracovník v Únii 
bude dostávať spravodlivú minimálnu 
mzdu21; zdôrazňuje, že dolná hranica by 
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prostredníctvom právnych predpisov alebo 
kolektívnych zmlúv zabezpečilo, aby nikto 
nebol ohrozený chudobou a aby každý 
mohol žiť a zúčastňovať sa na živote 
spoločnosti; zdôrazňuje, že dolná hranica 
by mala byť aspoň 60 % mediánu národnej 
hrubej mzdy; zdôrazňuje, že ak je to v 
porovnaní so životom na vnútroštátnej 
úrovni príliš nízke, mal by sa dodatočným 
mechanizmom na základe objektívnych 
kritérií vypočítať príspevok, ktorý zaručí 
dôstojný život;

mala byť aspoň 60 % mediánu národnej 
hrubej mzdy;

__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_sk.pdf

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_sk.pdf

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 246
Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. víta zámer Komisie včas navrhnúť 
návrh právneho nástroja, aby sa 
zabezpečilo, že každý pracovník v Únii 
bude dostávať spravodlivú minimálnu 
mzdu21; okrem toho žiada, aby sa 
prostredníctvom právnych predpisov alebo 
kolektívnych zmlúv zabezpečilo, aby nikto 
nebol ohrozený chudobou a aby každý 
mohol žiť a zúčastňovať sa na živote 
spoločnosti; zdôrazňuje, že dolná hranica 
by mala byť aspoň 60 % mediánu 
národnej hrubej mzdy; zdôrazňuje, že ak 
je to v porovnaní so životom na 
vnútroštátnej úrovni príliš nízke, mal by 
sa dodatočným mechanizmom na základe 
objektívnych kritérií vypočítať príspevok, 
ktorý zaručí dôstojný život;

5. víta zámer Komisie včas navrhnúť 
návrh právneho nástroja, aby sa 
zabezpečilo, že každý pracovník v Únii 
bude dostávať spravodlivú minimálnu 
mzdu21; okrem toho žiada, aby sa 
prostredníctvom právnych predpisov alebo 
kolektívnych zmlúv zabezpečilo, aby nikto 
nebol ohrozený chudobou a aby každý 
mohol žiť a zúčastňovať sa na živote 
spoločnosti;
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__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_sk.pdf

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_sk.pdf

Or. de

Pozmeňujúci návrh 247
Katrin Langensiepen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. víta zámer Komisie včas navrhnúť 
návrh právneho nástroja, aby sa 
zabezpečilo, že každý pracovník v Únii 
bude dostávať spravodlivú minimálnu 
mzdu21; okrem toho žiada, aby sa 
prostredníctvom právnych predpisov alebo 
kolektívnych zmlúv zabezpečilo, aby nikto 
nebol ohrozený chudobou a aby každý 
mohol žiť a zúčastňovať sa na živote 
spoločnosti; zdôrazňuje, že dolná hranica 
by mala byť aspoň 60 % mediánu národnej 
hrubej mzdy; zdôrazňuje, že ak je to v 
porovnaní so životom na vnútroštátnej 
úrovni príliš nízke, mal by sa dodatočným 
mechanizmom na základe objektívnych 
kritérií vypočítať príspevok, ktorý zaručí 
dôstojný život;

5. víta zámer Komisie včas navrhnúť 
návrh právne záväzného nástroja, aby sa 
zabezpečilo, že každý pracovník v Únii 
bude dostávať spravodlivú minimálnu 
mzdu; žiada, aby Komisia šla nad rámec 
minimálnej mzdy a zamerala sa na životné 
minimum, ktoré umožní rodinám a 
jednotlivcom hradiť svoje výdavky zo 
svojho platu, vymaniť sa z chudoby a 
zapájať sa do spoločnosti na 
rovnocennom základe; pripomína, že 
životné minimum, na rozdiel od 
minimálnej mzdy, tiež prináša potenciál 
vymaniť deti z chudoby, aby mali 
skutočné vyhliadky na lepší, dôstojnejší 
život; okrem toho žiada, aby sa 
prostredníctvom právnych predpisov alebo 
kolektívnych zmlúv zabezpečilo, aby nikto 
nebol ohrozený chudobou a aby každý 
mohol žiť a zúčastňovať sa na živote 
spoločnosti; zdôrazňuje, že dolná hranica 
by mala byť aspoň 60 % mediánu národnej 
hrubej mzdy, a že by sa mal zahrnúť 
mechanizmus, aby žiadny členský štát 
nemusel ustupovať od existujúcich 
noriem a právnych predpisov; zdôrazňuje, 
že ak je to v porovnaní so životom na 
vnútroštátnej úrovni príliš nízke, mal by sa 
dodatočným mechanizmom na základe 
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objektívnych kritérií vypočítať príspevok, 
ktorý zaručí dôstojný život; vyzýva všetky 
členské štáty EÚ, aby sa zaviazali stanoviť 
zákonnú minimálnu mzdu nad hranicou 
chudoby tak, aby každý pracovník 
dostával životné minimum; vyzýva členské 
štáty, aby do procesu stanovovania a 
prispôsobovania životného minima 
zapojili viacerých aktérov, a to okrem 
sociálnych partnerov aj MVO pôsobiace v 
oblasti bývania, keďže bývanie je jednu z 
najväčších položiek nákladov pre 
všetkých, MVO pôsobiace v oblasti 
chudoby a subjekty pre rovnaké 
zaobchádzanie, ktoré majú priame 
skúsenosti v oblasti mzdovej diskriminácie 
súvisiacej so zamestnaním;

__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_sk.pdf

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_sk.pdf

Or. en

Pozmeňujúci návrh 248
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. víta zámer Komisie včas navrhnúť 
návrh právneho nástroja, aby sa 
zabezpečilo, že každý pracovník v Únii 
bude dostávať spravodlivú minimálnu 
mzdu21; okrem toho žiada, aby sa 
prostredníctvom právnych predpisov alebo 
kolektívnych zmlúv zabezpečilo, aby nikto 
nebol ohrozený chudobou a aby každý 
mohol žiť a zúčastňovať sa na živote 
spoločnosti; zdôrazňuje, že dolná hranica 
by mala byť aspoň 60 % mediánu národnej 

5. víta zámer Komisie včas navrhnúť 
návrh právneho nástroja, aby sa 
zabezpečilo, že každý pracovník v Únii 
bude dostávať spravodlivú minimálnu 
mzdu21 ; okrem toho žiada, aby sa 
prostredníctvom právnych predpisov alebo 
kolektívnych zmlúv zabezpečilo, aby nikto 
nebol ohrozený chudobou a aby každý 
mohol žiť a zúčastňovať sa na živote 
spoločnosti; zdôrazňuje, že iniciatíva by 
mala zaručiť, aby zákonné minimálne 
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hrubej mzdy; zdôrazňuje, že ak je to v 
porovnaní so životom na vnútroštátnej 
úrovni príliš nízke, mal by sa dodatočným 
mechanizmom na základe objektívnych 
kritérií vypočítať príspevok, ktorý zaručí 
dôstojný život;

mzdy v prípadoch, keď existujú, nikdy 
neboli stanovené pod 60 % mediánu 
národnej hrubej mzdy a 50 % priemernej 
mzdy; domnieva sa, že takýto rámec musí 
zabezpečiť, aby boli mzdy vo všeobecnosti 
výsledkom kolektívneho vyjednávania 
sociálnych partnerov; zdôrazňuje, že 
žiadna iniciatíva nesmie poškodiť 
autonómiu sociálnych partnerov a 
stanovovanie miezd v systémoch 
kolektívneho vyjednávania; zdôraznil, že 
ak je to v porovnaní so životom na 
vnútroštátnej úrovni príliš nízke, mal by sa 
dodatočným mechanizmom na základe 
objektívnych kritérií vypočítať príspevok, 
ktorý zaručí dôstojný život;

__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_sk.pdf

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_sk.pdf

Or. en

Pozmeňujúci návrh 249
Eugen Tomac

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. víta zámer Komisie včas navrhnúť 
návrh právneho nástroja, aby sa 
zabezpečilo, že každý pracovník v Únii 
bude dostávať spravodlivú minimálnu 
mzdu21; okrem toho žiada, aby sa 
prostredníctvom právnych predpisov alebo 
kolektívnych zmlúv zabezpečilo, aby nikto 
nebol ohrozený chudobou a aby každý 
mohol žiť a zúčastňovať sa na živote 
spoločnosti; zdôrazňuje, že dolná hranica 
by mala byť aspoň 60 % mediánu národnej 
hrubej mzdy; zdôrazňuje, že ak je to v 
porovnaní so životom na vnútroštátnej 
úrovni príliš nízke, mal by sa dodatočným 

5. víta zámer Komisie včas navrhnúť 
návrh právneho nástroja, aby sa 
zabezpečilo, že každý pracovník v Únii 
bude dostávať spravodlivú minimálnu 
mzdu21; okrem toho žiada, aby sa 
prostredníctvom právnych predpisov alebo 
kolektívnych zmlúv zabezpečilo, aby nikto 
nebol ohrozený chudobou a aby každý 
mohol žiť a zúčastňovať sa na živote 
spoločnosti; zdôrazňuje, že dolná hranica 
by mala byť aspoň 60 % mediánu národnej 
hrubej mzdy; zdôrazňuje, že ak je to v 
porovnaní so životom na vnútroštátnej 
úrovni príliš nízke, mal by sa dodatočným 
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mechanizmom na základe objektívnych 
kritérií vypočítať príspevok, ktorý zaručí 
dôstojný život;

mechanizmom na základe objektívnych 
kritérií vypočítať príspevok, ktorý zaručí 
dôstojný život; zdôrazňuje, že členské 
štáty musia mať právo uložiť minimálnu 
mzdu presahujúcu úroveň vyplývajúcu z 
výpočtu európskej minimálnej mzdy;

__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_sk.pdf

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_sk.pdf

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 250
Özlem Demirel

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. víta zámer Komisie včas navrhnúť 
návrh právneho nástroja, aby sa 
zabezpečilo, že každý pracovník v Únii 
bude dostávať spravodlivú minimálnu 
mzdu21; okrem toho žiada, aby sa 
prostredníctvom právnych predpisov alebo 
kolektívnych zmlúv zabezpečilo, aby nikto 
nebol ohrozený chudobou a aby každý 
mohol žiť a zúčastňovať sa na živote 
spoločnosti; zdôrazňuje, že dolná hranica 
by mala byť aspoň 60 % mediánu národnej 
hrubej mzdy; zdôrazňuje, že ak je to v 
porovnaní so životom na vnútroštátnej 
úrovni príliš nízke, mal by sa dodatočným 
mechanizmom na základe objektívnych 
kritérií vypočítať príspevok, ktorý zaručí 
dôstojný život;

5. víta zámer Komisie včas navrhnúť 
návrh právneho nástroja, aby sa 
zabezpečilo, že každý pracovník v Únii 
bude dostávať spravodlivú minimálnu 
mzdu21; okrem toho žiada, aby sa 
prostredníctvom právnych predpisov alebo 
kolektívnych zmlúv zabezpečilo, aby nikto 
nebol ohrozený chudobou a aby každý 
mohol žiť a zúčastňovať sa na živote 
spoločnosti; zdôrazňuje, že dolná hranica 
by mala byť aspoň 60 % mediánu národnej 
hrubej mzdy osoby pracujúcej na plný 
úväzok; zdôrazňuje, že ak je to v porovnaní 
so životom na vnútroštátnej úrovni príliš 
nízke, mal by sa dodatočným 
mechanizmom na základe objektívnych 
kritérií vypočítať príspevok, napr. 
orientovaný na 50 % priemernej mzdy, 
ktorý zaručí dôstojný život;

__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
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commission_sk.pdf commission_sk.pdf

Or. de

Pozmeňujúci návrh 251
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. víta zámer Komisie včas navrhnúť 
návrh právneho nástroja, aby sa 
zabezpečilo, že každý pracovník v Únii 
bude dostávať spravodlivú minimálnu 
mzdu21; okrem toho žiada, aby sa 
prostredníctvom právnych predpisov alebo 
kolektívnych zmlúv zabezpečilo, aby nikto 
nebol ohrozený chudobou a aby každý 
mohol žiť a zúčastňovať sa na živote 
spoločnosti; zdôrazňuje, že dolná hranica 
by mala byť aspoň 60 % mediánu národnej 
hrubej mzdy; zdôrazňuje, že ak je to v 
porovnaní so životom na vnútroštátnej 
úrovni príliš nízke, mal by sa dodatočným 
mechanizmom na základe objektívnych 
kritérií vypočítať príspevok, ktorý zaručí 
dôstojný život;

5. víta zámer Komisie včas navrhnúť 
návrh právneho nástroja, aby sa 
zabezpečilo, že každý pracovník v Únii 
bude dostávať spravodlivú minimálnu 
mzdu zodpovedajúcu vnútroštátnym 
normám21; okrem toho žiada, aby sa 
prostredníctvom právnych predpisov alebo 
kolektívnych zmlúv zabezpečilo, aby nikto 
nebol ohrozený chudobou a aby každý 
mohol žiť a zúčastňovať sa na živote 
spoločnosti; zdôrazňuje, že dolná hranica 
by mala byť aspoň 60 % mediánu národnej 
hrubej mzdy; zdôrazňuje, že ak je to v 
porovnaní so životom na vnútroštátnej 
úrovni príliš nízke, mal by sa dodatočným 
mechanizmom na základe objektívnych 
kritérií vypočítať príspevok, ktorý zaručí 
dôstojný život;

__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_sk.pdf

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_sk.pdf

Or. en

Pozmeňujúci návrh 252
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. domnieva sa, že minimálne mzdy 
stanovené nad hranicou relatívnej 
chudoby vo všetkých členských štátoch sú 
kľúčovým nástrojom na predchádzanie 
chudobe pracujúcich, pomáhajú 
podporovať vzostupnú sociálnu 
konvergenciu, posilňujú motiváciu 
pracovať, udržiavajú domáci dopyt, 
prispievajú k odstráneniu rozdielov v 
príjmoch mužov a žien a k lepším 
rovnakým podmienkam na jednotnom 
trhu zabezpečením spravodlivejšej súťaže; 
domnieva sa, že prijatie smernice EÚ o 
minimálnej mzde je mimoriadne dôležité; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 253
Radan Kanev, Tomáš Zdechovský

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
zlepšila sociálnu konvergenciu zavedením 
právneho nástroja EÚ, ktorým sa zaručí, 
že každý pracovník v Európskej únii bude 
poberať spravodlivú minimálnu mzdu, 
pričom sa zohľadnia špecifiká 
jednotlivých členských štátov; víta 
konzultácie Komisie so sociálnymi 
partnermi o európskom rámci pre 
minimálne mzdy, v rámci ktorých sa 
rešpektujú vnútroštátne postupy a 
kolektívne vyjednávanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 254
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev
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Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili, aby sa stanovovanie zákonnej 
minimálnej mzdy riadilo vnútroštátnymi 
rámcami na základe jasných a stabilných 
kritérií s primerane častými a 
pravidelnými aktualizáciami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 255
Anne Sander

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. žiada, aby členské štáty a sociálni 
partneri zaistili úrovne minimálnej mzdy, 
a to pri dodržaní vnútroštátnych postupov 
a so zreteľom na jej vplyv na 
konkurencieschopnosť, vytváranie 
pracovných miest a chudobu 
zamestnaných osôb;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 256
Özlem Demirel

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby všetkých zamestnancov bez výnimky 
zahrnuli do systémov minimálnej mzdy;
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 257
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odsek 5 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5b. domnieva sa, že zákonné 
minimálne mzdy, ktoré sa majú vo 
všetkých členských štátoch stanoviť nad 
hranicu relatívnej chudoby, musia byť 
doplnené primeranými štátnymi 
finančnými prevodmi, okrem iného 
pokiaľ ide o dávky na bývanie, prídavky 
pre deti a dávky podpory v zamestnaní, 
keďže len účinná kombinácia týchto 
faktorov umožňuje pracovníkom a ich 
domácnostiam vymaniť sa z chudoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 258
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odsek 5 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5c. považuje za prvoradé prijať 
holistický prístup, ktorý by zahŕňal 
prijatie legislatívnych opatrení 
zameraných na zabezpečenie stanovenia 
minimálnych miezd nad hranicu 
relatívnej chudoby, silnejších systémov 
kolektívneho vyjednávania a najvyšších 
úrovní sociálnej ochrany, strategických 
nástrojov na pomoc pri dôslednom 
vykonávaní ustanovení Európskeho 
piliera sociálnych práv, cieľov 
udržateľného rozvoja OSN a Dohovoru 
OSN o právach osôb so zdravotným 



PE655.980v01-00 46/138 AM\1212061SK.docx

SK

postihnutím (UNCRPD); 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 259
Eugen Tomac

Návrh uznesenia
Odsek 5 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5d. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili, aby vnútroštátne inšpektoráty 
práce prijali všetky opatrenia na podporu 
práv osôb s netypickým alebo neistým 
zamestnaním; vyzýva členské štáty, aby v 
tejto súvislosti spolupracovali s 
Európskym orgánom práce, keď začne 
fungovať;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 260
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
Odsek 5 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5e. zdôrazňuje potrebu bojovať proti 
nekalým praktikám, ako sú zrážky 
zamestnávateľov z minimálnych miezd, 
napríklad v prípade osôb so zdravotným 
postihnutím pracujúcich v chránených 
dielňach, ktoré nie sú podľa zákona 
formálne uznané za pracovníkov; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby poverila 
členské štáty, aby zabezpečili dodržiavanie 
zásady rovnakého zaobchádzania a 
rovnakej odmeny;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 261
Nicolaus Fest, Guido Reil

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
minimálne zákonné pracovné podmienky 
pre všetkých pracovníkov, najmä pre 
atypických a neistých pracovníkov, ako aj 
pre nepravé samostatne zárobkovo činné 
osoby, a to buď zlepšením existujúcich 
smerníc alebo prostredníctvom nových 
právnych predpisov, a zakázala pracovné 
zmluvy na nula hodín;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 262
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
minimálne zákonné pracovné podmienky 
pre všetkých pracovníkov, najmä pre 
atypických a neistých pracovníkov, ako aj 
pre nepravé samostatne zárobkovo činné 
osoby, a to buď zlepšením existujúcich 
smerníc alebo prostredníctvom nových 
právnych predpisov, a zakázala pracovné 
zmluvy na nula hodín;

6. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
dôstojné pracovné podmienky pre všetkých 
pracovníkov;

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 263
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
minimálne zákonné pracovné podmienky 
pre všetkých pracovníkov, najmä pre 
atypických a neistých pracovníkov, ako aj 
pre nepravé samostatne zárobkovo činné 
osoby, a to buď zlepšením existujúcich 
smerníc alebo prostredníctvom nových 
právnych predpisov, a zakázala pracovné 
zmluvy na nula hodín;

6. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili minimálne zákonné pracovné 
podmienky pre všetkých pracovníkov, 
najmä pre atypických a neistých 
pracovníkov, ako aj pre nepravé 
samostatne zárobkovo činné osoby;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 264
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
minimálne zákonné pracovné podmienky 
pre všetkých pracovníkov, najmä pre 
atypických a neistých pracovníkov, ako aj 
pre nepravé samostatne zárobkovo činné 
osoby, a to buď zlepšením existujúcich 
smerníc alebo prostredníctvom nových 
právnych predpisov, a zakázala pracovné 
zmluvy na nula hodín;

6. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili minimálne pracovné 
podmienky pre všetkých pracovníkov, 
najmä pre atypických a neistých 
pracovníkov, ako aj pre samostatne 
zárobkovo činné osoby v príležitostnej 
ekonomike;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 265
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Monica Semedo
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Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
minimálne zákonné pracovné podmienky 
pre všetkých pracovníkov, najmä pre 
atypických a neistých pracovníkov, ako aj 
pre nepravé samostatne zárobkovo činné 
osoby, a to buď zlepšením existujúcich 
smerníc alebo prostredníctvom nových 
právnych predpisov, a zakázala pracovné 
zmluvy na nula hodín;

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby monitorovali a presadzovali 
existujúce pracovné právo a minimálne 
pracovné podmienky pre všetkých 
pracovníkov, najmä pre atypických a 
neistých pracovníkov, cezhraničných 
pracovníkov, ako aj pre nepravé 
samostatne zárobkovo činné osoby, a aby v 
prípade potreby riešili medzery v právnych 
predpisoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 266
Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
minimálne zákonné pracovné podmienky 
pre všetkých pracovníkov, najmä pre 
atypických a neistých pracovníkov, ako aj 
pre nepravé samostatne zárobkovo činné 
osoby, a to buď zlepšením existujúcich 
smerníc alebo prostredníctvom nových 
právnych predpisov, a zakázala pracovné 
zmluvy na nula hodín;

6. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
minimálne zákonné pracovné podmienky 
pre všetkých pracovníkov, najmä pre 
atypických a neistých pracovníkov, ako aj 
pre nepravé samostatne zárobkovo činné 
osoby, a to buď zlepšením existujúcich 
smerníc alebo prostredníctvom nových 
právnych predpisov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 267
Katrin Langensiepen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 6
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
minimálne zákonné pracovné podmienky 
pre všetkých pracovníkov, najmä pre 
atypických a neistých pracovníkov, ako aj 
pre nepravé samostatne zárobkovo činné 
osoby, a to buď zlepšením existujúcich 
smerníc alebo prostredníctvom nových 
právnych predpisov, a zakázala pracovné 
zmluvy na nula hodín;

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili minimálne zákonné 
pracovné podmienky pre všetkých 
pracovníkov a úplný a rovnaký prístup ku 
všetkým systémom sociálnej ochrany, 
najmä pre atypických a neistých 
pracovníkov, ako aj pre nepravé 
samostatne zárobkovo činné osoby, a to 
buď zlepšením existujúcich smerníc alebo 
prostredníctvom nových právnych 
predpisov, a zakázala pracovné zmluvy na 
nula hodín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 268
Özlem Demirel

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
minimálne zákonné pracovné podmienky 
pre všetkých pracovníkov, najmä pre 
atypických a neistých pracovníkov, ako aj 
pre nepravé samostatne zárobkovo činné 
osoby, a to buď zlepšením existujúcich 
smerníc alebo prostredníctvom nových 
právnych predpisov, a zakázala pracovné 
zmluvy na nula hodín;

6. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
minimálne zákonné pracovné podmienky 
pre všetkých pracovníkov, najmä pre 
atypických a neistých pracovníkov, ako aj 
pre nepravé samostatne zárobkovo činné 
osoby, a to zlepšením existujúcich 
smerníc1a alebo prostredníctvom nových 
právnych predpisov, a zakázala pracovné 
zmluvy na nula hodín;

__________________
1a Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2019/1152 z 20. júna 2019 o 
transparentných a predvídateľných 
pracovných podmienkach v Európskej 
únii.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 269
Radan Kanev, Tomáš Zdechovský

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
minimálne zákonné pracovné podmienky 
pre všetkých pracovníkov, najmä pre 
atypických a neistých pracovníkov, ako aj 
pre nepravé samostatne zárobkovo činné 
osoby, a to buď zlepšením existujúcich 
smerníc alebo prostredníctvom nových 
právnych predpisov, a zakázala pracovné 
zmluvy na nula hodín;

6. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
minimálne zákonné pracovné podmienky a 
jednotné kritériá kontroly v celej Únii pre 
všetkých pracovníkov, najmä pre 
atypických a neistých pracovníkov, ako aj 
pre nepravé samostatne zárobkovo činné 
osoby, a to buď zlepšením existujúcich 
smerníc alebo prostredníctvom nových 
právnych predpisov, a zakázala pracovné 
zmluvy na nula hodín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 270
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Yana Toom

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje, že mobilita pracovnej 
sily je nevyhnutná na to, aby sa čo 
najlepšie využili talenty a ambície 
Európanov, maximalizovala sa 
hospodárska výkonnosť a prosperita 
spoločností a jednotlivcov a aby sa 
ľuďom ponúkli rôzne príležitosti; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby odstránili 
existujúce prekážky mobility v Európskej 
únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 271
Elisabetta Gualmini
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Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva Komisiu, aby aktívne 
pracovala na vývoji nového systému 
poistenia v nezamestnanosti v EÚ, ktorý 
by využíval program SURE ako 
východiskový základ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 272
Katrin Langensiepen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili poskytovanie primeraných 
úprav pre osoby so zdravotným 
postihnutím na pracovisku1;
1 Zabezpečenie primeraných úprav 
je povinnosťou podľa smernice EÚ o 
rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní a 
článku 5 Dohovoru OSN o právach osôb 
so zdravotným postihnutím.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 273
Eugen Tomac

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili, aby osoby s atypickým alebo 
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neistým zamestnaním boli informované v 
jazyku, ktorému rozumejú, o svojich 
právach, povinnostiach a procesných 
zárukách podľa podmienok zmluvy pred 
jej podpísaním;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 274
Katrin Langensiepen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 6 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6b. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby bojovali proti stratégiám, ktoré 
prispievajú k chudobe pracujúcich, ako sú 
nedeklarované nadčasy, nespoľahlivé 
alebo nepredvídateľné plánovanie 
pracovného času zo strany 
zamestnávateľa, pracovné zmluvy na nula 
hodín, šedá a nedeklarovaná ekonomika; 
pripomína, že za zdravie a bezpečnosť na 
pracovisku sú zodpovední zamestnávatelia 
a že odborná príprava týkajúca sa 
zamestnania sa musí uskutočňovať počas 
pracovného času;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 275
Eugen Tomac

Návrh uznesenia
Odsek 6 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6b. vyzýva členské štáty, aby správne a 
včas transponovali revidovanú smernicu o 
vysielaní pracovníkov, čím sa zabezpečí 
skutočná ochrana pracovníkov v tejto 
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kategórii;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 276
Lukas Mandl

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta plán Komisie prijať smernicu 
o práci pre platformy, ktorá by mala 
zabezpečiť, aby sa na pracovníkov 
platforiem vzťahovalo platné pracovné 
právo, aby boli sociálne chránení a mohli 
vytvárať zastúpenia pracovníkov a 
vytvárať odborové zväzy na uzatváranie 
kolektívnych zmlúv;

7. víta plán Komisie pracovať na 
zlepšení pracovných podmienok 
pracovníkov platforiem , najmä 
zameraním sa na zručnosti a vzdelávanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 277
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta plán Komisie prijať smernicu 
o práci pre platformy, ktorá by mala 
zabezpečiť, aby sa na pracovníkov 
platforiem vzťahovalo platné pracovné 
právo, aby boli sociálne chránení a mohli 
vytvárať zastúpenia pracovníkov a 
vytvárať odborové zväzy na uzatváranie 
kolektívnych zmlúv;

7. vyzýva Komisiu, aby predložila 
regulačný európsky rámec zabezpečujúci 
pracovníkom platforiem zaručené sociálne 
práva, spravodlivé pracovné podmienky, 
lepší prístup k sociálnej ochrane a lepšie 
zastúpenie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 278
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Monica Semedo

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta plán Komisie prijať smernicu 
o práci pre platformy, ktorá by mala 
zabezpečiť, aby sa na pracovníkov 
platforiem vzťahovalo platné pracovné 
právo, aby boli sociálne chránení a mohli 
vytvárať zastúpenia pracovníkov a 
vytvárať odborové zväzy na uzatváranie 
kolektívnych zmlúv;

7. víta plán Komisie zorganizovať 
európsky samit o práci pre platformy, na 
ktorom by sa mali preskúmať možnosti 
zlepšenia pracovných podmienok 
pracovníkov platforiem, ako aj jej záväzok 
dôkladne monitorovať a presadzovať 
platné právne predpisy EÚ v tejto oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 279
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
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta plán Komisie prijať smernicu o 
práci pre platformy, ktorá by mala 
zabezpečiť, aby sa na pracovníkov 
platforiem vzťahovalo platné pracovné 
právo, aby boli sociálne chránení a mohli 
vytvárať zastúpenia pracovníkov a 
vytvárať odborové zväzy na uzatváranie 
kolektívnych zmlúv;

7. poukazuje na presun sociálnych 
nákladov na prácu pre platformy na 
pracovníkov a verejnosť prostredníctvom 
obchádzania daní, pracovnoprávnych 
predpisov a iných obchodných noriem v 
oblasti zdravia, bezpečnosti a životného 
prostredia, čo má závažné sociálno-
ekonomické následky pre dotknutých 
pracovníkov platforiem; víta preto plán 
Komisie prijať smernicu o práci pre 
platformy, ktorá by mala zabezpečiť, aby 
sa na pracovníkov platforiem vzťahovalo 
platné pracovné právo, aby boli sociálne 
chránení a mohli vytvárať zastúpenia 
pracovníkov a vytvárať odborové zväzy na 
uzatváranie kolektívnych zmlúv; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby prijali 
opatrenia na zabezpečenie 
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predvídateľného pracovného času pre 
pracovníkov platforiem; navrhuje 
Komisii, aby predložila rámec EÚ 
podobný kalifornskému zákonu „AB5“ s 
cieľom stanoviť test postavenia 
v zamestnaní nezávislých dodávateľov; 
zdôrazňuje, že takýto rámec EÚ nesmie 
zasahovať do autonómie vnútroštátnych 
sociálnych partnerov ani viesť k novému 
typu postavenia v zamestnaní, ale musí 
fungovať výlučne ako test postavenia 
v zamestnaní v boji proti falošnej 
samostatnej zárobkovej činnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 280
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta plán Komisie prijať smernicu 
o práci pre platformy, ktorá by mala 
zabezpečiť, aby sa na pracovníkov 
platforiem vzťahovalo platné pracovné 
právo, aby boli sociálne chránení a mohli 
vytvárať zastúpenia pracovníkov a 
vytvárať odborové zväzy na uzatváranie 
kolektívnych zmlúv;

7. víta zámer Komisie zabezpečiť, aby 
pracovníci platforiem mohli vytvárať 
zastúpenia pracovníkov a vytvárať 
odborové zväzy na uzatváranie 
kolektívnych zmlúv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 281
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta plán Komisie prijať smernicu o 
práci pre platformy, ktorá by mala 

7. víta plán Komisie prijať 
odporúčania o práci pre platformy, ktorá 
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zabezpečiť, aby sa na pracovníkov 
platforiem vzťahovalo platné pracovné 
právo, aby boli sociálne chránení a mohli 
vytvárať zastúpenia pracovníkov a 
vytvárať odborové zväzy na uzatváranie 
kolektívnych zmlúv;

by mala zabezpečiť, aby sa na pracovníkov 
platforiem vzťahovalo platné pracovné 
právo, aby boli sociálne chránení;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 282
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta plán Komisie prijať smernicu o 
práci pre platformy, ktorá by mala 
zabezpečiť, aby sa na pracovníkov 
platforiem vzťahovalo platné pracovné 
právo, aby boli sociálne chránení a mohli 
vytvárať zastúpenia pracovníkov a 
vytvárať odborové zväzy na uzatváranie 
kolektívnych zmlúv;

7. víta plán Komisie prijať smernicu o 
práci pre platformy, ktorá by mala 
zabezpečiť, aby sa vyjasnili 
pracovnoprávne vzťahy medzi 
platformami a pracovníkmi, čo im 
umožní, aby boli sociálne chránení a mohli 
vytvárať zastúpenia pracovníkov a 
vytvárať odborové zväzy na uzatváranie 
kolektívnych zmlúv alebo zmlúv na úrovni 
spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 283
Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta plán Komisie prijať smernicu o 
práci pre platformy, ktorá by mala 
zabezpečiť, aby sa na pracovníkov 
platforiem vzťahovalo platné pracovné 
právo, aby boli sociálne chránení a mohli 
vytvárať zastúpenia pracovníkov a 
vytvárať odborové zväzy na uzatváranie 

7. víta plán Komisie prijať smernicu o 
práci pre platformy, ktorá by mala 
zabezpečiť, aby sa na pracovníkov 
platforiem vzťahovalo platné pracovné 
právo prispôsobené okolnostiam 
digitalizovanej spoločnosti a 
hospodárstva, aby boli sociálne chránení a 
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kolektívnych zmlúv; mohli vytvárať zastúpenia pracovníkov a 
vytvárať odborové zväzy na uzatváranie 
kolektívnych zmlúv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 284
Özlem Demirel

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta plán Komisie prijať smernicu o 
práci pre platformy, ktorá by mala 
zabezpečiť, aby sa na pracovníkov 
platforiem vzťahovalo platné pracovné 
právo, aby boli sociálne chránení a mohli 
vytvárať zastúpenia pracovníkov a 
vytvárať odborové zväzy na uzatváranie 
kolektívnych zmlúv;

7. víta plán Komisie prijať smernicu o 
pracovníkoch s neštandardnými zmluvami 
a pracovníkoch platforiem, ktorá by mala 
zabezpečiť, aby sa na pracovníkov 
platforiem vzťahovalo platné pracovné 
právo, aby boli sociálne chránení a mohli 
vytvárať zastúpenia pracovníkov a 
vytvárať odborové zväzy na uzatváranie 
kolektívnych zmlúv;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 285
Katrin Langensiepen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. víta diskusiu Komisie o prijatí 
právnych predpisov o transparentnosti 
odmeňovania s cieľom riešiť rozdiely v 
príjmoch mužov a žien a zabezpečiť 
rovnosť medzi ženami a mužmi a ďalej 
vyzýva Komisiu, aby sa venovala aj 
rozdielom v odmeňovaní osôb so 
zdravotným postihnutím, ktoré zvyšujú 
riziko chudoby pracovníkov so 



AM\1212061SK.docx 59/138 PE655.980v01-00

SK

zdravotným postihnutím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 286
Katrin Langensiepen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 7 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7b. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili, aby sa osobám so 
zdravotným postihnutím poskytli potrebné 
zručnosti na získanie zamestnania na 
otvorenom trhu práce a aby všetky formy 
zamestnania boli viazané právnymi 
rámcami, ktoré sa týkajú sociálneho 
zabezpečenia, minimálnych miezd a 
nediskriminácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 287
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
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva členské štáty, aby pri 
vykonávaní smernice o rovnováhe medzi 
pracovným a súkromným životom22 
zabezpečili prístup k starostlivosti o deti vo 
všeobecnosti a najmä pre osamelých 
rodičov, aby sa nedostali do neistej a slabo 
platenej práce;

8. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili úplné vykonávanie 
smernice o rovnováhe medzi pracovným a 
súkromným životom22 s cieľom 
zabezpečiť vyššiu účasť, najmä žien, na 
trhu práce; zdôrazňuje, že lepšie možnosti 
spoločnej rodičovskej dovolenky znižujú 
prerušenia pracovného života, čo má 
pozitívny vplyv na pracovné príležitosti pre 
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ženy, úrovne príjmov a sociálne dávky 
podpory v zamestnaní; zdôrazňuje, že 
cenovo nedostupné alebo neprístupné 
kvalitné zariadenia starostlivosti o deti vo 
veľkej miere prispievajú k tendencii 
nedobrovoľnej práce na čiastočný 
úväzok; zdôrazňuje preto, že je dôležité, 
aby členské štáty uprednostnili 
vysokokvalitnú, spoľahlivú a cenovo 
dostupnú starostlivosť o deti; vyzýva 
členské štáty, aby zabezpečili prístup 
najmä k cenovo dostupným, kvalitným 
zariadeniam starostlivosti o deti pre 
osamelých rodičov, pracovníkov vo 
veľkých domácnostiach a pracovníkov s 
dočasnými pracovnými zmluvami;

__________________ __________________
22Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o 
rovnováhe medzi pracovným a súkromným 
životom rodičov a osôb s opatrovateľskými 
povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica 
Rady 2010/18/EÚ

22Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o 
rovnováhe medzi pracovným a súkromným 
životom rodičov a osôb s opatrovateľskými 
povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica 
Rady 2010/18/EÚ

Or. en

Pozmeňujúci návrh 288
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Monica Semedo, Yana Toom

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva členské štáty, aby pri 
vykonávaní smernice o rovnováhe medzi 
pracovným a súkromným životom22 
zabezpečili prístup k starostlivosti o deti vo 
všeobecnosti a najmä pre osamelých 
rodičov, aby sa nedostali do neistej a slabo 
platenej práce;

8. vyzýva členské štáty, aby 
urýchlene transponovali a vykonávali 
smernicu o rovnováhe medzi pracovným a 
súkromným životom22 a zabezpečili 
prístup k cenovo dostupnej starostlivosti o 
deti, najmä pre osamelých rodičov, ktorá 
by mala byť k dispozícii pracovníkom s 
malými deťmi v domácnostiach 
charakterizovaných nižšou úrovňou 
pracovnej intenzity a menej stabilnými 
pracovnými miestami, ktoré sú spojené s 
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nižšími príjmami;
__________________ __________________
22Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o 
rovnováhe medzi pracovným a súkromným 
životom rodičov a osôb s opatrovateľskými 
povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica 
Rady 2010/18/EÚ

22Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o 
rovnováhe medzi pracovným a súkromným 
životom rodičov a osôb s opatrovateľskými 
povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica 
Rady 2010/18/EÚ

Or. en

Pozmeňujúci návrh 289
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva členské štáty, aby pri 
vykonávaní smernice o rovnováhe medzi 
pracovným a súkromným životom22 
zabezpečili prístup k starostlivosti o deti vo 
všeobecnosti a najmä pre osamelých 
rodičov, aby sa nedostali do neistej a slabo 
platenej práce;

8. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili cenovo dostupný prístup k 
starostlivosti o deti vo všeobecnosti a 
najmä pre osamelých rodičov;

__________________ __________________
22Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o 
rovnováhe medzi pracovným a súkromným 
životom rodičov a osôb s opatrovateľskými 
povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica 
Rady 2010/18/EÚ

22Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o 
rovnováhe medzi pracovným a súkromným 
životom rodičov a osôb s opatrovateľskými 
povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica 
Rady 2010/18/EÚ

Or. en

Pozmeňujúci návrh 290
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 8
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva členské štáty, aby pri 
vykonávaní smernice o rovnováhe medzi 
pracovným a súkromným životom22 
zabezpečili prístup k starostlivosti o deti vo 
všeobecnosti a najmä pre osamelých 
rodičov, aby sa nedostali do neistej a slabo 
platenej práce;

8. vyzýva členské štáty, aby pri 
vykonávaní smernice o rovnováhe medzi 
pracovným a súkromným životom22 
zabezpečili prístup k starostlivosti o deti vo 
všeobecnosti a najmä pre rodiny, ktoré z 
akéhokoľvek dôvodu potrebujú pomoc a 
podporu;

__________________ __________________
22 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o 
rovnováhe medzi pracovným a súkromným 
životom rodičov a osôb s opatrovateľskými 
povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica 
Rady 2010/18/EÚ

22 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o 
rovnováhe medzi pracovným a súkromným 
životom rodičov a osôb s opatrovateľskými 
povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica 
Rady 2010/18/EÚ

Or. es

Pozmeňujúci návrh 291
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva členské štáty, aby pri 
vykonávaní smernice o rovnováhe medzi 
pracovným a súkromným životom22 
zabezpečili prístup k starostlivosti o deti vo 
všeobecnosti a najmä pre osamelých 
rodičov, aby sa nedostali do neistej a slabo 
platenej práce;

8. vyzýva členské štáty, aby pri 
vykonávaní smernice o rovnováhe medzi 
pracovným a súkromným životom22 
zabezpečili prístup k starostlivosti o deti vo 
všeobecnosti a najmä pre osamelých 
rodičov, ako aj zariadenia poskytujúce 
starostlivosť osobám so zdravotným 
postihnutím alebo závislých príbuzným, 
aby sa nedostali do neistej a slabo platenej 
práce;

__________________ __________________
22Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o 
rovnováhe medzi pracovným a súkromným 
životom rodičov a osôb s opatrovateľskými 
povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica 
Rady 2010/18/EÚ

22Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o 
rovnováhe medzi pracovným a súkromným 
životom rodičov a osôb s opatrovateľskými 
povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica 
Rady 2010/18/EÚ
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 292
Katrin Langensiepen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva členské štáty, aby pri 
vykonávaní smernice o rovnováhe medzi 
pracovným a súkromným životom22 
zabezpečili prístup k starostlivosti o deti vo 
všeobecnosti a najmä pre osamelých 
rodičov, aby sa nedostali do neistej a slabo 
platenej práce;

8. vyzýva členské štáty, aby pri 
vykonávaní smernice o rovnováhe medzi 
pracovným a súkromným životom22 
zabezpečili prístup k starostlivosti o deti vo 
všeobecnosti a najmä pre osamelých 
rodičov a rodičov detí so zdravotným 
postihnutím, aby sa nedostali do neistej a 
slabo platenej práce;

__________________ __________________
22Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o 
rovnováhe medzi pracovným a súkromným 
životom rodičov a osôb s opatrovateľskými 
povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica 
Rady 2010/18/EÚ

22Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o 
rovnováhe medzi pracovným a súkromným 
životom rodičov a osôb s opatrovateľskými 
povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica 
Rady 2010/18/EÚ

Or. en

Pozmeňujúci návrh 293
Özlem Demirel

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva členské štáty, aby pri 
vykonávaní smernice o rovnováhe medzi 
pracovným a súkromným životom22 
zabezpečili prístup k starostlivosti o deti vo 
všeobecnosti a najmä pre osamelých 
rodičov, aby sa nedostali do neistej a slabo 
platenej práce;

8. vyzýva členské štáty, aby pri 
vykonávaní smernice o rovnováhe medzi 
pracovným a súkromným životom22 
zabezpečili prístup k vysokokvalitnej 
starostlivosti o deti vo všeobecnosti a 
najmä pre osamelých rodičov, aby sa 
nedostali do neistej a slabo platenej práce;
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__________________ __________________
22 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o 
rovnováhe medzi pracovným a súkromným 
životom rodičov a osôb s opatrovateľskými 
povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica 
Rady 2010/18/EÚ

22 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o 
rovnováhe medzi pracovným a súkromným 
životom rodičov a osôb s opatrovateľskými 
povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica 
Rady 2010/18/EÚ

Or. de

Pozmeňujúci návrh 294
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
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva členské štáty, aby pri 
vykonávaní smernice o rovnováhe medzi 
pracovným a súkromným životom22 
zabezpečili prístup k starostlivosti o deti vo 
všeobecnosti a najmä pre osamelých 
rodičov, aby sa nedostali do neistej a slabo 
platenej práce;

8. vyzýva členské štáty, aby pri 
vykonávaní smernice o rovnováhe medzi 
pracovným a súkromným životom22 
zabezpečili prístup k starostlivosti o deti vo 
všeobecnosti a najmä pre osamelých 
rodičov, aby sa nedostali do neistej a slabo 
platenej práce; vyzýva členské štáty, aby 
zaručili, že príjemcovia platby alebo dávok 
na rodičovskú dovolenku budú chránení 
pred tým, aby sa dostali pod hranicu 
chudoby;

__________________ __________________
22Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o 
rovnováhe medzi pracovným a súkromným 
životom rodičov a osôb s opatrovateľskými 
povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica 
Rady 2010/18/EÚ

22Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o 
rovnováhe medzi pracovným a súkromným 
životom rodičov a osôb s opatrovateľskými 
povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica 
Rady 2010/18/EÚ

Or. en

Pozmeňujúci návrh 295
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
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Trillet-Lenoir

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva členské štáty, aby pri 
vykonávaní smernice o rovnováhe medzi 
pracovným a súkromným životom22 
zabezpečili prístup k starostlivosti o deti vo 
všeobecnosti a najmä pre osamelých 
rodičov, aby sa nedostali do neistej a slabo 
platenej práce;

8. vyzýva členské štáty, aby pri 
vykonávaní smernice o rovnováhe medzi 
pracovným a súkromným životom22 
zabezpečili prístup k cenovo dostupnej 
starostlivosti o deti vo všeobecnosti a 
najmä pre osamelých rodičov, aby sa 
nedostali do neistej a slabo platenej práce;

__________________ __________________
22Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o 
rovnováhe medzi pracovným a súkromným 
životom rodičov a osôb s opatrovateľskými 
povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica 
Rady 2010/18/EÚ

22Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o 
rovnováhe medzi pracovným a súkromným 
životom rodičov a osôb s opatrovateľskými 
povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica 
Rady 2010/18/EÚ

Or. en

Pozmeňujúci návrh 296
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
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. zdôrazňuje, že riešenie rozdielov v 
príjmoch mužov a žien a následných 
rozdielov v dôchodkoch je nevyhnutné na 
riešenie chudoby pracujúcich žien; vyzýva 
Komisiu, aby predložila rámec pre 
transparentnosť odmeňovania a 
zabezpečila, aby sa v záväzných právnych 
predpisoch EÚ plne rešpektovala 
autonómiu a zmluvná sloboda 
vnútroštátnych sociálnych partnerov, 
najmä v tých členských štátoch, v ktorých 
je odmeňovanie zodpovednosťou aj 
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vnútroštátnych sociálnych partnerov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 297
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva na dodržiavanie pravidiel 
rovnosti a nediskriminácie, najmä pokiaľ 
ide o mzdy;

9. vyzýva na dodržiavanie pravidiel 
rovnosti a nediskriminácie, najmä pokiaľ 
ide o mzdy; ďalej zdôrazňuje, že 
zodpovednosť nesú vo veľkej miere 
samotní zamestnávatelia, a vyzýva 
Európsku komisiu a členské štáty, aby 
zaviedli opatrenia, ktorými by sa všetkým 
zamestnávateľom vo verejnom aj 
súkromnom sektore uložila povinnosť 
prijať politiky a postupy týkajúce sa 
úplnej transparentnosti odmeňovania, ako 
aj poskytovať účinný prístup k 
spravodlivosti a stanoviť sankcie pre 
zamestnávateľov, ktorí porušujú právo na 
rovnosť odmeňovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 298
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Yana Toom

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva na dodržiavanie pravidiel 
rovnosti a nediskriminácie, najmä pokiaľ 
ide o mzdy;

9. vyzýva na dodržiavanie pravidiel 
rovnosti a nediskriminácie, najmä pokiaľ 
ide o osoby so zdravotným postihnutím, 
etnické alebo rasové menšiny, komunity 
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LGBTQ, ženy a iné skupiny 
znevýhodnených pracovníkov; v tejto 
súvislosti vyzýva na okamžité 
odblokovanie horizontálnej 
antidiskriminačnej smernice;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 299
Katrin Langensiepen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva na dodržiavanie pravidiel 
rovnosti a nediskriminácie, najmä pokiaľ 
ide o mzdy;

9. vyzýva na dodržiavanie pravidiel 
rovnosti a nediskriminácie, najmä pokiaľ 
ide o mzdy, a na boj proti rozdielom v 
príjmoch mužov a žien a rozdielom 
v príjmoch etnických skupín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 300
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva na dodržiavanie pravidiel 
rovnosti a nediskriminácie, najmä pokiaľ 
ide o mzdy;

9. vyzýva na dodržiavanie pravidiel 
rovnosti a nediskriminácie, najmä pokiaľ 
ide o prístup, zaobchádzanie a postup v 
zamestnaní;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 301
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir
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Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva na dodržiavanie pravidiel 
rovnosti a nediskriminácie, najmä pokiaľ 
ide o mzdy;

9. vyzýva na dodržiavanie pravidiel 
rovnosti a nediskriminácie, najmä pokiaľ 
ide o mzdy; v tejto súvislosti víta záväzok 
Komisie predložiť do konca roku 2021 
návrh záväzných opatrení v oblasti 
transparentnosti odmeňovania, ako sa 
uvádza v stratégii pre rodovú rovnosť na 
roky 2020 – 2025;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 302
Anne Sander

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva na dodržiavanie pravidiel 
rovnosti a nediskriminácie, najmä pokiaľ 
ide o mzdy;

9. vyzýva na dodržiavanie pravidiel 
rovnosti a boj proti všetkým formám 
diskriminácie, najmä pokiaľ ide o mzdy;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 303
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva na dodržiavanie pravidiel 
rovnosti a nediskriminácie, najmä pokiaľ 
ide o mzdy;

9. vyzýva na dodržiavanie pravidiel 
rovnosti a nediskriminácie, najmä pokiaľ 
ide o mzdy a pracovné podmienky;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 304
Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby bojovali proti chudobe pracujúcich, 
ktorá ovplyvňuje mladých ľudí s 
vysokoškolským vzdelaním; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby prijali 
opatrenia proti nepravej samostatnej 
zárobkovej činnosti a vykorisťovaniu 
mladých pracovníkov na základe nízkych 
miezd a nejasných alebo nespravodlivých 
pracovných podmienok, čo by mohlo viesť 
k chudobe pracujúcich; potvrdzuje 
naliehavú potrebu preskúmať a posilniť 
európsky rámec kvality pre stáže s cieľom 
zahrnúť zásadu odmeny za stáže a 
odborné stáže medzi kritériá kvality, ako 
aj zabezpečiť primeraný prístup k 
systémom sociálnej ochrany; opätovne 
potvrdzuje, že zamestnanie mladých ľudí 
by sa nemalo vnímať ako lacná práca a že 
by sa mladým ľuďom mali poskytnúť 
spravodlivé pracovné podmienky a mzdy, 
ako aj riadne pracovné zmluvy, a to aj 
podľa ich skúseností a kvalifikácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 305
Özlem Demirel

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. víta plán Komisie zaviesť záruku 
pre deti; navrhuje, aby sa zlepšila 
ekonomická situácia detí a ich rodín 
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zabezpečením nezávislého minimálneho 
dôchodku a aby sa zvýšili možnosti ich 
účasti v zmysle rovnakých príležitostí;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 306
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
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou 
COVID-19 môže dôjsť k nárastu 
neštandardnej a neistej práce; zdôrazňuje, 
že zákonná minimálna mzda by sa mala 
vzťahovať na všetkých pracovníkov, a to 
aj na v súčasnosti vylúčené kategórie 
pracovníkov, ako sú neštandardní 
pracovníci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 307
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
presadzovali politiky flexiistoty posilnením 
piliera sociálneho zabezpečenia a piliera 
skutočných príležitostí na zvyšovanie 
kvalifikácie;

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 308
Özlem Demirel

Návrh uznesenia
Odsek 9 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9b. navrhuje, aby Komisia predložila 
návrh právneho predpisu, v ktorom by sa 
od členských štátov vyžadovalo, aby 
zabezpečili, že zamestnávatelia zabezpečia 
úplnú transparentnosť miezd a zároveň 
zabránia akýmkoľvek praktikám, ktoré 
oslabujú dosiahnutie zásady „rovnakej 
odmeny za rovnakú prácu“; zdôrazňuje, 
že návrh by mal obsahovať všetky 
opatrenia a sankcie na účinné 
dosiahnutie rovnakej odmeny a mal by 
umožniť sociálnym partnerom, aby 
prostredníctvom kolektívnych zmlúv 
prerokovali a dohodli pozitívny vývoj na 
dosiahnutie tohto cieľa;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 309
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili prístup k dôstojnému a 
cenovo dostupnému bývaniu pre všetkých 
a ďalej podporovali výstavbu cenovo 
dostupných verejných bytov;

10. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili prístup k dôstojnému a cenovo 
dostupnému bývaniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 310
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia 
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Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili prístup k dôstojnému a 
cenovo dostupnému bývaniu pre všetkých 
a ďalej podporovali výstavbu cenovo 
dostupných verejných bytov;

10. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili prístup k dôstojnému a cenovo 
dostupnému bývaniu pre všetkých a ďalej 
podporovali výstavbu cenovo dostupných 
verejných bytov; vyzýva vnútroštátne a 
miestne orgány, aby prijali primerané 
politiky bývania, vytvorili podmienky pre 
investície do sociálneho a cenovo 
dostupného bývania a podporovali ich a 
bojovali proti energetickej chudobe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 311
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Monica Semedo, 
Yana Toom

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili prístup k dôstojnému a 
cenovo dostupnému bývaniu pre všetkých 
a ďalej podporovali výstavbu cenovo 
dostupných verejných bytov;

10. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili prístup k dôstojnému a cenovo 
dostupnému bývaniu pre všetkých a ďalej 
podporovali výstavbu cenovo dostupných 
verejných bytov; nabáda členské štáty, aby 
posilnili výmenu najlepších postupov 
týkajúcich sa účinných politík sociálneho 
bývania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 312
Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 10
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili prístup k dôstojnému a 
cenovo dostupnému bývaniu pre všetkých 
a ďalej podporovali výstavbu cenovo 
dostupných verejných bytov;

10. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili prístup k dôstojnému, 
bezpečnému a cenovo dostupnému 
bývaniu pre všetkých a ďalej podporovali 
výstavbu cenovo dostupných verejných 
bytov a investovali do oblastí a štvrtí s 
extrémnou chudobou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 313
Anne Sander

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili prístup k dôstojnému a 
cenovo dostupnému bývaniu pre všetkých 
a ďalej podporovali výstavbu cenovo 
dostupných verejných bytov;

10. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili prístup k dôstojnému a cenovo 
dostupnému bývaniu pre všetkých a ďalej 
podporovali výstavbu cenovo dostupných 
bytov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 314
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili prístup k dôstojnému a 
cenovo dostupnému bývaniu pre všetkých 
a ďalej podporovali výstavbu cenovo 
dostupných verejných bytov;

10. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili prístup k dôstojnému a 
cenovo dostupnému bývaniu pre všetkých 
a ďalej podporovali výstavbu cenovo 
dostupných sociálnych bytov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 315
Katrin Langensiepen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili prístup k dôstojnému a 
cenovo dostupnému bývaniu pre všetkých 
a ďalej podporovali výstavbu cenovo 
dostupných verejných bytov;

10. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby bojovali proti vysťahovaniu a 
zabezpečili prístup k dôstojnému a cenovo 
dostupnému, prístupnému, energicky 
účinnému a zdravému bývaniu pre 
všetkých a ďalej podporovali výstavbu 
cenovo dostupných verejných bytov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 316
Katrin Langensiepen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. vzhľadom na prepojenia medzi 
chudobou pracujúcich a bezdomovectvom 
vyzýva Komisiu, aby navrhla rámec EÚ 
pre vnútroštátne stratégie boja proti 
bezdomovectvu, a vyzýva členské štáty, 
aby prijali naliehavé opatrenia na 
predchádzanie bezdomovectvu a boj proti 
nemu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 317
Nicolaus Fest, Guido Reil
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Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. vyzýva EÚ, aby ukončila nelegálne 
prisťahovalectvo, ktoré podnecuje nárast 
bezdomovectva v EÚ a vyvíja zvýšený tlak 
na systémy sociálneho zabezpečenia 
členských štátov; okrem toho zdôrazňuje, 
že je povinnosťou členských štátov 
uprednostniť ubytovanie pre štátnych 
príslušníkov daného členského štátu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 318
Eugen Tomac

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby poskytli mladým ľuďom vhodnú a 
primeranú úroveň vzdelania a odbornej 
prípravy, čo im umožní reagovať na výzvy 
trhu práce, a aby ich informovali o ich 
právach, najmä v prípade atypických 
alebo neistých foriem zamestnania;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 319
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zistili stav skupín zamestnancov v 
atypických a neistých zamestnaniach a 

11. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili dôstojné pracovné podmienky 
pre skupiny zamestnancov v atypických a 
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pôsobila proti tejto forme zamestnania 
opatreniami;

neistých zamestnaniach; vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby neuplatňovali 
univerzálny prístup, ale aby zaobchádzali 
s pracovníkmi platforiem veľmi cieleným 
spôsobom s cieľom neohroziť vznik 
nových a dôležitých foriem práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 320
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zistili stav skupín zamestnancov v 
atypických a neistých zamestnaniach a 
pôsobila proti tejto forme zamestnania 
opatreniami;

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zahrnuli každú kategóriu dôstojného 
zamestnania, ktorá umožňuje prístup k 
zamestnaniu v situáciách, ako je súčasná 
vážna hospodárska kríza;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 321
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zistili stav skupín zamestnancov v 
atypických a neistých zamestnaniach a 
pôsobila proti tejto forme zamestnania 
opatreniami;

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby riešili stav skupín zamestnancov v 
atypických a neistých zamestnaniach a 
zabezpečili spravodlivé pracovné 
podmienky pre pracovníkov pri súčasnom 
zabezpečení pracovných príležitostí;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 322
Özlem Demirel

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zistili stav skupín zamestnancov v 
atypických a neistých zamestnaniach a 
pôsobila proti tejto forme zamestnania 
opatreniami;

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby štatisticky podrobne zistili stav skupín 
zamestnancov v atypických a neistých 
zamestnaniach a pôsobili proti tejto forme 
zamestnania opatreniami; vyzýva Komisiu, 
aby predložila návrhy na potlačenie 
neistej práce a na zabránenie prepájaniu 
zákonných foriem práce s podvodným 
úmyslom podkopávať mzdy a vyhnúť sa 
odvodom sociálneho zabezpečenia;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 323
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
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zistili stav skupín zamestnancov v 
atypických a neistých zamestnaniach a 
pôsobila proti tejto forme zamestnania 
opatreniami;

11. zdôrazňuje nárast neistých a 
neštandardných druhov pracovných 
miest; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zistili stav skupín zamestnancov v 
atypických a neistých zamestnaniach a 
pôsobila proti tejto forme zamestnania 
opatreniami, napr. v rámci európskeho 
semestra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 324
Katrin Langensiepen
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zistili stav skupín zamestnancov v 
atypických a neistých zamestnaniach a 
pôsobila proti tejto forme zamestnania 
opatreniami;

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zistili stav skupín zamestnancov v 
atypických a neistých zamestnaniach a 
pôsobila proti tejto forme zamestnania 
opatreniami; pripomína členským štátom, 
aby prístup k zamestnaniu a súvisiace 
podporné opatrenia verejných služieb 
zamestnanosti nepodliehali trestajúcej 
podmienenosti pre jej účinok, že sa ľudia 
dostávajú do neistého a atypického 
zamestnania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 325
Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zistili stav skupín zamestnancov v 
atypických a neistých zamestnaniach a 
pôsobila proti tejto forme zamestnania 
opatreniami;

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zistili stav skupín zamestnancov v 
atypických a neistých zamestnaniach a 
pôsobila proti tejto forme zamestnania 
opatreniami prispôsobením a 
modernizáciou existujúcich 
pracovnoprávnych predpisov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 326
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
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
postupne ukončovali využívanie 
pracovných zmlúv na nula hodín; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby bojovali proti 
nedobrovoľnej práci na čiastočný úväzok 
a vynaložili značné úsilie na podporu 
zamestnania na neurčitý čas a na 
obmedzenie využívania neustále 
obnovovaných dočasných pracovných 
zmlúv; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 327
Katrin Langensiepen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. víta usmernenia o ochrane 
sezónnych pracovníkov, ktoré Komisia 
predložila 16. júla 2020; vyzýva Radu, aby 
prijala ambiciózne závery Rady o 
sezónnych pracovníkoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 328
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
Odsek 11 b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11b. je pevne presvedčený, že 
zamestnávateľ nesie plnú zodpovednosť 
za zabezpečenie potrebného vybavenia, 
oblečenia a poistenia pre zamestnanca na 
vykonávanie pracovných úloh bez 
nákladov pre samotných pracovníkov; 
zdôrazňuje, že zamestnávatelia sú plne 
zodpovední za výdavky alebo potrebnú 
odbornú prípravu na plnenie povinností 
pracovných úloh;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 329
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zintenzívnili monitorovanie 
dodržiavania platných pracovných a 
sociálnych predpisov prostredníctvom 
inšpekcií a aby v cezhraničných situáciách 
využívali Európsky orgán práce (ELA);

12. vyzýva na posilnenie inšpektorátov 
práce v členských štátoch a zabezpečenie 
ich primeraného financovania; 
zdôrazňuje, že je stále potrebné zabezpečiť 
účinné a primerané kontroly, inšpekcie a 
sťažnosti; zdôrazňuje, že monitorovanie a 
kontrola sú mimoriadne dôležité v 
prípadoch štátnych príslušníkov tretích 
krajín pracujúcich v rámci Únie; vyzýva 
na čo najrýchlejšie vytvorenie a uvedenie 
do prevádzky Európskeho orgánu práce 
(ELA); vyzýva, aby mal orgán ELA 
skutočné právomoci pri inšpekcii práce v 
cezhraničných prípadoch a aby 
monitoroval, či členské štáty dodržiavajú 
dohovory MOP a pracovné právo EÚ; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zintenzívnili monitorovanie dodržiavania 
platných pracovných a sociálnych 
predpisov prostredníctvom inšpekcií a aby 
v cezhraničných situáciách využívali ELA 
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s cieľom zabezpečiť riadne presadzovanie 
právnych predpisov Únie v oblasti 
mobility pracovnej sily a koordinácie 
sociálneho zabezpečenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 330
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zintenzívnili monitorovanie 
dodržiavania platných pracovných a 
sociálnych predpisov prostredníctvom 
inšpekcií a aby v cezhraničných situáciách 
využívali Európsky orgán práce (ELA);

12. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zintenzívnili monitorovanie 
dodržiavania platných pracovných a 
sociálnych predpisov a aby v 
cezhraničných situáciách využívali 
Európsky orgán práce (ELA);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 331
Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zintenzívnili monitorovanie 
dodržiavania platných pracovných a 
sociálnych predpisov prostredníctvom 
inšpekcií a aby v cezhraničných situáciách 
využívali Európsky orgán práce (ELA);

12. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zintenzívnili monitorovanie 
dodržiavania platných pracovných a 
sociálnych predpisov prostredníctvom 
inšpekcií a aby v cezhraničných situáciách 
využívali Európsky orgán práce (ELA), 
ako aj na modernizáciu a prispôsobenie 
existujúceho právneho rámca;

Or. en



PE655.980v01-00 82/138 AM\1212061SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 332
Dominique Bilde, France Jamet

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. vyzýva Komisiu, aby zaviedla 
aktívnu politiku ochrany európskeho trhu, 
a to uplatňovaním antidumpingových 
opatrení stanovených v zmluvách na 
ochranu odvetví ohrozených nekalou 
súťažou, ktorá vedie k neistote našich 
pracovných miest;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 333
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. vyzýva členské štáty, aby bojovali 
proti nedeklarovanej práci; domnieva sa, 
že členské štáty musia riešiť zložité 
pracovné právo, daňové zaťaženie a 
uľahčiť administratívu, aby vytvárali 
silnejšie stimuly na deklarovanie práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 334
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 13
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. konštatuje, že nezávislosť 
kolektívneho vyjednávania je cenný 
výdobytok; víta plán Komisie prijať akčný 
program na ochranu a posilnenie 
systémov kolektívneho vyjednávania na 
vnútroštátnej úrovni, najmä na sektorovej 
úrovni, a odporúča, aby sa prijali 
opatrenia v súlade s článkami 151 a 153 
ZFEÚ; zdôrazňuje, že kolektívne zmluvy 
nesmú byť predmetom nariadení a 
výkladu na európskej úrovni;

13. víta plán Komisie prijať akčný 
program na podporu tých systémov 
kolektívneho vyjednávania na vnútroštátnej 
úrovni, v ktorých sa uprednostňujú 
inovačné opatrenia potrebné na to, aby 
podniky čelili zložitej výzve, ktorou je 
reagovať na hospodársku krízu tým, že 
budú povzbudzovať pracovníkov, aby v 
rámci svojich funkcií prevzali väčšiu 
zodpovednosť v oblasti vzdelávania, 
rozvoja a dostupnosti;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 335
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. konštatuje, že nezávislosť 
kolektívneho vyjednávania je cenný 
výdobytok; víta plán Komisie prijať akčný 
program na ochranu a posilnenie systémov 
kolektívneho vyjednávania na vnútroštátnej 
úrovni, najmä na sektorovej úrovni, a 
odporúča, aby sa prijali opatrenia v 
súlade s článkami 151 a 153 ZFEÚ; 
zdôrazňuje, že kolektívne zmluvy nesmú 
byť predmetom nariadení a výkladu na 
európskej úrovni;

13. silno zdôrazňuje, že nezávislosť 
kolektívneho vyjednávania je cenný 
výdobytok; víta plán Komisie prijať akčný 
program na ochranu a posilnenie systémov 
kolektívneho vyjednávania na vnútroštátnej 
úrovni, najmä na sektorovej úrovni; 
zdôrazňuje, že kolektívne zmluvy nesmú 
byť predmetom nariadení a výkladu na 
európskej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 336
Özlem Demirel
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Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. konštatuje, že nezávislosť 
kolektívneho vyjednávania je cenný 
výdobytok; víta plán Komisie prijať akčný 
program na ochranu a posilnenie systémov 
kolektívneho vyjednávania na vnútroštátnej 
úrovni, najmä na sektorovej úrovni, a 
odporúča, aby sa prijali opatrenia v súlade 
s článkami 151 a 153 ZFEÚ; zdôrazňuje, 
že kolektívne zmluvy nesmú byť 
predmetom nariadení a výkladu na 
európskej úrovni;

13. konštatuje, že nezávislosť 
kolektívneho vyjednávania je cenný 
výdobytok; víta plán Komisie prijať akčný 
program na ochranu a posilnenie systémov 
kolektívneho vyjednávania na vnútroštátnej 
úrovni, najmä na sektorovej úrovni, a 
odporúča, aby sa prijali opatrenia v súlade 
s článkami 151 a 153 ZFEÚ; zdôrazňuje, 
že kolektívne zmluvy nesmú byť 
predmetom pravidiel a výkladu na 
európskej úrovni;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 337
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. konštatuje, že nezávislosť 
kolektívneho vyjednávania je cenný 
výdobytok; víta plán Komisie prijať akčný 
program na ochranu a posilnenie systémov 
kolektívneho vyjednávania na vnútroštátnej 
úrovni, najmä na sektorovej úrovni, a 
odporúča, aby sa prijali opatrenia v súlade 
s článkami 151 a 153 ZFEÚ; zdôrazňuje, 
že kolektívne zmluvy nesmú byť 
predmetom nariadení a výkladu na 
európskej úrovni;

13. konštatuje, že nezávislosť 
kolektívneho vyjednávania je cenný 
výdobytok; víta plán Komisie prijať akčný 
program na ochranu a posilnenie systémov 
kolektívneho vyjednávania na vnútroštátnej 
úrovni, najmä na sektorovej úrovni a 
úrovni spoločnosti, a odporúča, aby sa 
prijali opatrenia v súlade s článkami 151 a 
153 ZFEÚ; zdôrazňuje, že kolektívne 
zmluvy nesmú byť predmetom nariadení a 
výkladu na európskej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 338
Radan Kanev
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Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. konštatuje, že nezávislosť 
kolektívneho vyjednávania je cenný 
výdobytok; víta plán Komisie prijať akčný 
program na ochranu a posilnenie systémov 
kolektívneho vyjednávania na vnútroštátnej 
úrovni, najmä na sektorovej úrovni, a 
odporúča, aby sa prijali opatrenia v súlade 
s článkami 151 a 153 ZFEÚ; zdôrazňuje, 
že kolektívne zmluvy nesmú byť 
predmetom nariadení a výkladu na 
európskej úrovni;

13. konštatuje, že nezávislosť 
kolektívneho vyjednávania je cenný 
výdobytok; víta plán Komisie prijať akčný 
program na ochranu a posilnenie systémov 
kolektívneho vyjednávania na vnútroštátnej 
úrovni, najmä na sektorovej úrovni, a 
odporúča, aby sa prijali opatrenia v súlade 
s článkami 151 a 153 ZFEÚ; zdôrazňuje, 
že kolektívne zmluvy nesmú byť 
predmetom nariadení a výkladu na 
európskej úrovni; zdôrazňuje však potrebu 
zabezpečiť a presadzovať autonómiu 
sociálnych partnerov v každom členskom 
štáte, a to aj prostredníctvom kontroly na 
úrovni Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 339
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
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. zdôrazňuje potrebu 
koordinovaného prístupu na úrovni EÚ s 
cieľom dosiahnuť skutočný rast miezd, 
zabrániť prudkému znižovaniu nákladov 
práce, ktoré spôsobuje nezdravá súťaž v 
tejto oblasti, a zvýšiť pozitívnu sociálnu 
konvergenciu; vyzýva Komisiu, aby 
navrhla smernicu, ktorá zaručí prístup 
odborových zväzov na pracoviská na účely 
organizovania, výmeny informácií a 
konzultácií, čím sa každému občanovi EÚ 
zabezpečí právo dobrovoľne organizovať 
odborový zväz, posilní zastúpenie 
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pracovníkov a zabezpečí právo sociálnych 
partnerov kolektívne vyjednávať vo 
všetkých odvetviach; zdôrazňuje, že právo 
organizovať sa sa musí vzťahovať aj na 
neštandardných pracovníkov a tých, ktorú 
vykonávajú falošnú samostatnú 
zárobkovú činnosť, ako sú pracovníci 
platforiem;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 340
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Alex Agius 
Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Lina Gálvez Muñoz

Návrh uznesenia
Odsek 13 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13b. zdôrazňuje, že vnútroštátne 
minimálne mzdy by nemali chytiť 
kvalifikovaných pracovníkov do pasce 
nízkych úrovní miezd; vyzýva členské 
štáty, aby úzko spolupracovali s 
vnútroštátnymi sociálnymi partnermi s 
cieľom znížiť účinok presahovania 
minimálnych miezd v kategóriách 
pracovných miest, kde minimálna mzda 
nie je opodstatnená; domnieva sa, že 
pracovníci v každom členskom štáte musia 
mať lepší prístup k odvetvovým 
kolektívnym zmluvám, ktoré sa na nich 
vzťahujú; zdôrazňuje, že je potrebné 
riešiť nekalé praktiky, ako sú zrážky 
zamestnávateľov z minimálnych miezd;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 341
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
Odsek 13 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13c. vyzýva Komisiu, aby podporovala 
využívanie ESF+ na budovanie kapacít 
sociálnych partnerov s cieľom posilniť 
kolektívne vyjednávanie v Európe; vyzýva 
členské štáty, aby vytvorili potrebné 
inštitúcie a mechanizmy na podporu 
kolektívneho vyjednávania s osobitným 
zameraním na odvetvové kolektívne 
vyjednávanie; vyzýva členské štáty, aby 
konzultovali s vnútroštátnymi sociálnymi 
partnermi a zapojili ich do tvorby 
právnych predpisov, ktoré sú pre nich 
relevantné; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 342
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva Komisiu, aby zakotvila 
dodržiavanie uplatniteľných kolektívnych 
zmlúv ako podmienku pomoci z fondov a 
programov Únie;

vypúšťa sa

Or. es

Pozmeňujúci návrh 343
Eugen Tomac

Návrh uznesenia
Odsek 14
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva Komisiu, aby zakotvila 
dodržiavanie uplatniteľných kolektívnych 
zmlúv ako podmienku pomoci z fondov a 
programov Únie;

vypúšťa sa

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 344
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva Komisiu, aby zakotvila 
dodržiavanie uplatniteľných kolektívnych 
zmlúv ako podmienku pomoci z fondov a 
programov Únie;

vypúšťa sa

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 345
Nicolaus Fest, Guido Reil

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva Komisiu, aby zakotvila 
dodržiavanie uplatniteľných kolektívnych 
zmlúv ako podmienku pomoci z fondov a 
programov Únie;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 346
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
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva Komisiu, aby zakotvila 
dodržiavanie uplatniteľných kolektívnych 
zmlúv ako podmienku pomoci z fondov a 
programov Únie;

14. vyzýva Komisiu, aby od 
prijímateľov a príjemcov finančných 
prostriedkov EÚ, grantov, štrukturálnych 
fondov, spoločnej poľnohospodárskej 
politiky (SPP), nájomných zmlúv a iných 
relevantných subjektov požadovala 
podporovanie a dodržiavanie 
uplatniteľných kolektívnych zmlúv a 
pracovných podmienok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 347
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. odporúča členským štátom, aby 
prijali opatrenia na podporu kolektívneho 
vyjednávania v prípadoch, keď je úroveň 
krytia nižšia ako 70 %;

vypúšťa sa

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 348
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh uznesenia
Odsek 15
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. odporúča členským štátom, aby 
prijali opatrenia na podporu kolektívneho 
vyjednávania v prípadoch, keď je úroveň 
krytia nižšia ako 70 %;

15. navrhuje členským štátom, že by 
mali prijať opatrenia na podporu 
kolektívneho vyjednávania v prípadoch, 
keď je úroveň krytia nižšia ako 70 %; 
zdôrazňuje, že každé iniciované opatrenie 
musí zabezpečiť značné začlenenie 
vnútroštátnych sociálnych partnerov do 
procesu rozhodovania; domnieva sa, že 
žiadny akčný plán nesmie žiadnym 
spôsobom zasahovať do autonómie 
vnútroštátnych sociálnych partnerov 
alebo vytvárať všeobecne uplatniteľné 
kolektívne zmluvy, pokiaľ národní 
sociálni partneri neposkytnú plný súhlas;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 349
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. odporúča členským štátom, aby 
prijali opatrenia na podporu kolektívneho 
vyjednávania v prípadoch, keď je úroveň 
krytia nižšia ako 70 %;

15. odporúča členským štátom, aby 
prijali opatrenia na podporu vyjednávania v 
prípadoch, keď to bude mať prínos pre 
hospodárstvo a sociálnu a rodinnú 
situáciu krajiny;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 350
Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. odporúča členským štátom, aby 15. odporúča členským štátom, aby 
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prijali opatrenia na podporu kolektívneho 
vyjednávania v prípadoch, keď je úroveň 
krytia nižšia ako 70 %;

prijali opatrenia na podporu kolektívneho 
vyjednávania a nezávislosti sociálnych 
partnerov v prípadoch, keď je úroveň 
krytia nižšia ako 70 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 351
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby účinne a prostredníctvom sankcií 
presadzovali právo pracovníkov 
zjednocovať sa, vyjednávať a uzatvárať 
kolektívne zmluvy, a zabezpečiť, aby 
odborové zväzy mohli vstupovať do 
zariadení, rozprávať sa s pracovníkmi na 
pracovnom mieste a organizovať ich;

vypúšťa sa

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 352
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby účinne a prostredníctvom sankcií 
presadzovali právo pracovníkov 
zjednocovať sa, vyjednávať a uzatvárať 
kolektívne zmluvy, a zabezpečiť, aby 
odborové zväzy mohli vstupovať do 
zariadení, rozprávať sa s pracovníkmi na 
pracovnom mieste a organizovať ich;

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili dodržiavanie pracovných 
predpisov, pokiaľ zabezpečia dôstojnosť a 
blahobyt rodín, ako aj rovnováhu medzi 
pracovným a súkromným životom;

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 353
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Monica Semedo, Yana Toom

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby účinne a prostredníctvom sankcií 
presadzovali právo pracovníkov 
zjednocovať sa, vyjednávať a uzatvárať 
kolektívne zmluvy, a zabezpečiť, aby 
odborové zväzy mohli vstupovať do 
zariadení, rozprávať sa s pracovníkmi na 
pracovnom mieste a organizovať ich;

16. vyzýva členské štáty, aby zaručili 
právo pracovníkov zjednocovať sa, 
vyjednávať a uzatvárať kolektívne zmluvy, 
a bezodkladne konali v prípade porušenia 
tohto práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 354
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby účinne a prostredníctvom sankcií 
presadzovali právo pracovníkov 
zjednocovať sa, vyjednávať a uzatvárať 
kolektívne zmluvy, a zabezpečiť, aby 
odborové zväzy mohli vstupovať do 
zariadení, rozprávať sa s pracovníkmi na 
pracovnom mieste a organizovať ich;

16. vyzýva členské štáty, aby 
presadzovali právo pracovníkov 
zjednocovať sa, vyjednávať a uzatvárať 
kolektívne zmluvy, a zabezpečili, aby 
odborové zväzy mohli vstupovať do 
zariadení, rozprávať sa s pracovníkmi na 
pracovnom mieste a organizovať ich;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 355
Nicolaus Fest, Guido Reil
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Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby účinne a prostredníctvom sankcií 
presadzovali právo pracovníkov 
zjednocovať sa, vyjednávať a uzatvárať 
kolektívne zmluvy, a zabezpečiť, aby 
odborové zväzy mohli vstupovať do 
zariadení, rozprávať sa s pracovníkmi na 
pracovnom mieste a organizovať ich;

16. vyzýva členské štáty, aby 
presadzovali právo pracovníkov 
zjednocovať sa, vyjednávať a uzatvárať 
kolektívne zmluvy, a zabezpečili, aby 
odborové zväzy mohli vstupovať do 
zariadení, rozprávať sa s pracovníkmi na 
pracovnom mieste a organizovať ich; 
poveruje Komisiu, aby v tejto súvislosti 
upustila od uloženia akýchkoľvek sankcií 
členským štátom, pretože za vykonávanie 
týchto práv sú výlučne zodpovedné 
členské štáty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 356
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby účinne a prostredníctvom sankcií 
presadzovali právo pracovníkov 
zjednocovať sa, vyjednávať a uzatvárať 
kolektívne zmluvy, a zabezpečiť, aby 
odborové zväzy mohli vstupovať do 
zariadení, rozprávať sa s pracovníkmi na 
pracovnom mieste a organizovať ich;

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili právo pracovníkov 
zjednocovať sa, vyjednávať a uzatvárať 
kolektívne zmluvy, a zabezpečili, aby 
odborové zväzy mohli vstupovať do 
zariadení, rozprávať sa s pracovníkmi na 
pracovnom mieste a organizovať ich;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 357
Lukas Mandl

Návrh uznesenia
Odsek 16
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby účinne a prostredníctvom sankcií 
presadzovali právo pracovníkov 
zjednocovať sa, vyjednávať a uzatvárať 
kolektívne zmluvy, a zabezpečiť, aby 
odborové zväzy mohli vstupovať do 
zariadení, rozprávať sa s pracovníkmi na 
pracovnom mieste a organizovať ich;

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby účinne a prostredníctvom sankcií 
presadzovali právo pracovníkov 
zjednocovať sa, vyjednávať a uzatvárať 
kolektívne zmluvy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 358
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby účinne a prostredníctvom sankcií 
presadzovali právo pracovníkov 
zjednocovať sa, vyjednávať a uzatvárať 
kolektívne zmluvy, a zabezpečiť, aby 
odborové zväzy mohli vstupovať do 
zariadení, rozprávať sa s pracovníkmi na 
pracovnom mieste a organizovať ich;

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby účinne a prostredníctvom sankcií 
presadzovali právo pracovníkov 
zjednocovať sa, vyjednávať a uzatvárať 
kolektívne zmluvy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 359
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
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby účinne a prostredníctvom sankcií 

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby účinne a prostredníctvom sankcií 
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presadzovali právo pracovníkov 
zjednocovať sa, vyjednávať a uzatvárať 
kolektívne zmluvy, a zabezpečiť, aby 
odborové zväzy mohli vstupovať do 
zariadení, rozprávať sa s pracovníkmi na 
pracovnom mieste a organizovať ich;

presadzovali právo pracovníkov 
zjednocovať sa, vyjednávať a uzatvárať 
kolektívne zmluvy, a zabezpečili, aby 
odborové zväzy mali prístup na 
pracovisko, mohli sa rozprávať s 
pracovníkmi na pracovnom mieste , aj keď 
pracujú na diaľku, a organizovať ich;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 360
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby účinne a prostredníctvom sankcií 
presadzovali právo pracovníkov 
zjednocovať sa, vyjednávať a uzatvárať 
kolektívne zmluvy, a zabezpečiť, aby 
odborové zväzy mohli vstupovať do 
zariadení, rozprávať sa s pracovníkmi na 
pracovnom mieste a organizovať ich;

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby účinne posilnili právo pracovníkov 
zjednocovať sa, vyjednávať a uzatvárať 
kolektívne zmluvy, a zabezpečili, aby 
odborové zväzy mohli vstupovať do 
zariadení, rozprávať sa s pracovníkmi na 
pracovnom mieste a organizovať ich;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 361
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby účinne a prostredníctvom sankcií 
presadzovali právo pracovníkov 
zjednocovať sa, vyjednávať a uzatvárať 
kolektívne zmluvy, a zabezpečiť, aby 
odborové zväzy mohli vstupovať do 
zariadení, rozprávať sa s pracovníkmi na 

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby účinne a prostredníctvom sankcií 
posilnili právo pracovníkov zjednocovať 
sa, vyjednávať a uzatvárať kolektívne 
zmluvy, a zabezpečiť, aby odborové zväzy 
mohli vstupovať do zariadení, rozprávať sa 
s pracovníkmi na pracovnom mieste a 
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pracovnom mieste a organizovať ich; organizovať ich;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 362
Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby účinne a prostredníctvom sankcií 
presadzovali právo pracovníkov 
zjednocovať sa, vyjednávať a uzatvárať 
kolektívne zmluvy, a zabezpečiť, aby 
odborové zväzy mohli vstupovať do 
zariadení, rozprávať sa s pracovníkmi na 
pracovnom mieste a organizovať ich;

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby účinne presadzovali právo pracovníkov 
zjednocovať sa, vyjednávať a uzatvárať 
kolektívne zmluvy, a zabezpečili, aby 
odborové zväzy mohli vstupovať do 
zariadení, rozprávať sa s pracovníkmi na 
pracovnom mieste a organizovať ich;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 363
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby účinne a prostredníctvom sankcií 
presadzovali právo pracovníkov 
zjednocovať sa, vyjednávať a uzatvárať 
kolektívne zmluvy, a zabezpečiť, aby 
odborové zväzy mohli vstupovať do 
zariadení, rozprávať sa s pracovníkmi na 
pracovnom mieste a organizovať ich;

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby účinne a prostredníctvom sankcií 
presadzovali právo pracovníkov 
zjednocovať sa, vyjednávať a uzatvárať 
kolektívne zmluvy a zmluvy na úrovni 
spoločnosti, a zabezpečili, aby odborové 
zväzy mohli vstupovať do zariadení, 
rozprávať sa s pracovníkmi na pracovnom 
mieste a organizovať ich;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 364
Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. konštatuje, že v niektorých 
členských štátoch existujú prípady 
politického využívania a zneužívania 
sociálnymi partnermi a vyzýva Komisiu, 
aby proti tomuto javu prijala dôrazné 
opatrenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 365
Eugen Tomac

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby pracovali na zmene a 
doplnení európskych pravidiel 
hospodárskej súťaže, aby verejné služby, 
ako sú nemocnice a zariadenia 
starostlivosti, mohli zostať vo verejných 
rukách alebo aby im boli vrátené;

vypúšťa sa

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 366
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby pracovali na zmene a 

vypúšťa sa
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doplnení európskych pravidiel 
hospodárskej súťaže, aby verejné služby, 
ako sú nemocnice a zariadenia 
starostlivosti, mohli zostať vo verejných 
rukách alebo aby im boli vrátené;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 367
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby pracovali na zmene a 
doplnení európskych pravidiel 
hospodárskej súťaže, aby verejné služby, 
ako sú nemocnice a zariadenia 
starostlivosti, mohli zostať vo verejných 
rukách alebo aby im boli vrátené;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 368
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby pracovali na zmene a 
doplnení európskych pravidiel 
hospodárskej súťaže, aby verejné služby, 
ako sú nemocnice a zariadenia 
starostlivosti, mohli zostať vo verejných 
rukách alebo aby im boli vrátené;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 369
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo, Yana Toom

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby pracovali na zmene a 
doplnení európskych pravidiel 
hospodárskej súťaže, aby verejné služby, 
ako sú nemocnice a zariadenia 
starostlivosti, mohli zostať vo verejných 
rukách alebo aby im boli vrátené;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 370
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby pracovali na zmene a 
doplnení európskych pravidiel 
hospodárskej súťaže, aby verejné služby, 
ako sú nemocnice a zariadenia 
starostlivosti, mohli zostať vo verejných 
rukách alebo aby im boli vrátené;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 371
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odsek 17
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby pracovali na zmene a 
doplnení európskych pravidiel 
hospodárskej súťaže, aby verejné služby , 
ako sú nemocnice a zariadenia 
starostlivosti, mohli zostať vo verejných 
rukách alebo aby im boli vrátené;

17. naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby pracovali na zabezpečení 
toho, aby verejné služby , či už súkromne 
alebo verejne riadené, dodržiavali aspoň 
minimálne pracovné podmienky pre 
svojich zamestnancov, najmä slobodu 
vyjednávať a uzatvárať kolektívne zmluvy 
alebo zmluvy na úrovni spoločnosti a 
právo na primerané mzdy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 372
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby pracovali na zmene a 
doplnení európskych pravidiel 
hospodárskej súťaže, aby verejné služby, 
ako sú nemocnice a zariadenia 
starostlivosti, mohli zostať vo verejných 
rukách alebo aby im boli vrátené;

17. naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby pracovali na zmene a 
doplnení európskych pravidiel 
hospodárskej súťaže, aby verejné služby, 
ako sú nemocnice a zariadenia 
starostlivosti, mohli zostať vo verejných 
alebo súkromných rukách v súlade s 
voľným trhovým hospodárstvom, ktoré sa 
neustále starajú o vynikajúce výkony 
vďaka svojej výraznej povahe služieb vo 
verejnom záujme;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 373
Özlem Demirel

Návrh uznesenia
Odsek 17
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby pracovali na zmene a 
doplnení európskych pravidiel 
hospodárskej súťaže, aby verejné služby, 
ako sú nemocnice a zariadenia 
starostlivosti, mohli zostať vo verejných 
rukách alebo aby im boli vrátené;

17. naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby pracovali na zmene a 
doplnení európskych pravidiel 
hospodárskej súťaže, aby verejné služby, 
ako sú nemocnice a zariadenia 
starostlivosti, mohli zostať vo verejných 
rukách alebo aby im boli ľahšie vrátené;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 374
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. naliehavo vyzýva Komisiu, aby s 
cieľom zabrániť hospodárskej súťaži na 
úkor miezd zlepšila smernice o verejnom 
obstarávaní tak, aby sa mohli uchádzať 
len tí, ktorí neporušujú uplatniteľné 
kolektívne zmluvy; vyzýva členské štáty, 
aby zabezpečili súlad, overovanie a 
presadzovanie;

vypúšťa sa

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 375
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. naliehavo vyzýva Komisiu, aby s 
cieľom zabrániť hospodárskej súťaži na 
úkor miezd zlepšila smernice o verejnom 
obstarávaní tak, aby sa mohli uchádzať 
len tí, ktorí neporušujú uplatniteľné 

vypúšťa sa
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kolektívne zmluvy; vyzýva členské štáty, 
aby zabezpečili súlad, overovanie a 
presadzovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 376
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
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. naliehavo vyzýva Komisiu, aby s 
cieľom zabrániť hospodárskej súťaži na 
úkor miezd zlepšila smernice o verejnom 
obstarávaní tak, aby sa mohli uchádzať 
len tí, ktorí neporušujú uplatniteľné 
kolektívne zmluvy ; vyzýva členské štáty, 
aby zabezpečili súlad, overovanie a 
presadzovanie;

18. vyzýva Komisiu, aby zrevidovala 
smernicu 2014/24/EÚ o verejnom 
obstarávaní s cieľom zaviesť sociálnu 
doložku, v ktorej by sa vyžadovalo, aby 
hospodárske subjekty a subdodávatelia 
plne rešpektovali právo pracovníkov na 
kolektívne vyjednávanie, a stanoviť 
podmienky pre úplné vykonávanie 
uplatniteľných odvetvových kolektívnych 
zmlúv a pracovné podmienky opísané v 
tomto dokumente; vyzýva členské štáty, 
aby zabezpečili súlad, overovanie a 
presadzovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 377
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. naliehavo vyzýva Komisiu, aby s 
cieľom zabrániť hospodárskej súťaži na 
úkor miezd zlepšila smernice o verejnom 
obstarávaní tak, aby sa mohli uchádzať 

18. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
zlepšila smernice o verejnom obstarávaní 
do tej miery, kým nebudú rovnocenné s 
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len tí, ktorí neporušujú uplatniteľné 
kolektívne zmluvy; vyzýva členské štáty, 
aby zabezpečili súlad, overovanie a 
presadzovanie;

podmienkami v súkromnom sektore;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 378
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. naliehavo vyzýva Komisiu, aby s 
cieľom zabrániť hospodárskej súťaži na 
úkor miezd zlepšila smernice o verejnom 
obstarávaní tak, aby sa mohli uchádzať len 
tí, ktorí neporušujú uplatniteľné kolektívne 
zmluvy; vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili súlad, overovanie a 
presadzovanie;

18. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
zlepšila smernice o verejnom obstarávaní 
tak, aby sa mohli uchádzať len tí, ktorí 
neporušujú uplatniteľné kolektívne 
zmluvy; vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili súlad, overovanie a 
presadzovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 379
Lukas Mandl

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. navrhuje Komisie zmeniť a 
doplniť európske pravidlá tak, aby 
samostatne zárobkovo činné osoby a 
pracovníci s neštandardnými zmluvami 
mohli spojiť sily a dohodnúť kolektívne 
zmluvy;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 380
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo, Yana Toom

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. navrhuje Komisie zmeniť a doplniť 
európske pravidlá tak, aby samostatne 
zárobkovo činné osoby a pracovníci s 
neštandardnými zmluvami mohli spojiť 
sily a dohodnúť kolektívne zmluvy;

19. uznáva, že digitalizácia a 
globalizácia viedli k výraznému nárastu 
samostatnej zárobkovej činnosti a 
atypických foriem práce; navrhuje Komisii 
a členským štátom preskúmať potrebu a 
možnosti samostatne zárobkovo činných 
osôb a pracovníkov s neštandardnými 
zmluvami spojiť sily a dohodnúť 
kolektívne zmluvy a v prípade potreby 
navrhnúť regulačné zmeny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 381
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
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. navrhuje Komisie zmeniť a doplniť 
európske pravidlá tak, aby samostatne 
zárobkovo činné osoby a pracovníci s 
neštandardnými zmluvami mohli spojiť 
sily a dohodnúť kolektívne zmluvy;

19. víta plán Komisie zmeniť a doplniť 
európske pravidlá tak, aby samostatne 
zárobkovo činné osoby a pracovníci s 
neštandardnými zmluvami mohli spojiť 
sily a dohodnúť kolektívne zmluvy; 
zdôrazňuje, že to nesmie zdržiavať žiadne 
ďalšie iniciatívy Komisie v oblasti boja 
proti falošnej samostatnej zárobkovej 
činnosti a zabezpečenia práv pre 
neštandardných pracovníkov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 382
Özlem Demirel

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. navrhuje Komisie zmeniť a doplniť 
európske pravidlá tak, aby samostatne 
zárobkovo činné osoby a pracovníci s 
neštandardnými zmluvami mohli spojiť 
sily a dohodnúť kolektívne zmluvy;

19. navrhuje Komisii zmeniť a doplniť 
európske pravidlá tak, aby pracovníci s 
neštandardnými zmluvami, ktoré prípadne 
zahŕňajú samostatne zárobkovo činné 
osoby, mohli spojiť sily a dohodnúť 
kolektívne zmluvy;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 383
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. navrhuje Komisie zmeniť a doplniť 
európske pravidlá tak, aby samostatne 
zárobkovo činné osoby a pracovníci s 
neštandardnými zmluvami mohli spojiť 
sily a dohodnúť kolektívne zmluvy;

19. navrhuje členským štátom zmeniť a 
doplniť pravidlá tak, aby samostatne 
zárobkovo činné osoby a pracovníci s 
neštandardnými zmluvami mohli spojiť 
sily a dohodnúť kolektívne zmluvy;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 384
Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. navrhuje Komisie zmeniť a doplniť 
európske pravidlá tak, aby samostatne 
zárobkovo činné osoby a pracovníci s 
neštandardnými zmluvami mohli spojiť 

19. navrhuje Komisii zmeniť a doplniť 
európske pravidlá tak, aby samostatne 
zárobkovo činné osoby a pracovníci s 
neštandardnými zmluvami mohli spojiť 
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sily a dohodnúť kolektívne zmluvy; sily, účinne sa zúčastňovať na 
kolektívnom vyjednávaní a dohodnúť 
kolektívne zmluvy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 385
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. navrhuje Komisie zmeniť a doplniť 
európske pravidlá tak, aby samostatne 
zárobkovo činné osoby a pracovníci s 
neštandardnými zmluvami mohli spojiť 
sily a dohodnúť kolektívne zmluvy;

19. navrhuje Komisii zmeniť a doplniť 
európske pravidlá tak, aby samostatne 
zárobkovo činné osoby a pracovníci s 
neštandardnými zmluvami mohli spojiť 
sily a dohodnúť kolektívne zmluvy alebo 
akúkoľvek inú formu, ktorá sa prispôsobí 
potrebám trhu;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 386
Elisabetta Gualmini

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. nabáda členské štáty, aby 
motivovali zapojenie pracovníkov do 
riadenia a ich vlastného podnikania, a to 
aj prostredníctvom družstiev a sociálnych 
podnikov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 387
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Gabriele Bischoff, 
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Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. víta prijatie balíka opatrení v 
oblasti mobility; domnieva sa, že balík 
opatrení v oblasti mobility je silným 
nástrojom na boj proti sociálnemu 
dampingu a chudobe pracujúcich na 
cestách; vyzýva na rýchle a úplné 
vykonanie nariadenia v prospech vodičov 
nákladných vozidiel v celej Európe; 
zdôrazňuje, že treba prijať ďalšie a 
podobné iniciatívy na riešenie sociálneho 
dampingu a chudoby pracujúcich pre 
ďalšie odvetvia postihnuté sociálnym 
dampingom a zlými pracovnými 
podmienkami, napríklad v leteckej 
doprave a v lodnom priemysle;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 388
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh uznesenia
Odsek 19 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19c. domnieva sa, že každý pracovník 
musí mať prístup k úplnému prehľadu o 
tom, kto je jeho zamestnávateľ, a o 
svojich mzdových a pracovných právach, 
a to buď v súlade s odvetvovou 
kolektívnou zmluvou, alebo 
vnútroštátnymi právnymi predpismi; 
domnieva sa, že tieto informácie by mali 
mať inšpektoráty práce k dispozícii s 
cieľom kontrolovať, či si zamestnávatelia 
plnia svoje povinnosti; domnieva sa, že by 
to mohlo mať formu osobitného preukazu 
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totožnosti pre cezhraničných pracovníkov, 
ktorý sa už osvedčil v boji proti 
sociálnemu dampingu v niektorých 
členských štátoch; v tejto súvislosti vyzýva 
Komisiu, aby urýchlene zaviedla digitálne 
európske číslo sociálneho zabezpečenia; 
domnieva sa, že európske číslo sociálneho 
zabezpečenia má veľký potenciál slúžiť 
ako kontrolný mechanizmus pre 
jednotlivcov aj príslušné orgány s cieľom 
zabezpečiť, aby sa sociálne zabezpečenie 
platilo v súlade so záväzkami, a bojovať 
proti sociálnym podvodom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 389
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
Odsek 19 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19d. víta návrh Komisie na program 
v oblasti zručností; zdôrazňuje, že nízka 
úroveň vzdelania je jednou z hlavných 
príčin chudoby pracujúcich; zdôrazňuje, 
že celoživotné vzdelávanie a rekvalifikácia 
sú rozhodujúce pre dosiahnutie vyšších 
miezd; zdôrazňuje naliehavú potrebu 
zaviesť záruku získania zručností v súlade 
so zásadami záruky pre mladých ľudí; 
domnieva sa, že všetkým európskym 
občanom by sa mala zaručiť vysoká 
kvalita zvyšovania kvalifikácie a 
príležitostí na rekvalifikáciu v lehote 
štyroch mesiacov od straty zamestnania 
alebo po ukončení formálneho 
vzdelávania; súhlasí s tým, že je potrebné 
klásť dôraz na digitálne zručnosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 390
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
Odsek 19 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19e. vyzýva členské štáty, aby úzko 
spolupracovali so sociálnymi partnermi, 
poskytovateľmi vzdelávania a odbornej 
prípravy, podnikmi a inými 
zainteresovanými stranami s cieľom 
riešiť štrukturálne nedostatky systémov 
vzdelávania a odbornej prípravy a zlepšiť 
ich kvalitu a relevantnosť pre trh práce, a 
to aj s cieľom umožniť každému 
pracovníkovi prístup k celoživotnému 
vzdelávaniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 391
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
Odsek 19 f (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19f. zdôrazňuje, že osoby so 
zdravotným postihnutím sú veľmi 
ovplyvnené obmedzeným nárokom na 
sociálne dávky na základe počtu 
odpracovaných hodín; vyzýva členské 
štáty, aby poskytli flexibilitu v oblasti 
dávok pre osoby so zdravotným 
postihnutím, aby sa predišlo riziku, že 
ľudia po nástupe do zamestnania stratia 
nárok na budúce príspevky pri 
zdravotnom postihnutí po nástupe do 
zamestnania;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 392
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
Odsek 19 g (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19g. vyzýva Komisiu, aby predložila 
stratégiu pre oblasť zdravotného 
postihnutia na obdobie po roku 2020 s 
cieľom zabezpečiť úplné začlenenie osôb 
so zdravotným postihnutím do trhu práce 
s jasným zameraním na boj proti chudobe 
pracujúcich; vyzýva Komisiu, aby 
predložila návrh na zabezpečenie úplného 
prístupu na trh práce na európskych 
pracoviskách; je pevne presvedčený, že 
právo na prácu a živobytie musí platiť aj 
pre osoby so zdravotným postihnutím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 393
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh uznesenia
Odsek 19 h (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19h. domnieva sa, že spoločnosti by 
mali považovať stáže za investície, a nie 
za bezplatnú prácu; pripomína, že mladí 
ľudia často nemajú žiadne iné zdroje 
príjmov, keď pracujú ako stážisti; 
domnieva sa, že príspevok stážistov je 
cenný a zásadný a zaslúži si byť 
zaplatený; vyzýva Komisiu a členské štáty, 
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aby ukončili prax neplatených stáží a 
zabezpečili stáže vysokej kvality s 
dôstojnou mzdou; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 394
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
Odsek 19 i (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19i. domnieva sa, že mladí dospelí 
pracovníci by mali byť platení na základe 
úrovne svojich skúseností a nemali by byť 
diskriminovaní výrazne nižšími mzdami 
výlučne na základe ich veku; vyzýva preto 
členské štáty, aby ukončili prax nižšej ako 
zákonnej minimálnej mzdy pre mladých 
dospelých pracovníkov; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 395
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
Odsek 19 j (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19j. zdôrazňuje dôležitosť zvýšenia 
financovania pomoci pre najodkázanejšie 
osoby v rámci nového Európskeho 
sociálneho fondu plus (ESF+) ako 
kľúčového prvku európskej solidarity 
a ako spôsobu, ako prispieť k boju proti 
najhorším formám chudoby v EÚ, 
napríklad proti nedostatku potravín 
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a chudobe detí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 396
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh uznesenia
Odsek 19 k (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19k. pripomína, že kríza spôsobená 
pandémiou COVID-19 odhalila niekoľko 
prípadov zneužívania subdodávateľských 
praktík v členských štátoch; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby riešili nekalé 
subdodávateľské praktiky a chránili 
sezónnych a cezhraničných pracovníkov 
zamestnaných v rámci subdodávateľského 
a dodávateľského reťazca; je pevne 
presvedčený, že pracovníci, ktorých sa to 
týka, musia byť firmami priamo prijatí do 
zamestnania za miestny plat a pracovné 
podmienky, aké sú uvedené v príslušnej 
odvetvovej kolektívnej zmluve alebo vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch; 
zdôrazňuje, že je potrebné zaviesť účinné 
mechanizmy na zabezpečenie 
zodpovednosti v rámci subdodávateľských 
reťazcov a na zabezpečenie odškodnenia v 
prípade, že subdodávatelia nedodržiavajú 
zákonnú minimálnu mzdu alebo 
uplatniteľné kolektívne zmluvy; v tejto 
súvislosti pripomína zodpovednosť 
zamestnávateľa zabezpečiť primerané a 
dostupné ubytovacie zariadenia pre 
pracovníkov bez toho, aby sa náklady na 
ne odpočítali z platov pracovníkov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 397
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odsek 19 l (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19l. zdôrazňuje, že pandémia COVID-
19 zhoršila už existujúce nerovnosti, 
keďže negatívne sociálno-ekonomické 
dôsledky neprimerane zasiahli tých, ktorí 
už sú chudobní alebo ktorí sú vystavení 
vysokému riziku, že sa stanú chudobnými 
a zraniteľnými;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 398
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. pripomína, že nerovnováhy sa 
nesmú prehĺbiť a že dôsledky krízy 
COVID-19 nesmú znášať pracovníci a 
chudobní prostredníctvom úsporných 
opatrení alebo v kontexte európskeho 
semestra; trvá najmä na tom, že treba riešiť 
najmä problém chudoby a chudoby 
pracujúcich;

20. pripomína, že kríza COVID-19 
výrazne zasiahla pracovníkov a 
znevýhodnených ľudí; trvá najmä na tom, 
že treba riešiť najmä problém chudoby a 
chudoby pracujúcich; v tejto súvislosti 
pripomína, že dostatočná časť 
dodatočných zdrojov v rámci iniciatívy 
REACT-EU by sa mala použiť na 
zvýšenie dostupnosti finančných 
prostriedkov fondu FEAD na pomoc 
najodkázanejším osobám; rovnako 
zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby 
sa v rámci ESF+ v nasledujúcom 
viacročnom finančnom rámci vyčlenili 
dostatočné zdroje;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 399
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Abir Al-Sahlani, Sylvie Brunet, Monica Semedo

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. pripomína, že nerovnováhy sa 
nesmú prehĺbiť a že dôsledky krízy 
COVID-19 nesmú znášať pracovníci a 
chudobní prostredníctvom úsporných 
opatrení alebo v kontexte európskeho 
semestra; trvá najmä na tom, že treba riešiť 
najmä problém chudoby a chudoby 
pracujúcich;

20. pripomína, že politické reakcie na 
krízu COVID-19 musia byť zamerané na 
človeka a postavené na globálnej 
solidarite; trvá najmä na tom, že treba 
riešiť najmä problém chudoby a chudoby 
pracujúcich; vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili primeranú ochranu všetkých 
zraniteľných pracovníkov počas 
pandémie a spolupracovali s podnikmi a 
so sociálnymi partnermi na vývoji 
účinných, praktických a spravodlivých 
riešení výziev, ktoré pandémia 
predstavuje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 400
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. pripomína, že nerovnováhy sa 
nesmú prehĺbiť a že dôsledky krízy 
COVID-19 nesmú znášať pracovníci a 
chudobní prostredníctvom úsporných 
opatrení alebo v kontexte európskeho 
semestra; trvá najmä na tom, že treba 
riešiť najmä problém chudoby a chudoby 
pracujúcich;

20. pripomína, že kríza COVID-19 by 
nemala spôsobiť spomalenie úsilia o 
riešenie problému chudoby a chudoby 
pracujúcich; pripomína, že európsky 
semester by mal slúžiť aj na dosiahnutie 
tohto cieľa;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 401
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. pripomína, že nerovnováhy sa 
nesmú prehĺbiť a že dôsledky krízy 
COVID-19 nesmú znášať pracovníci a 
chudobní prostredníctvom úsporných 
opatrení alebo v kontexte európskeho 
semestra; trvá najmä na tom, že treba 
riešiť najmä problém chudoby a chudoby 
pracujúcich;

20. pripomína, že nerovnováhy sa 
nesmú prehĺbiť a že dôsledky krízy 
COVID-19 si vyžadujú sociálny záväzok 
medzi rôznymi dotknutými subjektmi, 
medzi ktorými sú rovnako zastúpené a 
chránené záujmy zamestnávateľov, 
samostatne zárobkovo činných osôb, 
zamestnancov a samotnej rodiny, a v tejto 
súvislosti je potrebné hľadať riešenia;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 402
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. pripomína, že nerovnováhy sa 
nesmú prehĺbiť a že dôsledky krízy 
COVID-19 nesmú znášať pracovníci a 
chudobní prostredníctvom úsporných 
opatrení alebo v kontexte európskeho 
semestra; trvá najmä na tom, že treba riešiť 
najmä problém chudoby a chudoby 
pracujúcich;

20. pripomína, že nerovnováhy sa 
nesmú prehĺbiť a že dôsledky krízy 
COVID-19 nesmú znášať pracovníci a 
chudobní; trvá najmä na tom, že treba 
riešiť najmä problém chudoby a chudoby 
pracujúcich;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 403
Katrin Langensiepen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 20
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. pripomína, že nerovnováhy sa 
nesmú prehĺbiť a že dôsledky krízy 
COVID-19 nesmú znášať pracovníci a 
chudobní prostredníctvom úsporných 
opatrení alebo v kontexte európskeho 
semestra; trvá najmä na tom, že treba riešiť 
najmä problém chudoby a chudoby 
pracujúcich;

20. pripomína, že nerovnováhy sa 
nesmú prehĺbiť a že dôsledky krízy 
COVID-19 nesmú znášať pracovníci a 
chudobní prostredníctvom úsporných 
opatrení alebo v kontexte európskeho 
semestra; trvá najmä na tom, že treba riešiť 
najmä problém chudoby, a to aj 
prostredníctvom plánov a balíkov EÚ 
v oblasti obnovy, a chudoby pracujúcich;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 404
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. zdôrazňuje potrebu zabezpečiť 
úplnú ochranu zraniteľných skupín, ktoré 
sú najviac zasiahnuté pandémiou 
COVID-19, a to posilnením všetkých 
štrukturálnych opatrení sociálnej ochrany 
popri dočasných dávkach pridelených 
počas pandémie, vrátane predĺženia 
trvania a zvýšenia finančnej podpory v 
rámci systémov sociálnej ochrany, výšky 
dávok minimálneho príjmu, dávok na 
bývanie, detských prídavkov a dávok 
podpory v zamestnaní, čím sa zabráni 
tomu, aby sa prehĺbili sociálno-
ekonomické rozdiely;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 405
Özlem Demirel

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby predložili minimálne normy pre 
príslušné národné poistenia v 
nezamestnanosti a minimálne dôchodkové 
systémy vo forme právnych rámcových 
nariadení s cieľom zabezpečiť lepšie 
sociálne zabezpečenie pracovníkov a 
obyvateľov v Európe, najmä so zreteľom 
na krízu COVID-19;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 406
Cindy Franssen, Romana Tomc, Maria Walsh, Dennis Radtke, Loucas Fourlas, José 
Manuel Fernandes, Stelios Kympouropoulos

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. vyzýva, aby sa prijali 
opatrenia/kroky s cieľom zabrániť 
obnovenému nárastu nedobrovoľného 
zamestnania na čiastočný úväzok v 
dôsledku ochorenia COVID-19;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 407
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odsek 20 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20b. zdôrazňuje, že rozsiahle nerovnosti 
sú základnými príčinami chudoby a 
sociálneho vylúčenia a zhoršujú ich 
súčasné nízke mzdy, ktoré zarábajú 
pracovníci, a neúčinnosť systémov 
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sociálnej ochrany, politík 
prerozdeľovania, sociálnych služieb, 
vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, ako 
aj základných služieb, ako sú dôstojné 
cenovo dostupné bývanie a energetické 
služby; zdôrazňuje, že počas krízy 
COVID-19 sa v mnohých krajinách 
radikálne zvýšila chudoba a sociálne 
vylúčenie v dôsledku náhleho poklesu 
alebo výpadku príjmu tých, ktorí prišli o 
zamestnanie alebo zaznamenali nižší 
príjem so zvýšenými nákladmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 408
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
venovala osobitnú pozornosť 
hospodárskemu vplyvu krátkodobej práce a 
prepúšťania a sociálnemu vplyvu na 
zraniteľné osoby;

21. zdôrazňuje pozitívny aspekt 
systémov krátkodobej práce, ktoré zaviedli 
členské štáty na zabezpečenie pracovných 
miest a zachovanie veľkej časti miezd 
počas krízy, a v tejto súvislosti víta nový 
mechanizmus programu SURE; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby venovala osobitnú 
pozornosť hospodárskemu vplyvu 
krátkodobej práce a prepúšťania a 
sociálnemu vplyvu na zraniteľné osoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 409
Katrin Langensiepen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 21



AM\1212061SK.docx 119/138 PE655.980v01-00

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
venovala osobitnú pozornosť 
hospodárskemu vplyvu krátkodobej práce a 
prepúšťania a sociálnemu vplyvu na 
zraniteľné osoby;

21. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
venovala osobitnú pozornosť 
hospodárskemu vplyvu krátkodobej práce a 
prepúšťania a sociálnemu vplyvu na 
zraniteľné osoby; v tejto súvislosti vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby chránili 
pracovníkov a zabezpečili primeraný 
príjem pre všetkých, a to aj poskytnutím 
finančnej podpory na udržanie ľudí v 
zamestnaní a podpory v podobe 
zaručeného príjmu pre samostatne 
zárobkovo činné osoby alebo atypických 
pracovníkov, ktorí v dôsledku krízy 
strácajú príjem; ďalej vyzýva členské 
štáty, aby chránili zraniteľné osoby 
pozastavením vysťahovania z dôvodu 
neplatenia nájomného a hypotekárnych 
úverov, podporou úhrady účtov za energie 
a poskytovaním bezplatného školského 
stravovania pre tých, ktorí to potrebujú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 410
Eugen Tomac

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
venovala osobitnú pozornosť 
hospodárskemu vplyvu krátkodobej práce a 
prepúšťania a sociálnemu vplyvu na 
zraniteľné osoby;

21. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
venovala osobitnú pozornosť 
hospodárskemu vplyvu krátkodobej práce a 
prepúšťania a sociálnemu vplyvu na 
zraniteľné osoby; vyzýva členské štáty, aby 
podľa možnosti uprednostňovali skrátenie 
pracovného času pred prepúšťaním, aby 
sa zabránilo nespravodlivému vplyvu 
hospodárskej krízy na určité kategórie;

Or. ro
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Pozmeňujúci návrh 411
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
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. zdôrazňuje, že v súvislosti s krízou 
spôsobenou pandémiou Covid-19 sa 
uskutočňuje čoraz väčší počet procesov 
reštrukturalizácie; vyjadruje znepokojenie 
nad tým, že spoločnosti nedodržiavajú 
práva pracovníkov na informácie, 
konzultácie a účasť na týchto procesoch 
reštrukturalizácie a že nedodržiavajú 
platné právne predpisy v tejto oblasti na 
európskej a vnútroštátnej úrovni; vyzýva 
Európsku komisiu, aby prijala naliehavé 
a rozhodné opatrenia voči členským 
štátom a európskym spoločnostiam s 
cieľom zabezpečiť, aby boli dodržiavané 
práva pracovníkov na informácie, 
konzultácie a účasť a aby spoločnosti 
dodržiavali právne požiadavky v procese 
reštrukturalizácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 412
Katrin Langensiepen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. zdôrazňuje, že kríza spôsobená 
pandémiou COVID-19 opäť poukázala na 
to, aká dôležitá je zamestnanosť v 
zdravotníctve a sociálnych službách pre 
fungovanie nášho hospodárstva a 
spoločnosti; zdôrazňuje, že práca v 
zdravotníctve a sociálnej starostlivosti je 
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nevyhnutnou prácou, ktorá je systémovo 
podhodnotená a nedostatočne platená; 
dodáva, že súčasný európsky systém 
sociálnej starostlivosti odhaľuje 
nedostatky a slabé stránky systému 
starostlivosti založeného na mobilite a 
potrebu zvyšovania konvergencie 
sociálnej starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 413
Özlem Demirel

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. vyzýva členské štáty, aby 
zdokonalili a zlepšili profesie, ktoré boli 
počas krízy klasifikované ako systémovo 
dôležité, ako sú zdravotné sestry a 
opatrovateľky, predavačky, 
vychovávateľky a upratovačky; 
zdôrazňuje, že tieto povolania vykonávajú 
prevažne ženy a často sa vyznačujú 
nízkym platom a neistými pracovnými 
podmienkami; 

Or. de

Pozmeňujúci návrh 414
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. pripomína, že mnoho pracovníkov 
v prvej línii má slabo platené zamestnania 
a trpia v neistých pracovných 
podmienkach a čiastočne aj nedostatkom 
zdravotnej a sociálnej ochrany;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 415
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
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 21a. keďže systémy práce na skrátený 
úväzok nie sú vo všetkých členských 
štátoch totožné a keďže rozdiely v úrovni 
príspevkov na prácu na skrátený úväzok 
sa v Európe značne líšia, je znepokojený 
tým, že zamestnanci s nízkym príspevkom 
na prácu na skrátený úväzok sú osobitne 
ohrození chudobou pracujúcich; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 416
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. znížiť daňové zaťaženie s cieľom 
uľahčiť hospodársku činnosť a opätovne 
zlepšiť situáciu ľudí postihnutých 
rámcami pre skracovanie pracovného 
času a oživiť spoločnosti, na ktoré mala 
kríza výrazný ekonomický vplyv;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 417
Özlem Demirel
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Návrh uznesenia
Odsek 21 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21b. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby v budúcnosti predchádzali prípadom 
vykorisťovania a podvodov na mobilných 
a sezónnych pracovníkoch v Európe, 
ktoré boli odhalené počas krízy COVID-
19, a aby väčšmi podporovali dotknuté 
osoby pri presadzovaní platných práv – aj 
v spolupráci s odborovými zväzmi1a a 
organizáciami občianskej spoločnosti; 
zdôrazňuje, že členské štáty by mali 
zabezpečiť dodržiavanie existujúcich 
opatrení v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci aj prostredníctvom 
lepších kontrol; 
__________________
1a Napríklad www.faire-mobilitaet.de/en

Or. de

Pozmeňujúci návrh 418
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
Odsek 21 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21b. vzhľadom na to, že napriek 
podpore systému krátkodobej práce sa 
zvýši počet prepustených, vyzýva Komisiu, 
aby zaviedla európsky systém zaistenia v 
nezamestnanosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 419
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zmiernili najzávažnejšie účinky 
COVID-19 prostredníctvom európskej a 
vnútroštátnej podpory, pričom by sa 
verejným financovaním, ako je napríklad 
program SURE, mal zaviesť zákaz 
znižovania existujúcich pracovných miest;

22. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zmiernili najzávažnejšie účinky 
COVID-19 prostredníctvom európskej a 
vnútroštátnej podpory;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 420
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zmiernili najzávažnejšie účinky 
COVID-19 prostredníctvom európskej a 
vnútroštátnej podpory, pričom by sa 
verejným financovaním, ako je napríklad 
program SURE, mal zaviesť zákaz 
znižovania existujúcich pracovných miest;

22. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zmiernili najzávažnejšie účinky 
COVID-19 prostredníctvom európskej a 
vnútroštátnej podpory pridelením 
primeraných zdrojov, napríklad 
prostredníctvom programu SURE; 
zdôrazňuje, že v záujme zvládnutia 
veľkých otrasov by členské štáty mali 
prijať spoločné dlhodobé nástroje s 
cieľom zachovať pracovné miesta a 
zručnosti a znížiť tlak na vnútroštátne 
verejné financie; v tejto súvislosti očakáva 
nadchádzajúci návrh Komisie na 
vytvorenie dlhodobého európskeho 
systému zaistenia v nezamestnanosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 421
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
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Monica Semedo, Yana Toom

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zmiernili najzávažnejšie účinky 
COVID-19 prostredníctvom európskej a 
vnútroštátnej podpory, pričom by sa 
verejným financovaním, ako je napríklad 
program SURE, mal zaviesť zákaz 
znižovania existujúcich pracovných miest;

22. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zmiernili najzávažnejšie účinky 
COVID-19 prostredníctvom cielenej 
európskej a vnútroštátnej podpory a 
pridelením dostatočných prostriedkov; v 
tejto súvislosti víta vytvorenie dočasného 
nástroja SURE a vyzýva členské štáty, aby 
ho urýchlene vykonali;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 422
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zmiernili najzávažnejšie účinky 
COVID-19 prostredníctvom európskej a 
vnútroštátnej podpory, pričom by sa 
verejným financovaním, ako je napríklad 
program SURE, mal zaviesť zákaz 
znižovania existujúcich pracovných miest;

22. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zmiernili najzávažnejšie účinky 
COVID-19 prostredníctvom európskej a 
vnútroštátnej podpory, pričom by sa 
verejným financovaním, ako je napríklad 
program SURE, mali ochrániť existujúce 
pracovné miesta a malo by sa nimi 
zabrániť výpovediam, okrem iného;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 423
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 22
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zmiernili najzávažnejšie účinky 
COVID-19 prostredníctvom európskej a 
vnútroštátnej podpory, pričom by sa 
verejným financovaním, ako je napríklad 
program SURE, mal zaviesť zákaz 
znižovania existujúcich pracovných miest;

22. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zmiernili najzávažnejšie účinky 
COVID-19 prostredníctvom európskej a 
vnútroštátnej podpory, s verejným 
financovaním, ako je napríklad program 
SURE;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 424
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Gabriele Bischoff, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zmiernili najzávažnejšie účinky 
COVID-19 prostredníctvom európskej a 
vnútroštátnej podpory, pričom by sa 
verejným financovaním, ako je napríklad 
program SURE, mal zaviesť zákaz 
znižovania existujúcich pracovných miest;

22. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zmiernili najzávažnejšie účinky 
COVID-19 prostredníctvom európskej a 
vnútroštátnej podpory, pričom by sa 
verejným financovaním, ako je napríklad 
program SURE, mal zaviesť zákaz 
znižovania existujúcich pracovných miest; 
domnieva sa, že členské štáty musia 
zabezpečiť, aby sa finančná pomoc 
poskytla len podnikom, ktoré dodržiavajú 
uplatniteľné kolektívne zmluvy a aby 
prijímajúce podniky upustili od spätného 
odkúpenia akcií alebo vyplácania 
dividend akcionárom a bonusov pre 
vedúcich pracovníkov, ako aj zabezpečiť, 
aby tieto podniky neboli registrované v 
daňových rajoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 425
Elisabetta Gualmini
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Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby osobitne podporovali pracujúce ženy a 
podnikanie žien, keďže zo všetkých štúdií 
vyplýva, že sú a budú najviac postihnuté 
krízou; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 426
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
investovali do pracovnej sily tým, že 
poskytnú stimuly na organizovanie 
personalizovanej odbornej prípravy a 
kurzov, ktoré okrem iného zlepšujú 
digitálne zručnosti s cieľom prispôsobiť 
pracovnú silu potrebám meniaceho sa 
trhu práce a zabrániť digitálnemu 
vylúčeniu starších pracovníkov;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 427
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 22 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22b. nabáda členské štáty, aby 
investovali do zlepšenia prístupu k 
širokopásmovému internetu, diaľkovému 
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štúdiu a vzdelávaniu vo vidieckych 
oblastiach, ktorým hrozí vyľudňovanie a 
generačná chudoba;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 428
Dominique Bilde, France Jamet

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. navrhuje riešiť možnú vysokú 
nezamestnanosť aktívne, prostredníctvom 
európskych a vnútroštátnych programov 
zamestnanosti a investovať do nových 
pracovných miest, do infraštruktúry 
orientovanej na budúcnosť, digitálnej 
transformácie a zelenej transformácie.

23. navrhuje riešiť možnú vysokú 
nezamestnanosť aktívne, prostredníctvom 
európskych a vnútroštátnych programov 
zavedením silných opatrení proti 
premiestňovaniu, pri súčasnej podpore 
zamestnanosti a investícií do nových 
pracovných miest, do infraštruktúry 
orientovanej na budúcnosť, do digitálnej 
transformácie a účinnej hospodárskej 
transformácie, pri vynaložení 
maximálneho úsilia na podporu návratu 
našich premiestnených priemyselných 
zariadení.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 429
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. navrhuje riešiť možnú vysokú 
nezamestnanosť aktívne, prostredníctvom 
európskych a vnútroštátnych programov 
zamestnanosti a investovať do nových 
pracovných miest, do infraštruktúry 
orientovanej na budúcnosť, digitálnej 

23. navrhuje riešiť možnú vysokú 
nezamestnanosť aktívne, prostredníctvom 
osvedčených účinných vnútroštátnych 
programov zamestnanosti a investovať do 
nových pracovných miest, do 
infraštruktúry orientovanej na budúcnosť, 
digitálnej transformácie a zelenej 
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transformácie a zelenej transformácie. transformácie; pripomína význam 
účinného a dôkladného monitorovania 
fondov EÚ s cieľom zmierniť neúčinné 
programy a podvody, ako je napríklad 
environmentálne klamlivá reklama;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 430
Katrin Langensiepen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. navrhuje riešiť možnú vysokú 
nezamestnanosť aktívne, prostredníctvom 
európskych a vnútroštátnych programov 
zamestnanosti a investovať do nových 
pracovných miest, do infraštruktúry 
orientovanej na budúcnosť, digitálnej 
transformácie a zelenej transformácie.

23. navrhuje riešiť možnú vysokú 
nezamestnanosť aktívne, prostredníctvom 
európskych a vnútroštátnych programov 
zamestnanosti a podporovať zelenú a 
spravodlivú transformáciu, pri ktorej sa 
na nikoho nezabudne, a to investovaním 
do nových, udržateľných a prístupných 
pracovných miest, do infraštruktúry 
orientovanej na budúcnosť a digitálnej 
transformácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 431
Özlem Demirel

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. navrhuje riešiť možnú vysokú 
nezamestnanosť aktívne, prostredníctvom 
európskych a vnútroštátnych programov 
zamestnanosti a investovať do nových 
pracovných miest, do infraštruktúry 
orientovanej na budúcnosť, digitálnej 

23. navrhuje riešiť možnú vysokú 
nezamestnanosť aktívne, prostredníctvom 
európskych a vnútroštátnych programov 
zamestnanosti a investovať do nových, 
dobre platených a bezpečných pracovných 
miest, do infraštruktúry orientovanej na 
budúcnosť, digitálnej transformácie a 
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transformácie a zelenej transformácie. sociálnej a udržateľnej zelenej 
transformácie.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 432
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. navrhuje riešiť možnú vysokú 
nezamestnanosť aktívne, prostredníctvom 
európskych a vnútroštátnych programov 
zamestnanosti a investovať do nových 
pracovných miest, do infraštruktúry 
orientovanej na budúcnosť, digitálnej 
transformácie a zelenej transformácie.

23. navrhuje riešiť možnú vysokú 
nezamestnanosť aktívne, prostredníctvom 
európskych a vnútroštátnych programov 
zamestnanosti a investovať do nových 
pracovných miest, do infraštruktúry 
orientovanej na budúcnosť a digitálnej 
transformácie v súlade s cieľom podporiť 
sociálne spravodlivú transformáciu na 
plne klimaticky neutrálne a obehové 
hospodárstvo založené na obnoviteľných 
zdrojoch energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 433
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. navrhuje riešiť možnú vysokú 
nezamestnanosť aktívne, prostredníctvom 
európskych a vnútroštátnych programov 
zamestnanosti a investovať do nových 
pracovných miest, do infraštruktúry 
orientovanej na budúcnosť, digitálnej 
transformácie a zelenej transformácie.

23. navrhuje riešiť možnú vysokú 
nezamestnanosť aktívne, prostredníctvom 
európskych a vnútroštátnych programov 
zamestnanosti a investovať do nových 
pracovných miest, do infraštruktúry 
orientovanej na budúcnosť, digitálnej 
transformácie a zelenej transformácie; 
domnieva sa, že osobitná pozornosť by sa 
mala venovať podpore zamestnanosti 
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mladých ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 434
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. navrhuje riešiť možnú vysokú 
nezamestnanosť aktívne, prostredníctvom 
európskych a vnútroštátnych programov 
zamestnanosti a investovať do nových 
pracovných miest, do infraštruktúry 
orientovanej na budúcnosť, digitálnej 
transformácie a zelenej transformácie.

23. navrhuje riešiť možnú vysokú 
nezamestnanosť aktívne, prostredníctvom 
európskych a vnútroštátnych programov 
zamestnanosti a investovať do nových 
pracovných miest, do infraštruktúry 
orientovanej na budúcnosť, digitálnej 
transformácie a zelenej transformácie; 
pripomína, že politiky minimálnej mzdy sú 
dôležitým prvkom v súbore politík 
zameraných na stabilizáciu príjmu s 
cieľom vyrovnať sa s účinkami pandémie 
COVID-19;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 435
Elisabetta Gualmini

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. navrhuje riešiť možnú vysokú 
nezamestnanosť aktívne, prostredníctvom 
európskych a vnútroštátnych programov 
zamestnanosti a investovať do nových 
pracovných miest, do infraštruktúry 
orientovanej na budúcnosť, digitálnej 
transformácie a zelenej transformácie.

23. navrhuje riešiť možnú vysokú 
nezamestnanosť aktívne, prostredníctvom 
európskych a vnútroštátnych programov 
zamestnanosti a investovať do nových 
pracovných miest, programov 
rekvalifikácie, do infraštruktúry 
orientovanej na budúcnosť, digitálnej 
transformácie a zelenej transformácie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 436
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Yana Toom

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. navrhuje riešiť možnú vysokú 
nezamestnanosť aktívne, prostredníctvom 
európskych a vnútroštátnych programov 
zamestnanosti a investovať do nových 
pracovných miest, do infraštruktúry 
orientovanej na budúcnosť, digitálnej 
transformácie a zelenej transformácie.

23. navrhuje riešiť možnú vysokú 
nezamestnanosť aktívne, prostredníctvom 
európskych a vnútroštátnych programov 
zamestnanosti a investovať do inovácií, 
nových pracovných miest, do 
infraštruktúry orientovanej na budúcnosť, 
digitálnej transformácie a zelenej 
transformácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 437
Cindy Franssen, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Dennis Radtke, Radan 
Kanev, Loucas Fourlas, Tomáš Zdechovský, José Manuel Fernandes, Maria Walsh

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. navrhuje riešiť možnú vysokú 
nezamestnanosť aktívne, prostredníctvom 
európskych a vnútroštátnych programov 
zamestnanosti a investovať do nových 
pracovných miest, do infraštruktúry 
orientovanej na budúcnosť, digitálnej 
transformácie a zelenej transformácie.

23. navrhuje riešiť možnú vysokú 
nezamestnanosť aktívne, prostredníctvom 
európskych a vnútroštátnych programov 
zamestnanosti a investovať do nových 
udržateľných pracovných miest, do 
infraštruktúry orientovanej na budúcnosť, 
digitálnej transformácie a zelenej 
transformácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 438
Margarita de la Pisa Carrión
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Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. navrhuje riešiť možnú vysokú 
nezamestnanosť aktívne, prostredníctvom 
európskych a vnútroštátnych programov 
zamestnanosti a investovať do nových 
pracovných miest, do infraštruktúry 
orientovanej na budúcnosť, digitálnej 
transformácie a zelenej transformácie.

23. navrhuje riešiť možnú vysokú 
nezamestnanosť aktívne, prostredníctvom 
európskych a vnútroštátnych programov 
vzdelávania a zamestnanosti a investovať 
do nových pracovných miest, do 
infraštruktúry orientovanej na budúcnosť, 
digitálnej transformácie a zelenej 
transformácie;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 439
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. je pevne presvedčený, že zotavenie 
z bezprecedentného sociálno-
ekonomického šoku spôsobeného 
pandémiou COVID-19 v EÚ nemožno 
dosiahnuť pokračovaním uplatňovania už 
existujúceho makroekonomického 
regulačného rámca, ktorý už spôsobil 
zhoršenie životnej úrovne občanov a 
prehlbovanie chudoby a sociálno-
ekonomické nerovnosti; zdôrazňuje 
potrebu zastaviť úsporné opatrenia a 
pokračovať v okamžitej revízii Paktu 
stability a rastu s cieľom vytvoriť nový 
makroekonomický regulačný rámec, ktorý 
umožní prijatie integrovaného 
viacúrovňového balíka verejnej politiky v 
plnom súlade s cieľom dosiahnuť úplnú 
zamestnanosť, najvyššie úrovne sociálnej 
ochrany a sociálne spravodlivú 
transformáciu na plne klimaticky 
neutrálne a obehové hospodárstvo 
založené na obnoviteľných zdrojoch 
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energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 440
Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby monitorovali najmä odvetvia, ktoré sa 
vyznačujú vysokým stupňom neistoty 
pracovných miest, s cieľom zabrániť 
zneužívaniu pracovníkov v takých 
oblastiach, ako je dočasná práca v odvetví 
poľnohospodárstva, kde sú sezónni 
pracovníci vystavení zneužívajúcim 
pracovným podmienkam, ktoré sú v 
niektorých prípadoch v rozpore nielen 
s pracovnými právami, ale aj so 
základnými právami pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 441
Özlem Demirel

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vyhodnotili dôsledky krízy a 
transformácie, napr. s cieľom zvládnuť 
pracovné miesta orientované na 
budúcnosť prostredníctvom ďalších 
opatrení v oblasti odbornej prípravy a na 
tento účel finančne rozšíriť ESF +; 

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 442
Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. vyzýva Komisiu, aby venovala 
osobitnú pozornosť neistote pracovných 
miest s prihliadnutím na regionálne 
špecifiká tým, že zabezpečí rýchle a 
spravodlivé prideľovanie prostriedkov z 
FST a iných dostupných fondov vrátane 
ESF+ s cieľom pomôcť pri 
prispôsobovaní sa hospodárskym zmenám 
v prípadoch, keď by zvyšovanie 
kvalifikácie, rekvalifikácia a investície 
boli dôležité a investície do nových 
činností mimoriadne dôležité;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 443
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
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. zdôrazňuje, že pracovníci s nízkym 
príjmom sú vystavení vyššiemu riziku 
nakazenia sa ochorením COVID-19 tým, 
že pracujú v odvetviach s výrazne väčším 
kontaktom s ľuďmi, ako je odvetvie 
starostlivosti, odvetvie dopravy, alebo tým, 
že sa zamestnali prostredníctvom online 
platforiem bez možnosti pracovať na 
diaľku; dôrazne kritizuje dlhé trvanie 
zavedenia klasifikácie COVID-19 v 
smernici o vystavení biologickým 
faktorom (smernica 2000/54/ES); vyzýva 
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na naliehavú revíziu smernice o vystavení 
biologickým faktorom s cieľom čo najskôr 
ju prispôsobiť globálnej pandémii a 
ďalším mimoriadnym okolnostiam v 
záujme zabezpečenia úplnej ochrany 
pracovníkov pred rizikami vystavenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 444
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
Odsek 23 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23b. zdôrazňuje, že pracovníci s nízkym 
príjmom často pracujú v odvetviach s 
vysokým rizikom zhoršenia fyzického 
stavu, ktoré môže mať dlhodobý vplyv na 
telesnú a duševnú pohodu a ovplyvňuje 
budúcu schopnosť zarobiť si na živobytie; 
domnieva sa, že súčasné právne predpisy v 
oblasti zdravia a bezpečnosti sa dostatočne 
nezameriavajú na prevenciu pracovných 
úrazov; vyzýva Komisiu, aby čo najskôr 
navrhla nový strategický rámec v oblasti 
ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na 
obdobie po roku 2020, a v tejto súvislosti 
vyzýva Komisiu, aby identifikovala výzvy a 
predložila nástroje na ich riešenie pre 
pracovníkov v odvetviach s nízkymi 
príjmami; zdôrazňuje, že stratégia sa musí 
zamerať na pracovníkov platforiem a 
pracovníkov s neštandardnými typmi 
práce; vyzýva Komisiu, aby zmenila 
smernicu 2004/37/ES, pričom reviduje a 
rozšíri rozsah limitných hodnôt vystavenia 
účinkom množstva karcinogénnych alebo 
mutagénnych látok pri práci;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 445
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
Odsek 23 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23c. zdôrazňuje, že pracovný stres je vo 
veľkej miere prítomný v odvetviach s 
nízkymi príjmami; domnieva sa, že v 
európskom nariadení o ochrane zdravia a 
bezpečnosti pri práci sa musí pracovný 
stres stanoviť za významnú prioritu; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v 
úzkej spolupráci s vnútroštátnymi 
sociálnymi partnermi navrhli smernicu o 
pracovnom strese, a týmto stanovili 
usmernenia pre spoločnosti na riešenie 
stresových faktorov súvisiacich s prácou a 
požadovali, aby všetky spoločnosti 
vytvorili politiku spoločnosti zameranú na 
pracovný stres;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 446
Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 23 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23d. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
monitorovala vykonávanie existujúceho 
acquis a preskúmala príslušné pracovné 
právne predpisy EÚ s cieľom zlepšiť 
kvalitu a pracovné podmienky 
pracovníkov v celej Únii, ako sa vyžaduje 
v článku 151 ZFEÚ, prispôsobiť sa 
modernej digitálnej realite a podporiť 
príležitosti na vytváranie pracovných 
miest pri zohľadnení skutočnosti, že 
súčasná situácia spôsobená pandémiou 
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COVID-19 bude mať závažný a dlhodobý 
vplyv na trh práce, sociálnu spravodlivosť 
a pracovné podmienky v EÚ; zdôrazňuje 
potrebu zamerať sa na skupiny, ktoré sú 
najviac zraniteľné neistotou zamestnania 
alebo žijú v extrémnej chudobe a ktoré sa 
preto s väčšou pravdepodobnosťou 
stretnú s vylúčením alebo sociálnym 
znevýhodnením;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 447
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odsek 23 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23e. považuje za mimoriadne dôležité 
zabezpečiť, aby sa vykonávanie Plánu 
obnovy pre Európu zameriavalo na 
odstránenie chudoby a sociálno-
ekonomických nerovností a bolo založené 
na účinnom mechanizme s cieľmi a 
referenčnými hodnotami, ktoré umožnia 
transparentné meranie všetkého 
dosiahnutého pokroku; zdôrazňuje, že 
Európsky parlament musí byť plne 
zapojený do kontroly plánu obnovy ex 
ante aj ex post a že všetci jeho zvolení 
poslanci musia byť poverení formálnou 
úlohou s cieľom zabezpečiť plne 
demokratický a transparentný proces 
hodnotenia a vykonávania;

Or. en


