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Pozmeňujúci návrh 300
Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, 
Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Cristian Ghinea

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva členské štáty, aby sa 
zaviazali k odstráneniu úmrtí súvisiacich s 
prácou do roku 2030; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby predložila ambiciózne 
návrhy týkajúce sa muskuloskeletálnych 
porúch a porúch súvisiacich so stresom; 
vyzýva Komisiu, aby predložila strategický 
program EÚ pre opatrovateľov ako krok 
smerom ku kvalitatívnemu posilneniu 
postavenia sektora zdravotnej starostlivosti 
v EÚ;

18. vyzýva členské štáty, aby sa 
zaviazali k odstráneniu úmrtí súvisiacich s 
prácou do roku 2030; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby v budúcom strategickom 
rámci v oblasti ochrany zdravia a 
bezpečnosti pri práci predložila 
ambiciózne návrhy, ktoré budú riešiť 
riziká pre telesné a duševné zdravie 
pracovníkov; vyzýva Komisiu, aby 
predložila strategický program EÚ pre 
opatrovateľov ako krok smerom ku 
kvalitatívnemu posilneniu postavenia 
sektora zdravotnej starostlivosti v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 301
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva členské štáty, aby sa 
zaviazali k odstráneniu úmrtí súvisiacich s 
prácou do roku 2030; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby predložila ambiciózne 
návrhy týkajúce sa muskuloskeletálnych 
porúch a porúch súvisiacich so stresom; 
vyzýva Komisiu, aby predložila 
strategický program EÚ pre opatrovateľov 
ako krok smerom ku kvalitatívnemu 
posilneniu postavenia sektora zdravotnej 
starostlivosti v EÚ;

18. vyzýva členské štáty, aby sa 
zaviazali k odstráneniu úmrtí súvisiacich s 
prácou do roku 2030; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby predložila ambiciózne 
návrhy týkajúce sa muskuloskeletálnych 
porúch a porúch súvisiacich so stresom; 
vyzýva členské štáty, aby vytvorili 
dôstojné pracovné podmienky pre 
opatrovateľov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 302
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva členské štáty, aby sa 
zaviazali k odstráneniu úmrtí súvisiacich s 
prácou do roku 2030; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby predložila ambiciózne 
návrhy týkajúce sa muskuloskeletálnych 
porúch a porúch súvisiacich so stresom; 
vyzýva Komisiu, aby predložila strategický 
program EÚ pre opatrovateľov ako krok 
smerom ku kvalitatívnemu posilneniu 
postavenia sektora zdravotnej starostlivosti 
v EÚ;

18. vyzýva členské štáty, aby sa 
zaviazali k odstráneniu úmrtí súvisiacich s 
prácou do roku 2030; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby predložila novú stratégiu 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s 
cieľom dosiahnuť tento cieľ vrátane 
okamžitého dokončenia sľúbeného 
zoznamu a zavedenia prísnejších 
limitných hodnôt pre škodlivé látky, ako 
sú karcinogény a mutagény, a aby v 
spolupráci so sociálnymi partnermi 
predložila ambiciózne návrhy týkajúce sa 
muskuloskeletálnych porúch a porúch 
súvisiacich so stresom; vyzýva Komisiu, 
aby predložila strategický program EÚ pre 
opatrovateľov ako krok smerom ku 
kvalitatívnemu posilneniu postavenia 
sektora zdravotnej starostlivosti v EÚ 
vrátane pracovníkov v oblasti osobných 
služieb a služieb pre domácnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 303
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva členské štáty, aby sa 
zaviazali k odstráneniu úmrtí súvisiacich s 
prácou do roku 2030; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby predložila ambiciózne 
návrhy týkajúce sa muskuloskeletálnych 
porúch a porúch súvisiacich so stresom; 
vyzýva Komisiu, aby predložila strategický 

18. vyzýva členské štáty, aby sa 
zaviazali k odstráneniu úmrtí súvisiacich s 
prácou do roku 2030; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby predložila ambiciózne 
legislatívne návrhy týkajúce sa 
muskuloskeletálnych porúch a porúch 
súvisiacich so stresom; vyzýva Komisiu, 
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program EÚ pre opatrovateľov ako krok 
smerom ku kvalitatívnemu posilneniu 
postavenia sektora zdravotnej starostlivosti 
v EÚ;

aby predložila strategický program EÚ pre 
opatrovateľov ako krok smerom ku 
kvalitatívnemu posilneniu postavenia 
sektora zdravotnej starostlivosti v EÚ; víta 
návrh Komisie na štvrtú revíziu smernice 
o karcinogénoch a mutagénoch (CMD), v 
ktorej sa stanovujú záväzné limitné 
hodnoty expozície pri práci (BOEL) pre 
akrylonitril, zlúčeniny niklu a benzén; 
vyzýva Komisiu, aby ďalej aktualizovala 
CMD a navrhla BOEL pre minimálne 50 
ďalších látok do roku 2024 a aby do 
smernice zahrnula látky so škodlivými 
účinkami na reprodukčný systém;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 304
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva členské štáty, aby sa 
zaviazali k odstráneniu úmrtí súvisiacich s 
prácou do roku 2030; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby predložila ambiciózne 
návrhy týkajúce sa muskuloskeletálnych 
porúch a porúch súvisiacich so stresom; 
vyzýva Komisiu, aby predložila strategický 
program EÚ pre opatrovateľov ako krok 
smerom ku kvalitatívnemu posilneniu 
postavenia sektora zdravotnej starostlivosti 
v EÚ;

18. vyzýva členské štáty, aby sa 
zaviazali k odstráneniu úmrtí súvisiacich s 
prácou do roku 2030; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby predložila ambiciózne 
návrhy týkajúce sa muskuloskeletálnych 
porúch a porúch súvisiacich so stresom; 
vyzýva Komisiu, aby predložila strategický 
program EÚ pre opatrovateľov ako krok 
smerom ku kvalitatívnemu posilneniu 
postavenia sektora zdravotnej starostlivosti 
v EÚ; opakuje, že program pre 
opatrovateľov musí odrážať aj situáciu 
100 miliónov neformálnych opatrovateľov 
v EÚ, ktorí poskytujú 80 % dlhodobej 
starostlivosti, ale väčšinou sa ich 
postavenie neuznáva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 305
Jordi Cañas
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Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva členské štáty, aby sa 
zaviazali k odstráneniu úmrtí súvisiacich s 
prácou do roku 2030; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby predložila ambiciózne 
návrhy týkajúce sa muskuloskeletálnych 
porúch a porúch súvisiacich so stresom; 
vyzýva Komisiu, aby predložila strategický 
program EÚ pre opatrovateľov ako krok 
smerom ku kvalitatívnemu posilneniu 
postavenia sektora zdravotnej starostlivosti 
v EÚ;

18. vyzýva členské štáty, aby sa 
zaviazali k odstráneniu úmrtí súvisiacich s 
prácou do roku 2030; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby predložila ambiciózne 
návrhy týkajúce sa muskuloskeletálnych 
porúch a porúch súvisiacich so stresom, 
ako aj pracovného začleňovania ľudí 
trpiacich chronickými a zriedkavými 
ochoreniami; vyzýva Komisiu, aby 
predložila strategický program EÚ pre 
opatrovateľov ako krok smerom ku 
kvalitatívnemu posilneniu postavenia 
sektora zdravotnej starostlivosti v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 306
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva členské štáty, aby sa 
zaviazali k odstráneniu úmrtí súvisiacich s 
prácou do roku 2030; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby predložila ambiciózne 
návrhy týkajúce sa muskuloskeletálnych 
porúch a porúch súvisiacich so stresom; 
vyzýva Komisiu, aby predložila strategický 
program EÚ pre opatrovateľov ako krok 
smerom ku kvalitatívnemu posilneniu 
postavenia sektora zdravotnej starostlivosti 
v EÚ;

18. vyzýva členské štáty, aby sa 
zaviazali k odstráneniu úmrtí a 
zdravotných ťažkostí súvisiacich s prácou 
do roku 2030; naliehavo vyzýva Komisiu, 
aby predložila ambiciózne návrhy týkajúce 
sa muskuloskeletálnych porúch a porúch 
súvisiacich so stresom; vyzýva Komisiu, 
aby predložila strategický program EÚ pre 
opatrovateľov ako krok smerom ku 
kvalitatívnemu posilneniu postavenia 
sektora zdravotnej starostlivosti v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 307
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva členské štáty, aby sa 
zaviazali k odstráneniu úmrtí súvisiacich s 
prácou do roku 2030; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby predložila ambiciózne 
návrhy týkajúce sa muskuloskeletálnych 
porúch a porúch súvisiacich so stresom; 
vyzýva Komisiu, aby predložila strategický 
program EÚ pre opatrovateľov ako krok 
smerom ku kvalitatívnemu posilneniu 
postavenia sektora zdravotnej starostlivosti 
v EÚ;

18. vyzýva členské štáty, aby sa 
zaviazali k odstráneniu úmrtí súvisiacich s 
prácou do roku 2030; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby predložila ambiciózne 
legislatívne návrhy týkajúce sa 
muskuloskeletálnych porúch a porúch 
súvisiacich so stresom; vyzýva Komisiu, 
aby predložila strategický program EÚ pre 
opatrovateľov ako krok smerom ku 
kvalitatívnemu posilneniu postavenia 
sektora zdravotnej starostlivosti v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 308
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva členské štáty, aby sa 
zaviazali k odstráneniu úmrtí súvisiacich s 
prácou do roku 2030; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby predložila ambiciózne 
návrhy týkajúce sa muskuloskeletálnych 
porúch a porúch súvisiacich so stresom; 
vyzýva Komisiu, aby predložila strategický 
program EÚ pre opatrovateľov ako krok 
smerom ku kvalitatívnemu posilneniu 
postavenia sektora zdravotnej starostlivosti 
v EÚ;

18. vyzýva členské štáty, aby sa 
zaviazali k odstráneniu úmrtí súvisiacich s 
prácou; naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
predložila ambiciózne návrhy týkajúce sa 
muskuloskeletálnych porúch a porúch 
súvisiacich so stresom; vyzýva Komisiu, 
aby predložila strategický program EÚ pre 
opatrovateľov ako krok smerom ku 
kvalitatívnemu posilneniu postavenia 
sektora zdravotnej starostlivosti v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 309
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. vyzýva Komisiu, aby v koordinácii 
s členskými štátmi a v plnom súlade so 
zásadou subsidiarity vypracovala 
regulačný rámec, ktorý zaručí kvalitné 
služby starostlivosti a umožní širšie 
využívanie telestarostlivosti a 
telemedicíny, tým, že poskytne 
opatrovateľom právne záruky a stanoví 
potrebné požiadavky na odbornú prípravu 
s cieľom zabezpečiť starostlivosť a 
primárnu starostlivosť pre všetkých 
občanov EÚ bez ohľadu na ich vek v 
akejkoľvek geografickej oblasti v celej EÚ 
vrátane tých, ktorí trpia demografickými 
znevýhodneniami, ako sú riedko osídlené 
a vyľudnené oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 310
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
posúdili nové príležitosti v sektore 
zdravotnej starostlivosti v prospech 
spotrebiteľov a pacientov a zároveň 
rešpektovali úlohu verejných a 
súkromných inštitúcií pri poskytovaní 
služieb občanom; zdôrazňuje, že EÚ musí 
nadviazať na európsky rámec opatrení v 
oblasti duševného zdravia; konštatuje, že 
jedným z cieľov je aj prevencia rakoviny, 
keďže je možné predísť percentuálnemu 
podiel 40 % prípadov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 311
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Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, 
Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. vyzýva Komisiu, aby pravidelne 
aktualizovala a rozšírila rozsah 
pôsobnosti smernice o karcinogénoch a 
mutagénoch s cieľom lepšie chrániť 
pracovníkov pred nebezpečnými 
chemickými látkami vrátane látok 
poškodzujúcich reprodukciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 312
Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, 
Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Cristian Ghinea

Návrh uznesenia
Odsek 18 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18b. vyzýva na posilnenie úlohy 
agentúry EU-OSHA s cieľom podporovať 
zdravé a bezpečné pracoviská v celej Únii 
a ďalej rozvíjať iniciatívy na zlepšenie 
prevencie na pracovisku vo všetkých 
odvetviach podnikania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 313
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odsek 18 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18b. vyzýva Komisiu, aby predložila 
ambiciózny plán na boj proti rakovine s 
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cieľom pomôcť znížiť utrpenie spôsobené 
touto chorobou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 314
Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, 
Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Cristian Ghinea

Návrh uznesenia
Odsek 18 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18c. pripomína, že podľa nadácie 
Eurofound len jeden z troch pracovníkov, 
ktorí trpia obmedzujúcou chronickou 
chorobou, má primerane upravené svoje 
pracovisko; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby pokračovali vo svojej práci 
zameranej na podporu zamestnanosti, 
zachovania v práci a opätovného 
začlenenia osôb so zdravotným 
postihnutím a chronickými chorobami na 
trhu práce v Európe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 315
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
smernicu o dôstojných pracovných 
podmienkach a právach v digitálnom 
hospodárstve, ktorá by sa vzťahovala aj 
na pracovníkov s neštandardnou formou 
zamestnania, pracovníkov platforiem a 
samostatne zárobkovo činné osoby; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby do tejto 
smernice zahrnula minimálne normy pre 
spravodlivú prácu na diaľku a právo na 

vypúšťa sa
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odpojenie sa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 316
Lukas Mandl

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
smernicu o dôstojných pracovných 
podmienkach a právach v digitálnom 
hospodárstve, ktorá by sa vzťahovala aj 
na pracovníkov s neštandardnou formou 
zamestnania, pracovníkov platforiem a 
samostatne zárobkovo činné osoby; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby do tejto 
smernice zahrnula minimálne normy pre 
spravodlivú prácu na diaľku a právo na 
odpojenie sa;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 317
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
smernicu o dôstojných pracovných 
podmienkach a právach v digitálnom 
hospodárstve, ktorá by sa vzťahovala aj 
na pracovníkov s neštandardnou formou 
zamestnania, pracovníkov platforiem a 
samostatne zárobkovo činné osoby; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby do tejto 
smernice zahrnula minimálne normy pre 
spravodlivú prácu na diaľku a právo na 
odpojenie sa;

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 318
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
smernicu o dôstojných pracovných 
podmienkach a právach v digitálnom 
hospodárstve, ktorá by sa vzťahovala aj 
na pracovníkov s neštandardnou formou 
zamestnania, pracovníkov platforiem a 
samostatne zárobkovo činné osoby; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby do tejto 
smernice zahrnula minimálne normy pre 
spravodlivú prácu na diaľku a právo na 
odpojenie sa;

19. domnieva sa, že pandémia COVID-
19 a obmedzenia pohybu nariadené 
vládami výrazne zvýšili počet hodín, počas 
ktorých zamestnanci pracujú na diaľku; 
uznáva, že práca na diaľku má mnoho 
sociálnych a finančných výhod pre 
zamestnancov a podniky; domnieva sa, že 
schopnosť inštitúcií a agentúr EÚ 
fungovať na diaľku je ideálnou 
príležitosťou pre inštitúcie, aby mohli 
znížiť rozpočtové výdavky na kancelárske 
priestory; nabáda členské štáty, aby 
rozvíjali, propagovali, podporovali a 
regulovali prácu na diaľku a prácu pre 
platformy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 319
Yana Toom, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Cristian Ghinea

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
smernicu o dôstojných pracovných 
podmienkach a právach v digitálnom 
hospodárstve, ktorá by sa vzťahovala aj na 
pracovníkov s neštandardnou formou 
zamestnania, pracovníkov platforiem a 
samostatne zárobkovo činné osoby; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby do tejto 
smernice zahrnula minimálne normy pre 
spravodlivú prácu na diaľku a právo na 

19. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
smernicu o dôstojných pracovných 
podmienkach a právach v digitálnom 
hospodárstve, ktorá by sa vzťahovala aj na 
pracovníkov s neštandardnou formou 
zamestnania, pracovníkov platforiem a 
samostatne zárobkovo činné osoby; vyzýva 
Komisiu, aby vyriešila nedostatok 
možností kolektívneho vyjednávania pre 
samostatne zárobkovo činných 
pracovníkov platforiem z dôvodu pravidiel 
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odpojenie sa; hospodárskej súťaže EÚ; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby do tejto smernice 
zahrnula právo na odpojenie sa, jasné 
normy týkajúce sa daňovej koordinácie a 
koordinácie sociálneho zabezpečenia pre 
cezhraničných pracovníkov a minimálne 
normy pre spravodlivú prácu na diaľku 
vrátane objasnenia dobrovoľného 
charakteru práce na diaľku a úpravy 
týkajúce sa zariadení, ako je 
zodpovednosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 320
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
smernicu o dôstojných pracovných 
podmienkach a právach v digitálnom 
hospodárstve, ktorá by sa vzťahovala aj na 
pracovníkov s neštandardnou formou 
zamestnania, pracovníkov platforiem a 
samostatne zárobkovo činné osoby; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby do tejto 
smernice zahrnula minimálne normy pre 
spravodlivú prácu na diaľku a právo na 
odpojenie sa;

19. vyzýva Komisiu, aby vydala 
odporúčania týkajúce sa dôstojných 
pracovných podmienok a práv v 
digitálnom hospodárstve, ktoré by sa 
vzťahovali aj na pracovníkov s 
neštandardnou formou zamestnania, 
pracovníkov platforiem a samostatne 
zárobkovo činné osoby; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby do týchto odporúčaní 
zahrnula minimálne normy pre spravodlivú 
prácu na diaľku a právo na odpojenie sa; 
nabáda členské štáty, aby vytvorili 
vnútroštátne systémy digitálneho 
vzdelávania pre dospelých s prípravou 
tých, ktorí už absolvovali formálne 
vzdelávanie, na život a prácu v digitálnom 
prostredí;

Or. en

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

Návrh uznesenia
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Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
smernicu o dôstojných pracovných 
podmienkach a právach v digitálnom 
hospodárstve, ktorá by sa vzťahovala aj 
na pracovníkov s neštandardnou formou 
zamestnania, pracovníkov platforiem a 
samostatne zárobkovo činné osoby; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby do tejto 
smernice zahrnula minimálne normy pre 
spravodlivú prácu na diaľku a právo na 
odpojenie sa;

19. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
smernicu o zabezpečení lepšieho prístupu 
k sociálnej ochrane, lepšiemu 
kolektívnemu zastúpeniu, spravodlivým, 
transparentným a predvídateľným 
pracovným podmienkam, a to aj z 
hľadiska zdravia a bezpečnosti, ako aj 
sociálnych práv, ktoré by sa vzťahovali na 
pracovníkov s neštandardnou formou 
zamestnania, pracovníkov platforiem a 
samostatne zárobkovo činné osoby v rámci 
platformového hospodárstva; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby navrhla aj smernicu 
obsahujúcu minimálne normy pre 
spravodlivú prácu na diaľku a právo na 
odpojenie sa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 322
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
smernicu o dôstojných pracovných 
podmienkach a právach v digitálnom 
hospodárstve, ktorá by sa vzťahovala aj na 
pracovníkov s neštandardnou formou 
zamestnania, pracovníkov platforiem a 
samostatne zárobkovo činné osoby; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby do tejto 
smernice zahrnula minimálne normy pre 
spravodlivú prácu na diaľku a právo na 
odpojenie sa;

19. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
smernicu o dôstojných pracovných 
podmienkach a právach v digitálnom 
hospodárstve, ktorá by sa vzťahovala aj na 
pracovníkov s neštandardnou formou 
zamestnania, pracovníkov platforiem a 
samostatne zárobkovo činné osoby, 
v ktorej sa stanovia jasné a jednoduché 
usmernenia týkajúce sa stanovovania 
cien, zmluvných podmienok, vlastníctva 
pracovných prostriedkov a rozdielov 
medzi obchodnými činnosťami a 
činnosťami poskytovateľov služieb;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 323
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
smernicu o dôstojných pracovných 
podmienkach a právach v digitálnom 
hospodárstve, ktorá by sa vzťahovala aj 
na pracovníkov s neštandardnou formou 
zamestnania, pracovníkov platforiem a 
samostatne zárobkovo činné osoby; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby do tejto 
smernice zahrnula minimálne normy pre 
spravodlivú prácu na diaľku a právo na 
odpojenie sa;

19. vyzýva Komisiu, aby zlepšila 
pracovné podmienky a práva v digitálnom 
hospodárstve; v tejto súvislosti naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby predložila záväzný 
komplexný rámec, ktorý pracovníkom 
platforiem poskytne rovnaké práva ako v 
prípade štandardných pracovníkov; 
navyše naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
zaviedla rámec týkajúci sa minimálnych 
noriem pre spravodlivú prácu na diaľku a 
práva na odpojenie sa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 324
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
smernicu o dôstojných pracovných 
podmienkach a právach v digitálnom 
hospodárstve, ktorá by sa vzťahovala aj na 
pracovníkov s neštandardnou formou 
zamestnania, pracovníkov platforiem a 
samostatne zárobkovo činné osoby; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby do tejto 
smernice zahrnula minimálne normy pre 
spravodlivú prácu na diaľku a právo na 
odpojenie sa;

19. uznáva, že spravodlivá, sociálne 
udržateľná práca a skutočná účasť 
zamestnancov na formovaní pracovných 
podmienok sú dôležitejšie ako kedykoľvek 
predtým v digitálnych platformách a v 
akomkoľvek inom odvetví a že pracovníci 
musia mať demokratický vplyv na 
riadenie práce; zdôrazňuje, že výhody 
digitalizácie musia byť všeobecne a 
spravodlivo rozdelené a pracovníci v 
digitálnom odvetví musia mať rovnaké 
práva a pracovné podmienky ako v iných 
odvetviach; vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že oznámený samit práce pre 
platformy sa musel odložiť; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla smernicu o 
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dôstojných pracovných podmienkach a 
právach v digitálnom hospodárstve, ktorá 
by sa vzťahovala aj na pracovníkov s 
neštandardnou formou zamestnania, 
pracovníkov platforiem a samostatne 
zárobkovo činné osoby; vyzýva Komisiu, 
aby v rámci tejto smernice zabezpečila, že 
podnikové platformy budú dodržiavať už 
existujúce vnútroštátne a európske právne 
predpisy, objasní zamestnanecké 
postavenie pracovníkov platforiem 
prostredníctvom vyvrátiteľného 
predpokladu pracovnoprávneho vzťahu a 
ochráni svoje pracovné podmienky, ako aj 
ich právo organizovať sa, zastupovať 
odborové zväzy a rokovať o kolektívnych 
zmluvách; naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
do tejto smernice zahrnula minimálne 
normy pre spravodlivú prácu na diaľku a 
ďalšie digitálne práva pri práci, ako je 
právo na odpojenie sa, ochrana súkromia 
pracovníkov, a to aj prostredníctvom 
diaľkového monitorovania alebo 
akéhokoľvek iného sledovania, a zákaz 
mikročipových implantátov pre 
pracovníkov a pre používanie umelej 
inteligencie v náborových procesoch, 
pričom zohľadní rámcovú dohodu 
európskych sociálnych partnerov o 
digitalizácii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 325
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
smernicu o dôstojných pracovných 
podmienkach a právach v digitálnom 
hospodárstve, ktorá by sa vzťahovala aj na 
pracovníkov s neštandardnou formou 
zamestnania, pracovníkov platforiem a 

19. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
smernicu o dôstojných pracovných 
podmienkach a právach v digitálnom 
hospodárstve, ktorá by sa vzťahovala aj na 
pracovníkov s neštandardnou formou 
zamestnania, pracovníkov platforiem a 
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samostatne zárobkovo činné osoby; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby do tejto 
smernice zahrnula minimálne normy pre 
spravodlivú prácu na diaľku a právo na 
odpojenie sa;

samostatne zárobkovo činné osoby; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby do tejto 
smernice zahrnula minimálne normy pre 
spravodlivú prácu na diaľku, právo na 
odpojenie sa a opatrenia na podporu 
rovnováhy medzi pracovným a 
súkromným životom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 326
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE
Kim Van Sparrentak

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
smernicu o dôstojných pracovných 
podmienkach a právach v digitálnom 
hospodárstve, ktorá by sa vzťahovala aj na 
pracovníkov s neštandardnou formou 
zamestnania, pracovníkov platforiem a 
samostatne zárobkovo činné osoby; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby do tejto 
smernice zahrnula minimálne normy pre 
spravodlivú prácu na diaľku a právo na 
odpojenie sa;

19. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
smernicu o dôstojných pracovných 
podmienkach a právach v digitálnom 
hospodárstve, ktorá by sa vzťahovala aj na 
pracovníkov s neštandardnou formou 
zamestnania, pracovníkov platforiem a 
samostatne zárobkovo činné osoby; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby do tejto 
smernice zahrnula minimálne normy pre 
spravodlivú prácu na diaľku a 
presadzovala právo na odpojenie sa; 
vyzýva Komisiu, aby zahrnula právo na 
odpojenie sa do svojej novej stratégie v 
oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci a aby výslovne vypracovala nové 
psychosociálne opatrenia a opatrenia v 
rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 327
Jeroen Lenaers

Návrh uznesenia
Odsek 19
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
smernicu o dôstojných pracovných 
podmienkach a právach v digitálnom 
hospodárstve, ktorá by sa vzťahovala aj na 
pracovníkov s neštandardnou formou 
zamestnania, pracovníkov platforiem a 
samostatne zárobkovo činné osoby; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby do tejto 
smernice zahrnula minimálne normy pre 
spravodlivú prácu na diaľku a právo na 
odpojenie sa;

19. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
smernicu o dôstojných pracovných 
podmienkach a právach v digitálnom 
hospodárstve, ktorá by sa vzťahovala na 
všetkých pracovníkov vrátane pracovníkov 
s neštandardnou formou zamestnania, 
pracovníkov platforiem a samostatne 
zárobkovo činné osoby; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby do tejto smernice zahrnula 
minimálne normy pre spravodlivú prácu na 
diaľku a právo na odpojenie sa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 328
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. zdôrazňuje, že pandémia COVID-
19 zdôraznila význam digitálnych riešení, 
najmä práce na diaľku; domnieva sa, že 
riadne regulované pružné pracovné 
podmienky a práca na diaľku ponúkajú 
príležitosti, ako je lepšia rovnováha medzi 
pracovným a súkromným životom, 
zníženie emisií CO2 v súvislosti s 
každodenným dochádzaním a zlepšenie 
pracovných príležitostí pre osoby so 
zdravotným postihnutím, a môžu slúžiť 
ako nástroj na riešenie vyľudňovania 
vidieka; vyzýva Európsku komisiu, aby 
navrhla legislatívny rámec, v ktorom sa 
stanovia jasné spoločné minimálne normy 
a podmienky pre prácu na diaľku v EÚ s 
cieľom chrániť zdravie a bezpečnosť 
pracovníkov a zabezpečiť dôstojné 
pracovné podmienky vrátane 
rešpektovania pracovného času, 
dovolenky, rovnováhy medzi pracovným a 
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súkromným životom a práva na odpojenie 
sa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 329
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. vyzýva Komisiu, aby zaviedla novú 
rámcovú smernicu o informovaní 
pracovníkov, konzultáciách s nimi a ich 
účasti pre formy európskych spoločností 
vrátane subdodávateľských reťazcov a 
franchisingov a pre spoločnosti, ktoré 
využívajú európske nástroje mobility 
spoločností, s cieľom stanoviť minimálne 
normy; vyzýva tiež na revíziu smernice o 
európskej zamestnaneckej rade;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 330
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. vyzýva Komisiu, aby zaviedla novú 
rámcovú smernicu o informovaní 
pracovníkov, konzultáciách s nimi a ich 
účasti pre formy európskych spoločností 
vrátane subdodávateľských reťazcov a 
franchisingov a pre spoločnosti, ktoré 
využívajú európske nástroje mobility 
spoločností, s cieľom stanoviť minimálne 
normy; vyzýva tiež na revíziu smernice o 

20. vyzýva Komisiu, aby zaviedla novú 
rámcovú smernicu o informovaní 
pracovníkov, konzultáciách s nimi a ich 
účasti pre formy európskych spoločností 
vrátane subdodávateľských reťazcov a 
franchisingov a pre spoločnosti, ktoré 
využívajú európske nástroje mobility 
spoločností, s cieľom stanoviť minimálne 
normy a zastaviť nerešpektovanie a 
obchádzanie práv pracovníkov na 
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európskej zamestnaneckej rade; zapojenie sa; vyzýva tiež na revíziu 
smernice o európskej zamestnaneckej rade 
s cieľom zabezpečiť riadne vedenie a 
dokončenie nadnárodného informačného 
a konzultačného procesu pred prijatím 
akýchkoľvek rozhodnutí; revízia by mala 
zaručiť presadzovanie práv vyplývajúcich 
zo smernice o európskej zamestnaneckej 
rade zabezpečením prístupu k 
spravodlivosti a účinných a odrádzajúcich 
sankcií vrátane práva na dočasné 
pozastavenie rozhodnutí spoločností v 
prípade, že sa nedodržia práva 
pracovníkov na informácie a konzultácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 331
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. vyzýva Komisiu, aby zaviedla novú 
rámcovú smernicu o informovaní 
pracovníkov, konzultáciách s nimi a ich 
účasti pre formy európskych spoločností 
vrátane subdodávateľských reťazcov a 
franchisingov a pre spoločnosti, ktoré 
využívajú európske nástroje mobility 
spoločností, s cieľom stanoviť minimálne 
normy; vyzýva tiež na revíziu smernice o 
európskej zamestnaneckej rade;

20. vyzýva Komisiu, aby zaviedla novú 
rámcovú smernicu o informovaní 
pracovníkov, konzultáciách s nimi a ich 
účasti pre formy európskych spoločností 
vrátane subdodávateľských reťazcov a 
franchisingov a pre spoločnosti, ktoré 
využívajú európske nástroje mobility 
spoločností, s cieľom stanoviť minimálne 
normy, a to aj o očakávaní zmeny a 
reštrukturalizácii, najmä na úrovni 
spoločnosti; vyzýva tiež na revíziu 
smernice o európskej zamestnaneckej rade 
s cieľom okrem iného zabezpečiť riadne 
presadzovanie, sankcie za porušenie 
pravidiel a zlepšiť fungovanie osobitného 
vyjednávacieho orgánu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 332
Ádám Kósa, Andrea Bocskor
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Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. vyzýva Komisiu, aby zaviedla novú 
rámcovú smernicu o informovaní 
pracovníkov, konzultáciách s nimi a ich 
účasti pre formy európskych spoločností 
vrátane subdodávateľských reťazcov a 
franchisingov a pre spoločnosti, ktoré 
využívajú európske nástroje mobility 
spoločností, s cieľom stanoviť minimálne 
normy; vyzýva tiež na revíziu smernice o 
európskej zamestnaneckej rade;

20. vyzýva Komisiu, aby zaviedla novú 
rámcovú smernicu o informovaní 
pracovníkov, konzultáciách s nimi a ich 
účasti pre formy európskych spoločností 
vrátane subdodávateľských reťazcov a 
franchisingov a pre spoločnosti, ktoré 
využívajú európske nástroje mobility 
spoločností, s cieľom stanoviť minimálne 
normy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 333
Jeroen Lenaers

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. vyzýva Komisiu, aby zaviedla novú 
rámcovú smernicu o informovaní 
pracovníkov, konzultáciách s nimi a ich 
účasti pre formy európskych spoločností 
vrátane subdodávateľských reťazcov a 
franchisingov a pre spoločnosti, ktoré 
využívajú európske nástroje mobility 
spoločností, s cieľom stanoviť minimálne 
normy; vyzýva tiež na revíziu smernice o 
európskej zamestnaneckej rade;

20. vyzýva Komisiu, aby uskutočnila 
výskum týkajúci sa informovania 
pracovníkov, konzultácií s nimi a ich 
účasti pre formy európskych spoločností 
vrátane subdodávateľských reťazcov a 
franchisingov a pre spoločnosti, ktoré 
využívajú európske nástroje mobility 
spoločností, s cieľom posúdiť potenciálnu 
pridanú hodnotu minimálnych noriem; 
vyzýva tiež na revíziu smernice o 
európskej zamestnaneckej rade;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 334
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Návrh uznesenia
Odsek 20
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. vyzýva Komisiu, aby zaviedla novú 
rámcovú smernicu o informovaní 
pracovníkov, konzultáciách s nimi a ich 
účasti pre formy európskych spoločností 
vrátane subdodávateľských reťazcov a 
franchisingov a pre spoločnosti, ktoré 
využívajú európske nástroje mobility 
spoločností, s cieľom stanoviť minimálne 
normy; vyzýva tiež na revíziu smernice o 
európskej zamestnaneckej rade;

20. vyzýva členské štáty, aby 
spolupracovali, pokiaľ ide o rámec o 
informovaní pracovníkov, konzultáciách s 
nimi a ich účasti pre formy európskych 
spoločností vrátane subdodávateľských 
reťazcov a franchisingov a pre spoločnosti, 
ktoré využívajú európske nástroje mobility 
spoločností, s cieľom stanoviť minimálne 
normy; vyzýva tiež na revíziu smernice o 
európskej zamestnaneckej rade;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 335
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. vyzýva Komisiu, aby podporovala 
rozvoj zamestnaneckého vlastníctva 
kapitálu a podielov na zisku ako nástroja 
na zlepšenie zapojenia pracovníkov 
zlepšujúcich demokraciu v práci pri 
súčasnom znižovaní nerovnosti aj rizika 
straty pracovných miest počas poklesov; 
zdôrazňuje, že takéto opatrenia by mali 
byť nad rámec fixných miezd a dávok a 
nemali by znižovať potrebu zabezpečiť to, 
aby mzdy pracovníkom zaručovali 
dôstojný príjem;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 336
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 21
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
stanovili podmienky a požiadavky 
potrebné na to, aby sa do roku 2030 na 
aspoň 80 % spoločností vzťahovali 
dohody o udržateľnej správe a riadení 
spoločností;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 337
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
stanovili podmienky a požiadavky 
potrebné na to, aby sa do roku 2030 na 
aspoň 80 % spoločností vzťahovali 
dohody o udržateľnej správe a riadení 
spoločností;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 338
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby stanovili podmienky a požiadavky 
potrebné na to, aby sa do roku 2030 na 
aspoň 80 % spoločností vzťahovali dohody 
o udržateľnej správe a riadení spoločností;

21. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby stanovili odporúčania potrebné na to, 
aby sa na spoločnosti vzťahovali dohody o 
udržateľnej správe a riadení spoločností;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 339
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby stanovili podmienky a požiadavky 
potrebné na to, aby sa do roku 2030 na 
aspoň 80 % spoločností vzťahovali 
dohody o udržateľnej správe a riadení 
spoločností;

21. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby stanovili podmienky a požiadavky 
potrebné na to, aby sa do roku 2030 zvýšil 
počet spoločností, na ktoré sa vzťahujú 
dohody o udržateľnej správe a riadení 
spoločností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 340
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby stanovili podmienky a požiadavky 
potrebné na to, aby sa do roku 2030 na 
aspoň 80 % spoločností vzťahovali dohody 
o udržateľnej správe a riadení spoločností;

21. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vytvorili podmienky a požiadavky 
potrebné na to, aby sa do roku 2030 na 
aspoň 80 % spoločností vzťahovali dohody 
o udržateľnej správe a riadení spoločností, 
a aby vytvorili stratégie dohodnuté s 
pracovníkmi s cieľom pozitívne ovplyvniť 
environmentálny, sociálny a hospodársky 
rozvoj prostredníctvom postupov správy a 
riadenia a prítomnosti na trhu, posilniť 
úlohu riaditeľov pri presadzovaní 
dlhodobých záujmov svojej spoločnosti, 
zlepšiť zodpovednosť riaditeľov pri 
začleňovaní udržateľnosti do 
rozhodovania podnikov a podporovať 
postupy správy a riadenia spoločností, 
ktoré prispievajú k udržateľnosti 
spoločností vrátane podávania správ o 
podnikoch, odmeňovania v 
predstavenstve, maximálneho rozdielu v 
odmeňovaní, zloženia predstavenstva a 
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účasti zainteresovaných strán;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 341
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. požaduje smernicu o záväznej 
náležitej starostlivosti v oblasti ľudských 
práv a zodpovednom obchodnom správaní 
– vrátane práv pracovníkov, ako je právo 
na združovanie a kolektívne vyjednávanie, 
zdravie a bezpečnosť, sociálna ochrana a 
pracovné podmienky –, ktorou sa stanoví 
povinná náležitá starostlivosť zahŕňajúca 
činnosti spoločností a ich obchodné 
vzťahy vrátane dodávateľských a 
subdodávateľských reťazcov; zdôrazňuje, 
že táto smernica by mala zabezpečiť plné 
zapojenie odborových zväzov a zástupcov 
pracovníkov do celého procesu náležitej 
starostlivosti a mala by zaručiť právo 
kolektívne vyjednávať na príslušných 
úrovniach politiky náležitej starostlivosti; 
zdôrazňuje, že vnútroštátne inšpektoráty 
práce aj orgán ELA musia byť schopné 
vykonávať kontroly v celom reťazci, 
podávať sťažnosti a môžu ponúkať 
mediáciu vo všetkých spoločnostiach v EÚ 
a spoločnostiach, ktoré chcú získať 
prístup na vnútorný trh; vyzýva Komisiu, 
aby trvala na ratifikácii dohovorov MOP 
č. 81 (inšpekcia práce) a 129 (inšpekcia 
práce v poľnohospodárstve) všetkými 
obchodnými partnermi EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 342
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis
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Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. požaduje smernicu o záväznej 
náležitej starostlivosti v oblasti ľudských 
práv a zodpovednom obchodnom 
správaní, v ktorej sa stanoví povinná 
náležitá starostlivosť zahŕňajúca činnosti 
spoločností a ich obchodné vzťahy 
vrátane dodávateľských a 
subdodávateľských reťazcov bez toho, aby 
boli dotknuté existujúce a budúce 
požiadavky týkajúce sa zodpovednosti 
v reťazci v subdodávateľských reťazcoch; 
smernica by mala zabezpečiť plné 
zapojenie odborových zväzov a zástupcov 
pracovníkov do celého procesu náležitej 
starostlivosti a zaručiť právo na 
kolektívne vyjednávanie na príslušných 
úrovniach o politikách náležitej 
starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 343
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. požaduje smernicu o povinnej 
náležitej starostlivosti v dodávateľskom 
reťazci, ktorá je záväzná v oblasti 
ľudských práv, a zodpovednom 
obchodnom správaní, v ktorej sa stanoví 
povinná náležitá starostlivosť zahŕňajúca 
činnosti spoločností a ich obchodné 
vzťahy vrátane dodávateľských a 
subdodávateľských reťazcov; smernica by 



AM\1216518SK.docx 27/112 PE659.082v01-00

SK

mala zabezpečiť plné zapojenie 
odborových zväzov a zástupcov 
pracovníkov do celého procesu náležitej 
starostlivosti a zaručiť právo na 
kolektívne vyjednávanie na príslušných 
úrovniach o politikách náležitej 
starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 344
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 21 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21b. nabáda Európsku komisiu, aby 
zohľadnila osobitosti podnikov sociálneho 
hospodárstva, ktoré sa počas pandémie 
ukázali ako veľmi dôležité pre 
spoločnosť, a aby zhodnotila rozvoj 
konkrétnych programov a finančných 
nástrojov; zdôrazňuje, že každý by mal 
mať možnosť vykonávať napĺňajúcu 
prácu; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
investovali do dotovaných pracovných 
systémov pre ľudí na diaľku od trhu 
práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 345
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. trvá na tom, aby členské štáty 
zvýšili svoje kapacity v oblasti 
presadzovania práva tak, aby najneskôr do 

22. vyzýva, aby členské štáty zvýšili 
svoje vnútroštátne kapacity v oblasti 
presadzovania práva tak, aby najneskôr do 
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roku 2030 na 10 000 zamestnaných osôb 
pripadal aspoň jeden inšpektor práce;

roku 2030 na 10 000 zamestnaných osôb 
pripadal aspoň jeden inšpektor práce; 
zdôrazňuje, že úsporné opatrenia vedú k 
vyčerpaniu vnútroštátnych inšpekcií práce 
v celej Únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 346
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. trvá na tom, aby členské štáty 
zvýšili svoje kapacity v oblasti 
presadzovania práva tak, aby najneskôr do 
roku 2030 na 10 000 zamestnaných osôb 
pripadal aspoň jeden inšpektor práce;

22. nabáda členské štáty, aby zvýšili 
svoje kapacity v oblasti presadzovania 
práva, aby sa dosiahol najvyšší možný 
pomer inšpektorov práce na 10 000 
zamestnaných osôb stanovený na úrovni 
každého členského štátu a v súlade s 
možnosťami členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 347
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. trvá na tom, aby členské štáty 
zvýšili svoje kapacity v oblasti 
presadzovania práva tak, aby najneskôr do 
roku 2030 na 10 000 zamestnaných osôb 
pripadal aspoň jeden inšpektor práce;

22. trvá na tom, aby členské štáty 
zvýšili svoje kapacity v oblasti 
presadzovania práva tak, aby sa na 10 000 
zamestnaných osôb dosiahol lepší pomer 
inšpektorov práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 348
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
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Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. trvá na tom, aby členské štáty 
zvýšili svoje kapacity v oblasti 
presadzovania práva tak, aby najneskôr do 
roku 2030 na 10 000 zamestnaných osôb 
pripadal aspoň jeden inšpektor práce;

22. zdôrazňuje, že účinné 
presadzovanie má zásadný význam na 
ochranu pracovníkov a vykonávanie 
sociálnych práv; vyjadruje poľutovanie 
nad tým, že väčšina členských štátov 
zaostáva za záväzkom uvedeným v 
Dohovore MOP o inšpekcii práce, pokiaľ 
ide o počet inšpektorov práce; trvá na tom, 
aby členské štáty zvýšili svoje kapacity v 
oblasti presadzovania práva tak, aby 
najneskôr do roku 2030 na 10 000 
zamestnaných osôb pripadal aspoň jeden 
inšpektor práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 349
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. vyzýva Komisiu, aby zrevidovala 
smernicu o karcinogénoch a mutagénoch 
s cieľom zahrnúť do smernice o vystavení 
účinkom karcinogénov a mutagénov pri 
práci limitné hodnoty najmenej pre 50 
látok a zahrnúť látky so škodlivými 
účinkami na reprodukčný systém do 
smernice;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 350
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. 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 351
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. zdôrazňuje, že v roku 2018 bolo v 
EÚ27 ohrozených chudobou alebo 
sociálnym vylúčením takmer 109 miliónov 
osôb, čo zodpovedá 21,7 % celkového 
počtu obyvateľov, pričom 23 miliónov 
tvoria deti; berie na vedomie, že cieľ 
lisabonskej stratégie znížiť chudobu o 50 
% s cieľom dosiahnuť do roku 2050 
úroveň menej ako 3 %, sa nepodarilo 
dosiahnuť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 352
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby urýchlili vykonávanie európskej 
záruky pre deti tak, aby do roku 2030 malo 
každé dieťa v EÚ plný prístup ku kvalitnej 

23. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby urýchlili vykonávanie európskej 
záruky pre deti tak, aby do roku 2030 malo 
každé dieťa v EÚ plný prístup ku kvalitnej 
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a bezplatnej zdravotnej starostlivosti, 
vzdelávaniu a starostlivosti o deti, žilo v 
dôstojnom dome a dostávalo primeranú 
výživu;

a bezplatnej zdravotnej starostlivosti, 
vzdelávaniu a starostlivosti o deti, a 
dostávalo primeranú výživu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 353
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby urýchlili vykonávanie európskej 
záruky pre deti tak, aby do roku 2030 malo 
každé dieťa v EÚ plný prístup ku kvalitnej 
a bezplatnej zdravotnej starostlivosti, 
vzdelávaniu a starostlivosti o deti, žilo v 
dôstojnom dome a dostávalo primeranú 
výživu;

23. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby urýchlili vykonávanie európskej 
záruky pre deti tak, aby malo každé dieťa v 
EÚ prístup ku kvalitnej a bezplatnej 
zdravotnej starostlivosti, vzdelávaniu a 
starostlivosti o deti, žilo v dôstojnom dome 
a dostávalo primeranú výživu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 354
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Katrin Langensiepen

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby urýchlili vykonávanie európskej 
záruky pre deti tak, aby do roku 2030 malo 
každé dieťa v EÚ plný prístup ku kvalitnej 
a bezplatnej zdravotnej starostlivosti, 
vzdelávaniu a starostlivosti o deti, žilo v 
dôstojnom dome a dostávalo primeranú 
výživu;

23. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby urýchlili vykonávanie záväznej 
európskej záruky pre deti tak, aby do roku 
2030 malo každé dieťa v EÚ plný prístup 
ku kvalitnej a bezplatnej zdravotnej 
starostlivosti, vzdelávaniu a starostlivosti o 
deti, žilo v dôstojnom a zdravom dome s 
pitnou vodou a dostávalo primerané 
množstvo zdravej výživy;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 355
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby urýchlili vykonávanie európskej 
záruky pre deti tak, aby do roku 2030 malo 
každé dieťa v EÚ plný prístup ku kvalitnej 
a bezplatnej zdravotnej starostlivosti, 
vzdelávaniu a starostlivosti o deti, žilo v 
dôstojnom dome a dostávalo primeranú 
výživu;

23. zdôrazňuje, že odstránenie 
chudoby detí a zabezpečenie dobrých 
životných podmienok detí a rovnakých 
príležitostí musí byť pre Európu jednou z 
najvyšších priorít; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby urýchlili vykonávanie 
európskej záruky pre deti tak, aby do roku 
2030 malo každé dieťa v EÚ plný prístup 
ku kvalitnej a bezplatnej zdravotnej 
starostlivosti, vzdelávaniu a starostlivosti o 
deti, žilo v dôstojnom dome a dostávalo 
primeranú výživu; žiada Komisiu, aby 
vypracovala súvisiace ukazovatele s 
cieľom merať pokrok pri dosahovaní 
týchto cieľov; vyzýva členské štáty, aby 
minimálne 5 % svojich zdrojov ESF+ v 
rámci zdieľaného riadenia vyčlenili na 
systém európskej záruky pre deti; 
zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby sa na 
prvý rok jeho vykonávania vytvoril 
samostatný rozpočet vo výške 3 miliardy 
EUR, keď EÚ trpí dôsledkami pandémie 
COVID-19, ktorá bude mať čoraz väčší 
vplyv na deti ako najzraniteľnejšie 
skupiny spomedzi najviac 
znevýhodnených skupín, a že do európskej 
záruky pre deti sa v rokoch 2021 – 2027 
investuje celkovo aspoň 20 miliárd EUR;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 356
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Návrh uznesenia
Odsek 23
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby urýchlili vykonávanie európskej 
záruky pre deti tak, aby do roku 2030 malo 
každé dieťa v EÚ plný prístup ku kvalitnej 
a bezplatnej zdravotnej starostlivosti, 
vzdelávaniu a starostlivosti o deti, žilo v 
dôstojnom dome a dostávalo primeranú 
výživu;

23. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby urýchlili vykonávanie európskej 
záruky pre deti tak, aby do roku 2030 malo 
každé dieťa v EÚ plný prístup ku kvalitnej 
a bezplatnej zdravotnej starostlivosti, 
vzdelávaniu a základným digitálnym 
zručnostiam a starostlivosti o deti, žilo v 
dôstojnom dome a dostávalo primeranú 
výživu; konštatuje, že táto politika musí 
byť integrovaná s ďalšími opatreniami 
zameranými na boj proti chudobe a 
rodinnú politiku s cieľom viesť k dobre 
zatvoreným cyklom politiky, ktoré sú 
schopné ponúknuť deťom a ich rodinám 
príležitosti na sociálne začlenenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 357
Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby urýchlili vykonávanie európskej 
záruky pre deti tak, aby do roku 2030 malo 
každé dieťa v EÚ plný prístup ku kvalitnej 
a bezplatnej zdravotnej starostlivosti, 
vzdelávaniu a starostlivosti o deti, žilo v 
dôstojnom dome a dostávalo primeranú 
výživu;

23. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby urýchlili vykonávanie európskej 
záruky pre deti tak, aby do roku 2030 malo 
každé dieťa v EÚ plný prístup ku kvalitnej 
a bezplatnej zdravotnej starostlivosti, 
vzdelávaniu a starostlivosti o deti, žilo v 
dôstojnom dome a dostávalo primeranú 
výživu; zdôrazňuje, že záruka EÚ pre deti 
by mala podporovať vnútroštátne a 
miestne stratégie boja proti chudobe detí s 
prihliadnutím na osobitné výzvy, ktorým 
čelia rôzne skupiny detí v núdzi na 
miestnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 358
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Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
sa starali o najzraniteľnejšie rodiny, ktoré 
sú zbavené minimálnych podmienok na 
svoj ľudský rozvoj, ako je dôstojná mzda a 
bývanie; rovnako je nevyhnutné získať 
väčšie povedomie rodičov o ich 
zodpovednosti v oblasti starostlivosti o ich 
deti a vzdelávania ich detí, ide o právo a 
povinnosť nevyhnutného naplnenia; 
práca členských štátov a spoločnosti bude 
preto spočívať v podpore a riadení 
všetkých dohodnutých iniciatív, aby každá 
rodina mohla získať dostatočné zdroje na 
uľahčenie ich úplného rozvoja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 359
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. vyzýva členské štáty, aby využívali 
zdroje dostupné z Kohézneho fondu a 
najmä EFRR, ako aj ESF, s cieľom 
zlepšiť dostupnosť verejných priestorov 
pre osoby s osobitnými potrebami vrátane 
osôb so zdravotným postihnutím, pre 
osoby s deťmi a staršie osoby, ktoré sa 
stále stretávajú s problémom sociálneho 
vylúčenia; vyzýva na väčšiu mobilizáciu 
finančných prostriedkov v rámci ESF s 
cieľom účinne bojovať proti digitálnej 
priepasti a digitálnemu vylúčeniu, najmä 
starších ľudí;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 360
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. so znepokojením berie na vedomie 
riziko silových politík, na ktoré sa Komisia 
a členské štáty zameriavajú 
prostredníctvom dôležitých zdrojov, ako sú 
deti, zdravie, vzdelávanie alebo začlenenie 
na trh práce, pričom sa neprodukujú 
synergie medzi cyklami sociálnych 
investícií; požaduje prístup celoživotného 
cyklu politiky, v rámci ktorého je 
celkovým cieľom prelomiť začarované 
sociálne cykly a zabezpečiť udržateľné 
sociálne začlenenie pre všetkých;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 361
Antonius Manders

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. vyzýva Európsku komisiu a 
členské štáty, aby zaviedli európsku 
záruku pre staršie osoby, podľa vzoru 
európskej záruky pre deti, s cieľom 
zabezpečiť, aby starší ľudia dostávali 
zdravotnú starostlivosť, dôstojné bývanie 
a sociálne zabezpečenie, na ktoré majú 
nárok vo svojom domovskom členskom 
štáte;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 362
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Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 23 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23b. vyzýva na pridelenie väčšieho 
množstva zdrojov dostupných v rámci 
EFRR na zlepšenie dopravnej a 
telekomunikačnej infraštruktúry v 
oblastiach s vysokým podielom starnutia 
obyvateľstva, vysokým podielom 
vidieckych oblastí a vyľudňovaním;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 363
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. trvá na tom, aby Komisia navrhla 
rámec pre systémy minimálneho príjmu, s 
pokrytím 100 %;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 364
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. trvá na tom, aby Komisia navrhla 
rámec pre systémy minimálneho príjmu, s 
pokrytím 100 %;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 365
Krzysztof Hetman

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. trvá na tom, aby Komisia navrhla 
rámec pre systémy minimálneho príjmu, s 
pokrytím 100 %;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 366
Ádám Kósa, Sara Skyttedal, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. trvá na tom, aby Komisia navrhla 
rámec pre systémy minimálneho príjmu, s 
pokrytím 100 %;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 367
Anne Sander

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. trvá na tom, aby Komisia navrhla 
rámec pre systémy minimálneho príjmu, s 
pokrytím 100 %;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 368
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. trvá na tom, aby Komisia navrhla 
rámec pre systémy minimálneho príjmu, s 
pokrytím 100 %;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 369
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. trvá na tom, aby Komisia navrhla 
rámec pre systémy minimálneho príjmu, s 
pokrytím 100 %;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 370
Jeroen Lenaers

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. trvá na tom, aby Komisia navrhla 
rámec pre systémy minimálneho príjmu, s 
pokrytím 100 %;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 371
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 24
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. trvá na tom, aby Komisia navrhla 
rámec pre systémy minimálneho príjmu, s 
pokrytím 100 %;

24. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
dôkladnú štúdiu s cieľom posúdiť vplyv 
potenciálneho návrhu systémov 
minimálneho príjmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 372
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. trvá na tom, aby Komisia navrhla 
rámec pre systémy minimálneho príjmu, s 
pokrytím 100 %;

24. berie na vedomie nadchádzajúci 
rámec Komisie pre systémy minimálneho 
príjmu a trvá na tom, že v EÚ sa musí 
úplne odstrániť chudoba zamestnaných 
osôb s cielenými, odvetvovými a 
primeranými opatreniami 
prostredníctvom trvalého dialógu so 
sociálnymi a hospodárskymi partnermi, 
čím sa zabezpečí, aby občania, ktorí nie sú 
zastúpení, napríklad mobilní alebo 
sezónni pracovníci, mali prístup k 
systémom kolektívneho vyjednávania a pri 
plnom rešpektovaní vnútroštátnych 
právomocí a osobitostí, pokiaľ ide o 
stanovenie cieľov minimálneho príjmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 373
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Katrin Langensiepen, Kim Van Sparrentak

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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24. trvá na tom, aby Komisia navrhla 
rámec pre systémy minimálneho príjmu, s 
pokrytím 100 %;

24. trvá na tom, aby Komisia navrhla 
rámcovú smernicu pre primerané systémy 
minimálneho príjmu s pokrytím 100 % s 
cieľom zaručiť právo na dôstojný život a 
odstrániť chudobu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 374
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. trvá na tom, aby Komisia navrhla 
rámec pre systémy minimálneho príjmu, s 
pokrytím 100 %;

24. trvá na tom, aby Komisia navrhla 
rámec EÚ pre systémy minimálneho 
príjmu, ktorý by mal riešiť otázku 
primeranosti, pokrytia a mal by zahŕňať 
doložku o zákaze zníženia úrovne 
ochrany;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 375
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. trvá na tom, aby Komisia navrhla 
rámec pre systémy minimálneho príjmu, s 
pokrytím 100 %;

24. trvá na tom, aby Komisia navrhla 
rámec pre systémy minimálneho príjmu, s 
pokrytím 100 %; zdôrazňuje, že každá 
osoba v Európe by mala byť krytá a 
dôchodky by mali zabezpečiť príjem nad 
hranicou chudoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 376
Margarita de la Pisa Carrión
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Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 
sa zaviazali odstrániť rozdiely v 
odmeňovaní žien a mužov – a z toho 
vyplývajúce rozdiely v dôchodkoch – s 
cieľom 0 % do roku 2030 a predložiť 
právny rámec týkajúci sa transparentnosti 
odmeňovania;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 377
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. vyzýva členské štáty a Komisiu, 
aby sa zaviazali odstrániť rozdiely v 
odmeňovaní žien a mužov – a z toho 
vyplývajúce rozdiely v dôchodkoch – s 
cieľom 0 % do roku 2030 a predložiť 
právny rámec týkajúci sa transparentnosti 
odmeňovania;

25. vyzýva členské štáty a Komisiu, 
aby sa zaviazali odstrániť rozdiely v 
odmeňovaní žien a mužov, ktoré v 
súčasnosti predstavujú 16 % – a z toho 
vyplývajúce rozdiely v dôchodkoch – a 
predložiť právny rámec týkajúci sa 
transparentnosti odmeňovania; opakuje, že 
rozdiel v dôchodkoch žien a mužov 
vyplýva aj z neprimeraných dôchodkových 
systémov, ktoré primerane nezohľadňujú 
obdobia materskej alebo rodičovskej 
dovolenky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 378
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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25. vyzýva členské štáty a Komisiu, 
aby sa zaviazali odstrániť rozdiely v 
odmeňovaní žien a mužov – a z toho 
vyplývajúce rozdiely v dôchodkoch – s 
cieľom 0 % do roku 2030 a predložiť 
právny rámec týkajúci sa transparentnosti 
odmeňovania;

25. vyzýva členské štáty a Komisiu, 
aby sa zaviazali odstrániť rozdiely v 
odmeňovaní žien a mužov – a z toho 
vyplývajúce rozdiely v dôchodkoch – bez 
zbytočného odkladu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 379
Jeroen Lenaers

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. vyzýva členské štáty a Komisiu, 
aby sa zaviazali odstrániť rozdiely v 
odmeňovaní žien a mužov – a z toho 
vyplývajúce rozdiely v dôchodkoch – s 
cieľom 0 % do roku 2030 a predložiť 
právny rámec týkajúci sa transparentnosti 
odmeňovania;

25. vyzýva členské štáty a Komisiu, 
aby sa zaviazali odstrániť rozdiely v 
odmeňovaní žien a mužov – a z toho 
vyplývajúce rozdiely v dôchodkoch – s 
cieľom 0 % do roku 2030;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 380
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. vyzýva členské štáty a Komisiu, 
aby sa zaviazali odstrániť rozdiely v 
odmeňovaní žien a mužov – a z toho 
vyplývajúce rozdiely v dôchodkoch – s 
cieľom 0 % do roku 2030 a predložiť 
právny rámec týkajúci sa transparentnosti 
odmeňovania;

25. vyzýva členské štáty a Komisiu, 
aby sa zaviazali odstrániť rozdiely v 
odmeňovaní žien a mužov – a z toho 
vyplývajúce rozdiely v dôchodkoch a 
predložiť právny rámec týkajúci sa 
transparentnosti odmeňovania;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 381
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. vyzýva členské štáty a Komisiu, 
aby sa zaviazali odstrániť rozdiely v 
odmeňovaní žien a mužov – a z toho 
vyplývajúce rozdiely v dôchodkoch – s 
cieľom 0 % do roku 2030 a predložiť 
právny rámec týkajúci sa transparentnosti 
odmeňovania;

25. vyzýva členské štáty a Komisiu, 
aby pokračovali v práci na zmenšení 
rozdielov v odmeňovaní žien a mužov – a z 
toho vyplývajúce rozdiely v dôchodkoch – 
a predložili právny rámec týkajúci sa 
transparentnosti odmeňovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 382
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. vyzýva členské štáty a Komisiu, 
aby sa zaviazali odstrániť rozdiely v 
odmeňovaní žien a mužov – a z toho 
vyplývajúce rozdiely v dôchodkoch – s 
cieľom 0 % do roku 2030 a predložiť 
právny rámec týkajúci sa transparentnosti 
odmeňovania;

25. vyzýva členské štáty a Komisiu, 
aby sa zaviazali odstrániť rozdiely v 
odmeňovaní žien a mužov – a z toho 
vyplývajúce rozdiely v dôchodkoch – s 
cieľom 0 % do roku 2030 a predložiť 
právny rámec týkajúci sa záväznej 
transparentnosti odmeňovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 383
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. vyzýva členské štáty a Komisiu, 
aby sa zaviazali odstrániť rozdiely v 

25. vyzýva členské štáty a Komisiu, 
aby sa zaviazali odstrániť rozdiely v 
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odmeňovaní žien a mužov – a z toho 
vyplývajúce rozdiely v dôchodkoch – s 
cieľom 0 % do roku 2030 a predložiť 
právny rámec týkajúci sa transparentnosti 
odmeňovania;

odmeňovaní žien a mužov – a z toho 
vyplývajúce rozdiely v dôchodkoch – s 
cieľom 0 % do roku 2030 zastávaním 
zásady rovnakej odmeny za rovnakú 
prácu pre ženy aj mužov a predložiť 
právny rámec týkajúci sa transparentnosti 
odmeňovania vrátane podávania správ o 
transparentnosti odmeňovania a 
informácií o výškach odmeny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 384
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne, Dragoș Pîslaru

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. vyzýva členské štáty a Komisiu, 
aby sa zaviazali odstrániť rozdiely v 
odmeňovaní žien a mužov – a z toho 
vyplývajúce rozdiely v dôchodkoch – s 
cieľom 0 % do roku 2030 a predložiť 
právny rámec týkajúci sa transparentnosti 
odmeňovania;

25. vyzýva členské štáty a Komisiu, 
aby sa zaviazali odstrániť rozdiely v 
odmeňovaní žien a mužov – a z toho 
vyplývajúce rozdiely v dôchodkoch – s 
cieľom 0 % do roku 2030 a predložiť 
právny rámec týkajúci sa záväznej 
transparentnosti odmeňovania; 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 385
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Katrin Langensiepen, Kim Van Sparrentak

Návrh uznesenia
Odsek 25
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. vyzýva členské štáty a Komisiu, 
aby sa zaviazali odstrániť rozdiely v 
odmeňovaní žien a mužov – a z toho 
vyplývajúce rozdiely v dôchodkoch – s 
cieľom 0 % do roku 2030 a predložiť 
právny rámec týkajúci sa transparentnosti 
odmeňovania;

25. vyzýva členské štáty a Komisiu, 
aby sa zaviazali odstrániť rozdiely v 
odmeňovaní žien a mužov, etnických 
skupín a osôb so zdravotným postihnutím 
– a z toho vyplývajúce rozdiely v 
dôchodkoch – s cieľom 0 % do roku 2030 
a predložiť právny rámec týkajúci sa 
transparentnosti odmeňovania; vyzýva 
Komisiu a Radu, aby urýchlene prijali 
dlho očakávanú smernicu o ženách vo 
vrcholových orgánoch s cieľom riešiť 
významnú nerovnováhu medzi ženami a 
mužmi pri hospodárskom rozhodovaní na 
najvyššej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 386
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 25 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25a. vyzýva Komisiu, aby zaviedla 
konkrétne opatrenia vzťahujúce sa na 
verejný aj súkromný sektor s náležitým 
zohľadnením osobitostí malých a 
stredných podnikov, ako je jasné 
vymedzenie kritérií na posúdenie hodnoty 
práce, rodovo neutrálne systémy 
hodnotenia a klasifikácie pracovných 
miest, audity a správy o odmeňovaní žien 
a mužov s cieľom zaručiť rovnakú 
odmenu, právo pracovníkov požadovať 
úplné informácie o odmeňovaní a právo 
na nápravu a jasné ciele týkajúce sa 
výkonnosti podnikov v oblasti rovnosti; 
ďalej vyzýva, aby sa zlepšil prístup k 
spravodlivosti a zaviedli silnejšie procesné 
práva s cieľom bojovať proti 
diskriminácii v odmeňovaní; vyzýva 
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Komisiu, aby podporovala úlohu 
sociálnych partnerov a kolektívneho 
vyjednávania na všetkých úrovniach 
(vnútroštátnej, odvetvovej, miestnej a 
podnikovej) v pripravovaných právnych 
predpisoch o transparentnosti 
odmeňovania; vyzýva Komisiu, aby 
zaviedla prísne opatrenia na 
presadzovanie v prípade tých, ktorí ich 
nedodržiavajú, ako sú pokuty a sankcie 
pre zamestnávateľov, ktorí porušujú 
právo na rovnakú odmenu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 387
Yana Toom, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Cristian Ghinea

Návrh uznesenia
Odsek 25 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25a. zdôrazňuje, že niektoré členské 
štáty právne presadzovali jazykové 
požiadavky na zamestnanosť v 
súkromnom sektore, ktoré možno 
považovať za prekážku voľného pohybu 
alebo za opatrenie s rovnakým účinkom; 
vyzýva Komisiu, aby posúdila jazykové 
požiadavky a ich zlučiteľnosť s právnymi 
predpismi EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 388
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
sa zaviazali k odstráneniu efektu skleného 
stropu, pokiaľ ide o vrcholové orgány 

vypúšťa sa
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kótovaných spoločností, a to zavedením 
cieľa dosiahnuť aspoň 40 % zastúpenie 
žien vo vyšších riadiacich funkciách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 389
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
sa zaviazali k odstráneniu efektu skleného 
stropu, pokiaľ ide o vrcholové orgány 
kótovaných spoločností, a to zavedením 
cieľa dosiahnuť aspoň 40 % zastúpenie 
žien vo vyšších riadiacich funkciách;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 390
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
sa zaviazali k odstráneniu efektu skleného 
stropu, pokiaľ ide o vrcholové orgány 
kótovaných spoločností, a to zavedením 
cieľa dosiahnuť aspoň 40 % zastúpenie 
žien vo vyšších riadiacich funkciách;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 391
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 26
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby sa zaviazali k odstráneniu efektu 
skleného stropu, pokiaľ ide o vrcholové 
orgány kótovaných spoločností, a to 
zavedením cieľa dosiahnuť aspoň 40 % 
zastúpenie žien vo vyšších riadiacich 
funkciách;

26. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby sa zaviazali k odstráneniu efektu 
skleného stropu, pokiaľ ide o vrcholové 
orgány kótovaných spoločností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 392
Lukas Mandl

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby sa zaviazali k odstráneniu efektu 
skleného stropu, pokiaľ ide o vrcholové 
orgány kótovaných spoločností, a to 
zavedením cieľa dosiahnuť aspoň 40 % 
zastúpenie žien vo vyšších riadiacich 
funkciách;

26. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby sa zaviazali k odstráneniu efektu 
skleného stropu, pokiaľ ide o vrcholové 
orgány kótovaných spoločností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 393
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby sa zaviazali k odstráneniu efektu 
skleného stropu, pokiaľ ide o vrcholové 
orgány kótovaných spoločností, a to 
zavedením cieľa dosiahnuť aspoň 40 % 
zastúpenie žien vo vyšších riadiacich 

26. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby sa zaviazali k prijatiu efektívnych 
opatrení na dosiahnutie rovnováhy v 
zastúpení žien vo vyšších riadiacich 
funkciách;
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funkciách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 394
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby sa zaviazali k odstráneniu efektu 
skleného stropu, pokiaľ ide o vrcholové 
orgány kótovaných spoločností, a to 
zavedením cieľa dosiahnuť aspoň 40 % 
zastúpenie žien vo vyšších riadiacich 
funkciách;

26. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby sa zaviazali k odstráneniu efektu 
skleného stropu, pokiaľ ide o vrcholové 
orgány kótovaných spoločností, a to 
maximalizáciou zastúpenia žien vo 
vyšších riadiacich funkciách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 395
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby sa zaviazali k odstráneniu efektu 
skleného stropu, pokiaľ ide o vrcholové 
orgány kótovaných spoločností, a to 
zavedením cieľa dosiahnuť aspoň 40 % 
zastúpenie žien vo vyšších riadiacich 
funkciách;

26. vyzýva členské štáty, aby prestali 
blokovať smernicu o zastúpení žien vo 
vrcholových orgánoch a urýchlene prijali 
ambicióznu pozíciu Rady s cieľom riešiť 
značnú nerovnováhu medzi ženami a 
mužmi v oblasti rozhodovania na 
najvyššej úrovni; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby sa zaviazali k 
odstráneniu efektu skleného stropu, pokiaľ 
ide o vrcholové orgány kótovaných 
spoločností, a to zavedením cieľa 
dosiahnuť aspoň 40 % zastúpenie žien vo 
vyšších riadiacich funkciách;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 396
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby sa zaviazali k odstráneniu efektu 
skleného stropu, pokiaľ ide o vrcholové 
orgány kótovaných spoločností, a to 
zavedením cieľa dosiahnuť aspoň 40 % 
zastúpenie žien vo vyšších riadiacich 
funkciách;

26. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby sa zaviazali k odstráneniu efektu 
skleného stropu, pokiaľ ide o vrcholové 
orgány kótovaných spoločností, a to 
zavedením cieľa dosiahnuť aspoň 40 % 
zastúpenie žien vo vyšších riadiacich 
funkciách a zlepšiť prístup žien k 
oblastiam vedy, technológie, inžinierstva a 
matematiky (STEM);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 397
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 26 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
bojovali proti diskriminácii starších osôb v 
oblasti zamestnania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 398
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. vyzýva Komisiu, aby predložila 
európsku stratégiu týkajúcu sa zdravotného 
postihnutia na obdobie po roku 2020; 
podporuje presadzovanie odbornej 

27. vyzýva Komisiu, aby predložila 
európsku stratégiu týkajúcu sa zdravotného 
postihnutia na obdobie po roku 2020, v 
ktorej sa zdôrazňuje potreba dosiahnuť 
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prípravy, a to aj pre zraniteľné skupiny a 
osoby so zdravotným postihnutím;

plne prístupné tovary a služby vrátane 
zastavaného prostredia, inkluzívneho 
vzdelávania a trhu práce, využívania 
umelej inteligencie s cieľom umožniť 
osobám so zdravotným postihnutím plne 
sa zapájať do spoločnosti, ako aj záväzok 
dokončiť proces deinštitucionalizácie 
zariadení dlhodobej starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 399
Stelios Kympouropoulos

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. vyzýva Komisiu, aby predložila 
európsku stratégiu týkajúcu sa zdravotného 
postihnutia na obdobie po roku 2020; 
podporuje presadzovanie odbornej 
prípravy, a to aj pre zraniteľné skupiny a 
osoby so zdravotným postihnutím;

27. vyzýva Komisiu, aby predložila 
európsku stratégiu týkajúcu sa zdravotného 
postihnutia na obdobie po roku 2020, ktorá 
bude obsahovať ambiciózne, jasné a 
merateľné ciele, plánované opatrenia s 
jasnými časovými rámcami a vyčlenenými 
zdrojmi a bude podporená primeraným a 
dostatočne financovaným mechanizmom 
monitorovania s jasnými referenčnými 
kritériami a ukazovateľmi; podporuje 
presadzovanie odbornej prípravy, a to aj 
pre zraniteľné skupiny a osoby so 
zdravotným postihnutím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 400
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Katrin Langensiepen, Kim Van Sparrentak

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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27. vyzýva Komisiu, aby predložila 
európsku stratégiu týkajúcu sa zdravotného 
postihnutia na obdobie po roku 2020; 
podporuje presadzovanie odbornej 
prípravy, a to aj pre zraniteľné skupiny a 
osoby so zdravotným postihnutím;

27. vyzýva Komisiu, aby predložila 
kvalitnú európsku stratégiu týkajúcu sa 
zdravotného postihnutia na obdobie po 
roku 2020, ktorá bude zahŕňať všetky 
ustanovenia Dohovoru o právach osôb so 
zdravotným postihnutím (UNCRPD); 
podporuje presadzovanie inkluzívneho a 
dostupného vzdelávania a odbornej 
prípravy, a to aj pre znevýhodnené 
sociálne skupiny a osoby so zdravotným 
postihnutím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 401
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. vyzýva Komisiu, aby predložila 
európsku stratégiu týkajúcu sa zdravotného 
postihnutia na obdobie po roku 2020; 
podporuje presadzovanie odbornej 
prípravy, a to aj pre zraniteľné skupiny a 
osoby so zdravotným postihnutím;

27. vyzýva Komisiu, aby predložila 
európsku stratégiu týkajúcu sa zdravotného 
postihnutia na obdobie po roku 2020 s 
cieľom zabezpečiť, aby osoby so 
zdravotným postihnutím mohli žiť 
dôstojne a mali rovnaké príležitosti ako 
ktokoľvek iný, kto podporuje ich účasť na 
trhu práce a posilnenie sociálneho 
trhového hospodárstva; podporuje 
presadzovanie odbornej prípravy, a to aj 
pre zraniteľné skupiny vrátane ľudí s 
prisťahovaleckým pôvodom a osôb so 
zdravotným postihnutím, s cieľom 
umožniť mimoriadne 
nízkokvalifikovaným a starším 
pracovníkom rekvalifikáciu a učiť sa 
nové zručnosti; podporuje vytvorenie 
možností učňovskej prípravy v rámci celej 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 402
Jordi Cañas
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Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. vyzýva Komisiu, aby predložila 
európsku stratégiu týkajúcu sa zdravotného 
postihnutia na obdobie po roku 2020; 
podporuje presadzovanie odbornej 
prípravy, a to aj pre zraniteľné skupiny a 
osoby so zdravotným postihnutím;

27. vyzýva Komisiu, aby predložila 
európsku stratégiu týkajúcu sa zdravotného 
postihnutia na obdobie po roku 2020 
vrátane konkrétnych opatrení, ktoré 
zohľadnia potreby osôb s poruchami 
autistického spektra; podporuje 
presadzovanie odbornej prípravy, a to aj 
pre zraniteľné skupiny a osoby so 
zdravotným postihnutím; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby zintenzívnili úsilie 
zamerané na ďalšie začleňovanie ľudí so 
zdravotným postihnutím do trhu práce, a 
to odstraňovaním prekážok brániacich 
využiť príležitosti na ich začleňovanie, 
ktoré prináša digitálna práca, a 
vytváraním stimulov na ich 
zamestnávanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 403
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. vyzýva Komisiu, aby predložila 
európsku stratégiu týkajúcu sa zdravotného 
postihnutia na obdobie po roku 2020; 
podporuje presadzovanie odbornej 
prípravy, a to aj pre zraniteľné skupiny a 
osoby so zdravotným postihnutím;

27. vyzýva Komisiu, aby predložila 
európsku stratégiu týkajúcu sa zdravotného 
postihnutia na obdobie po roku 2020 v 
plnom súlade s Dohovorom OSN o 
právach osôb so zdravotným postihnutím; 
podporuje presadzovanie odbornej 
prípravy, a to aj pre zraniteľné skupiny a 
osoby so zdravotným postihnutím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 404
Antonius Manders
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Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. vyzýva Komisiu, aby predložila 
európsku stratégiu týkajúcu sa zdravotného 
postihnutia na obdobie po roku 2020; 
podporuje presadzovanie odbornej 
prípravy, a to aj pre zraniteľné skupiny a 
osoby so zdravotným postihnutím;

27. vyzýva Komisiu, aby predložila 
európsku stratégiu týkajúcu sa zdravotného 
postihnutia na obdobie po roku 2020; 
podporuje presadzovanie odbornej 
prípravy, a to aj pre zraniteľné skupiny, 
staršie osoby a osoby so zdravotným 
postihnutím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 405
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. vyzýva Komisiu, aby predložila 
európsku stratégiu týkajúcu sa zdravotného 
postihnutia na obdobie po roku 2020; 
podporuje presadzovanie odbornej 
prípravy, a to aj pre zraniteľné skupiny a 
osoby so zdravotným postihnutím;

27. vyzýva Komisiu, aby predložila 
európsku stratégiu týkajúcu sa zdravotného 
postihnutia na obdobie po roku 2020; 
podporuje presadzovanie odbornej 
prípravy, a to aj pre zraniteľné skupiny, 
staršie osoby a osoby so zdravotným 
postihnutím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 406
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. vyzýva Komisiu, aby predložila 
európsku stratégiu týkajúcu sa zdravotného 
postihnutia na obdobie po roku 2020; 
podporuje presadzovanie odbornej 

27. vyzýva Komisiu, aby predložila 
ambicióznu európsku stratégiu týkajúcu sa 
zdravotného postihnutia na obdobie po 
roku 2020; podporuje presadzovanie 
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prípravy, a to aj pre zraniteľné skupiny a 
osoby so zdravotným postihnutím;

odbornej prípravy, a to aj pre zraniteľné 
skupiny a osoby so zdravotným 
postihnutím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 407
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. vyzýva Komisiu, aby predložila 
európsku stratégiu týkajúcu sa zdravotného 
postihnutia na obdobie po roku 2020; 
podporuje presadzovanie odbornej 
prípravy, a to aj pre zraniteľné skupiny a 
osoby so zdravotným postihnutím;

27. vyzýva Komisiu, aby predložila 
európsku stratégiu týkajúcu sa zdravotného 
postihnutia na obdobie po roku 2020; 
podporuje presadzovanie odbornej 
digitálnej prípravy, a to aj pre zraniteľné 
skupiny a osoby so zdravotným 
postihnutím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 408
Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, 
Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Cristian Ghinea

Návrh uznesenia
Odsek 27 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27a. pripomína, že chudobní ľudia 
zvyčajne žijú o šesť rokov menej ako 
bohatšie obyvateľstvo a že osoby so 
zdravotným postihnutím často čelia 
ťažkostiam pri prístupe k zdravotnej 
starostlivosti; zdôrazňuje potrebu riešiť 
sociálne, hospodárske a environmentálne 
determinanty zdravia s cieľom riešiť tieto 
nerovnosti v oblasti zdravia; vyzýva 
Komisiu, aby vypracovala spoločné 
ukazovatele a metodiky na monitorovanie 
zdravia, ako aj výkonnosti a dostupnosti 
systémov zdravotnej starostlivosti s cieľom 
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znížiť nerovnosti, identifikovať a 
uprednostniť oblasti, ktoré je potrebné 
zlepšiť a zvýšiť financovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 409
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odsek 27 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27a. zdôrazňuje, že pandémia COVID-
19 ukázala potrebu zaviesť model EÚ, 
ktorý by podporoval základné práva 
starších osôb a zaručoval ich dôstojnosť; 
vyzýva Komisiu, aby vypracovala a prijala 
európsku chartu na ochranu práv starších 
osôb na základe článku 25 Charty 
základných práv EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 410
Anne Sander

Návrh uznesenia
Odsek 27 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27a. zdôrazňuje, že európska stratégia v 
oblasti zručností pre udržateľnú 
konkurencieschopnosť, sociálnu rovnosť 
a odolnosť musí zaručiť právo na 
celoživotné vzdelávanie pre všetkých a vo 
všetkých oblastiach, ale musí takisto 
zabezpečiť, aby tieto zručnosti boli v 
súlade s trhom práce, aby sa dosiahla 
skutočná súčinnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 411
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Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 27 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27a. vyzýva členské štáty, aby všetkým 
domácnostiam, všetkým vzdelávacím 
zariadeniam a všetkým žiakom poskytli 
prístup k širokopásmovému internetu, 
ktorý je kľúčovým prvkom pri zvyšovaní 
digitálnej spôsobilosti, ako aj zaručenie 
rovnakých príležitostí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 412
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Návrh uznesenia
Odsek 27 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27a. berie na vedomie ambiciózne plány 
Komisie týkajúce sa stratégie pre Rómov a 
žiada, aby všetky politiky prechodu 
poskytli primerané zdroje na sociálne 
začlenenie rómskych komunít;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 413
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odsek 27 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
vypracovali programy začleňovania do 
trhu práce pre občanov starších ako 55 
rokov, pričom celoživotné vzdelávanie 
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bude kľúčovou prioritou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 414
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh uznesenia
Odsek 27 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27a. vyzýva členské štáty, aby 
ratifikovali revidovanú Európsku sociálnu 
chartu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 415
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odsek 27b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27b. víta nový program EÚ v oblasti 
zručností; zdôrazňuje význam prístupu k 
odbornej príprave a rekvalifikácii 
pracovníkov v odvetviach, ktoré musia 
prejsť zásadnými zmenami v súvislosti so 
zelenou a digitálnou transformáciou; 
zdôrazňuje, že kvalifikácie a osvedčené 
kompetencie poskytujú pracovníkom 
pridanú hodnotu, zlepšujú ich postavenie 
na trhu práce a môžu sa prenášať do 
zmien postavenia na trhu práce; žiada, 
aby sa verejná politika v oblasti zručností 
orientovala na certifikáciu a 
potvrdzovanie kvalifikácií a kompetencií; 
zdôrazňuje, že by sa mali zaviesť 
kompenzačné systémy založené na 
zručnostiach v spoločnostiach, ktoré majú 
prístup k verejným finančným 
prostriedkom na zvyšovanie kvalifikácie 
pracovníkov, a po dohode so zástupcami 
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pracovníkov, keďže tento systém by 
zabezpečil návratnosť týchto verejných 
investícií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 416
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 27 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27c. pripomína, že v EÚ je zakázaná 
diskriminácia na pracovisku na základe 
veku, pohlavia, zdravotného postihnutia, 
etnického alebo rasového pôvodu, 
náboženstva alebo viery, alebo sexuálnej 
orientácie a že každý má právo na 
rovnaké zaobchádzanie, pokiaľ ide o 
nábor, pracovné podmienky, povýšenia, 
odmeňovanie, prístup k odbornej príprave 
a dôchodkovému poisteniu; vyzýva 
Komisiu, aby predložila stratégiu na 
predchádzanie segregácii etnických 
menšín na trhu práce, ako aj oznámenie 
o usmerneniach a normách pre politiky 
prijímania pracovníkov bez diskriminácie 
určené pre členské štáty 
a zamestnávateľov vrátane odporúčaní na 
prijatie plánov v oblasti rovnosti na 
podnikovej úrovni a v odvetvových 
kolektívnych zmluvách a na zavedenie 
pracovných skupín pre rozmanitosť na 
pracovisku vrátane boja proti 
stereotypom, predsudkom a negatívnym 
postojom, predchádzania diskriminácii pri 
nábore, povýšeniach, odmeňovaní 
a prístupe k odbornej príprave; 
zdôrazňuje, že tieto akčné plány v oblasti 
rovnosti by mali slúžiť aj na podporu 
etnickej a kultúrnej rozmanitosti na 
pracovisku, na vypracovanie vnútorných 
predpisov proti rasizmu, súvisiacej 
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diskriminácii a obťažovaniu na 
pracovisku, na monitorovanie a skúmanie 
procesov náboru, kariérneho postupu 
a udržiavania pracovnej sily z hľadiska 
rovnosti s cieľom identifikovať priame aj 
nepriame diskriminačné postupy, prijímať 
nápravné opatrenia na zníženie 
nerovnosti v každej z týchto oblastí 
a v tejto súvislosti zhromažďovať údaje 
o rovnosti v súlade s normami v oblasti 
ochrany údajov a základných práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 417
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Katrin Langensiepen

Návrh uznesenia
Podnadpis 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Spoľahlivé systémy sociálneho 
zabezpečenia

Spoľahlivé systémy sociálneho 
zabezpečenia odstraňujúce chudobu

Or. en

Pozmeňujúci návrh 418
Cindy Franssen, Maria Walsh, Anne Sander, Loucas Fourlas, Romana Tomc, José 
Manuel Fernandes

Návrh uznesenia
Podnadpis 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

víta návrh Európskej komisie na 
vytvorenie platformy pre európsku 
spoluprácu v oblasti bezdomovectva v 
roku 2021 ako novú politickú iniciatívu v 
rámci akčného plánu na plnenie 
Európskeho piliera sociálnych práv; 
vyzýva Komisiu, aby spustila a zaviedla 
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takúto platformu s cieľom podporiť vlády 
a zainteresované strany EÚ pri 
dosahovaní rozhodujúceho pokroku 
smerom k dosiahnutiu cieľa skoncovania 
s bezdomovectvom počas mandátu tejto 
Komisie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 419
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
investovali 30 % prostriedkov 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti do vykonávania zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv s 
cieľom odstrániť chudobu;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 420
Guido Reil, Nicolaus Fest, France Jamet, Dominique Bilde

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
investovali 30 % prostriedkov 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti do vykonávania zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv s 
cieľom odstrániť chudobu;

28. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
chudoba je v mnohých členských štátoch 
stále vysoká; zdôrazňuje, že vytváranie 
dôstojných pracovných miest je najlepším 
nástrojom na boj proti chudobe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 421
Ádám Kósa, Andrea Bocskor
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Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby investovali 30 % prostriedkov 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti do vykonávania zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv s 
cieľom odstrániť chudobu;

28. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby pokračovali vo svojom úsilí o 
odstránenie chudoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 422
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby investovali 30 % prostriedkov 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti do vykonávania zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv s 
cieľom odstrániť chudobu;

28. vyzýva členské štáty, aby 
investovali do vykonávania zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv s 
cieľom odstrániť chudobu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 423
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby investovali 30 % prostriedkov 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti do vykonávania zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv s 
cieľom odstrániť chudobu;

28. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby investovali rozpočtové prostriedky v 
rámci Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti do vykonávania zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv s 
cieľom odstrániť chudobu;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 424
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby investovali 30 % prostriedkov 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti do vykonávania zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv s 
cieľom odstrániť chudobu;

28. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby investovali 30 % prostriedkov 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti do vykonávania zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv s 
cieľom odstrániť chudobu; konštatuje, že 
súčasné investície do sociálnej 
infraštruktúry v EÚ sa odhadujú približne 
na 170 miliárd EUR ročne a že Komisia 
odhaduje investície potrebné do sociálnej 
infraštruktúry na 192 miliárd EUR, 
pričom zdravie a dlhodobá starostlivosť 
predstavujú 62 % potrebných investícií 
(dostupné bývanie 57 miliárd EUR, 
zdravie 70 miliárd EUR, dlhodobá 
starostlivosť vo výške 50 miliárd EUR, 
vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie 15 
miliárd EUR);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 425
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby investovali 30 % prostriedkov 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti do vykonávania zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv s 

28. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby investovali 30 % prostriedkov 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti do vykonávania zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv s 
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cieľom odstrániť chudobu; cieľom odstrániť chudobu a nerovnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 426
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby investovali 30 % prostriedkov 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti do vykonávania zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv s 
cieľom odstrániť chudobu;

28. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby investovali najmenej 7 % prostriedkov 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti do vykonávania zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv s 
cieľom odstrániť chudobu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 427
Jeroen Lenaers

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby investovali 30 % prostriedkov 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti do vykonávania zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv s 
cieľom odstrániť chudobu;

28. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby investovali rozpočet Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti do 
vykonávania zásad Európskeho piliera 
sociálnych práv s cieľom odstrániť 
chudobu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 428
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odsek 28 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28a. okrem toho zdôrazňuje, že je 
potrebné, aby Komisia a členské štáty 
zhromažďovali lepšie a 
harmonizovanejšie údaje o počte ľudí bez 
domova v Európe, pretože to predstavuje 
základ akejkoľvek účinnej verejnej 
politiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 429
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Katrin Langensiepen

Návrh uznesenia
Odsek 28 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28a. vyzýva Komisiu, aby predložila 
komplexnú a integrovanú stratégiu EÚ na 
boj proti chudobe založenú na právach 
s určeným zámerom znížiť chudobu s 
cieľom riešiť viacrozmernosť chudoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 430
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 28 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28a. trvá na tom, aby sa pri prideľovaní 
zdrojov Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti zohľadňovala rodová 
rovnosť;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 431
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 28 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28b. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
rámec na zavedenie postupov záťažových 
testov týkajúcich sa európskych systémov 
sociálneho zabezpečenia v Európe s 
cieľom overiť ich stupeň odolnosti, keď 
sa podrobujú otrasom s rôznymi stupňami 
závažnosti, a preskúmať, ako môžu byť 
odolnejšie a spoľahlivejšie, aby dokázali 
odolávať budúcim krízam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 432
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Katrin Langensiepen, Kim Van Sparrentak

Návrh uznesenia
Odsek 28 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28b. vyzýva na dosiahnutie cieľa na 
úrovni EÚ, ktorým je odstránenie 
bezdomovectva do roku 2030; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla rámec EÚ pre 
vnútroštátne stratégie bezdomovectva, a 
vyzýva členské štáty, aby prijali naliehavé 
opatrenia na predchádzanie a boj proti 
bezdomovectvu, pričom by uprednostnila 
trvalé riešenia bývania;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 433
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 28 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28c. vyjadruje znepokojenie nad 
nerovnováhou kvality zdravotnej 
starostlivosti a prístupom v celej EÚ, 
ktorú vyvolala kríza spôsobená 
pandémiou COVID-19, a to vypracovaním 
štúdie minimálnych noriem pre kvalitu, 
spoľahlivosť, účinnosť a univerzálnosť 
systémov zdravotnej starostlivosti 
členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 434
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. zdôrazňuje, že EÚ a jej členské 
štáty majú voči občanom povinnosť 
zabezpečiť ich všeobecný prístup k 
dôstojnému a cenovo dostupnému bývaniu; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
maximalizovali úsilie investovať do 
cenovo dostupného bývania s cieľom 
pokryť potreby bývania skupín s nízkymi 
a strednými príjmami (tri kvintily s 
najnižšími príjmami), zabezpečujúc, aby 
aspoň 30 % všetkých novovybudovaných 
domov predstavovalo cenovo dostupné 
bývanie pre obe tieto príjmové skupiny, a 
odstrániť energetickú chudobu do roku 
2030;

29. zdôrazňuje, že EÚ a jej členské 
štáty majú voči občanom povinnosť 
zabezpečiť ich všeobecný prístup k 
dôstojnému a cenovo dostupnému bývaniu; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
maximalizovali úsilie investovať do 
cenovo dostupného bývania;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 435
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. zdôrazňuje, že EÚ a jej členské 
štáty majú voči občanom povinnosť 
zabezpečiť ich všeobecný prístup k 
dôstojnému a cenovo dostupnému bývaniu; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
maximalizovali úsilie investovať do 
cenovo dostupného bývania s cieľom 
pokryť potreby bývania skupín s nízkymi a 
strednými príjmami (tri kvintily s 
najnižšími príjmami), zabezpečujúc, aby 
aspoň 30 % všetkých novovybudovaných 
domov predstavovalo cenovo dostupné 
bývanie pre obe tieto príjmové skupiny, a 
odstrániť energetickú chudobu do roku 
2030;

29. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili, aby ich občania mali prístup k 
dôstojnému a cenovo dostupnému bývaniu; 
vyzýva členské štáty, aby maximalizovali 
úsilie investovať do cenovo dostupného 
bývania s cieľom pokryť potreby bývania 
skupín s nízkymi a strednými príjmami a 
aby do roku 2030 odstránili energetickú 
chudobu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 436
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. zdôrazňuje, že EÚ a jej členské 
štáty majú voči občanom povinnosť 
zabezpečiť ich všeobecný prístup k 
dôstojnému a cenovo dostupnému bývaniu; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
maximalizovali úsilie investovať do 
cenovo dostupného bývania s cieľom 
pokryť potreby bývania skupín s nízkymi a 
strednými príjmami (tri kvintily s 
najnižšími príjmami), zabezpečujúc, aby 
aspoň 30 % všetkých novovybudovaných 

29. zdôrazňuje, že členské štáty majú 
voči svojim občanom povinnosť 
zabezpečiť ich prístup k dôstojnému a 
cenovo dostupnému bývaniu; vyzýva 
členské štáty, aby investovali do cenovo 
dostupného bývania s cieľom pokryť 
potreby bývania skupín s nízkymi a 
strednými príjmami (tri kvintily s 
najnižšími príjmami) a aby do roku 2030 
odstránili energetickú chudobu;
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domov predstavovalo cenovo dostupné 
bývanie pre obe tieto príjmové skupiny, a 
odstrániť energetickú chudobu do roku 
2030;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 437
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. zdôrazňuje, že EÚ a jej členské 
štáty majú voči občanom povinnosť 
zabezpečiť ich všeobecný prístup k 
dôstojnému a cenovo dostupnému bývaniu; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
maximalizovali úsilie investovať do 
cenovo dostupného bývania s cieľom 
pokryť potreby bývania skupín s nízkymi a 
strednými príjmami (tri kvintily s 
najnižšími príjmami), zabezpečujúc, aby 
aspoň 30 % všetkých novovybudovaných 
domov predstavovalo cenovo dostupné 
bývanie pre obe tieto príjmové skupiny, a 
odstrániť energetickú chudobu do roku 
2030;

29. zdôrazňuje, že je potrebné 
dodržiavať vnútroštátne právne predpisy 
členských štátov a vymieňať si osvedčené 
postupy týkajúce sa prístupu k dôstojnému 
a cenovo dostupnému bývaniu; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby 
maximalizovali úsilie investovať do 
cenovo dostupného bývania s cieľom 
pokryť potreby bývania skupín s nízkymi a 
strednými príjmami (tri kvintily s 
najnižšími príjmami) a do roku 2030 
znížili energetickú chudobu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 438
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. zdôrazňuje, že EÚ a jej členské 
štáty majú voči občanom povinnosť 
zabezpečiť ich všeobecný prístup k 
dôstojnému a cenovo dostupnému bývaniu; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 

29. zdôrazňuje, že EÚ a jej členské 
štáty majú voči občanom povinnosť 
zabezpečiť ich všeobecný prístup k 
dôstojnému a cenovo dostupnému bývaniu; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
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maximalizovali úsilie investovať do 
cenovo dostupného bývania s cieľom 
pokryť potreby bývania skupín s nízkymi a 
strednými príjmami (tri kvintily s 
najnižšími príjmami), zabezpečujúc, aby 
aspoň 30 % všetkých novovybudovaných 
domov predstavovalo cenovo dostupné 
bývanie pre obe tieto príjmové skupiny, a 
odstrániť energetickú chudobu do roku 
2030;

maximalizovali úsilie investovať do 
cenovo dostupného bývania s cieľom 
pokryť potreby bývania skupín s nízkymi a 
strednými príjmami (tri kvintily s 
najnižšími príjmami);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 439
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. zdôrazňuje, že EÚ a jej členské 
štáty majú voči občanom povinnosť 
zabezpečiť ich všeobecný prístup k 
dôstojnému a cenovo dostupnému bývaniu; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
maximalizovali úsilie investovať do 
cenovo dostupného bývania s cieľom 
pokryť potreby bývania skupín s nízkymi a 
strednými príjmami (tri kvintily s 
najnižšími príjmami), zabezpečujúc, aby 
aspoň 30 % všetkých novovybudovaných 
domov predstavovalo cenovo dostupné 
bývanie pre obe tieto príjmové skupiny, a 
odstrániť energetickú chudobu do roku 
2030;

29. zdôrazňuje, že EÚ a jej členské 
štáty majú voči občanom povinnosť 
zabezpečiť ich všeobecný prístup k 
dôstojnému a cenovo dostupnému bývaniu; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
maximalizovali úsilie investovať do 
cenovo dostupného bývania s cieľom 
pokryť potreby bývania skupín s nízkymi a 
strednými príjmami (tri kvintily s 
najnižšími príjmami) a do roku 2030 
odstránili energetickú chudobu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 440
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Kim Van Sparrentak, Katrin Langensiepen

Návrh uznesenia
Odsek 29
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. zdôrazňuje, že EÚ a jej členské 
štáty, majú voči občanom povinnosť 
zabezpečiť ich všeobecný prístup k 
dôstojnému a cenovo dostupnému bývaniu; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
maximalizovali úsilie investovať do 
cenovo dostupného bývania s cieľom 
pokryť potreby bývania skupín s nízkymi a 
strednými príjmami (tri kvintily s 
najnižšími príjmami), zabezpečujúc, aby 
aspoň 30 % všetkých novovybudovaných 
domov predstavovalo cenovo dostupné 
bývanie pre obe tieto príjmové skupiny, a 
odstrániť energetickú chudobu do roku 
2030;

29. vyzýva Komisiu a jej členské štáty, 
aby ľuďom zabezpečili všeobecný prístup 
k dôstojnému a cenovo dostupnému 
bývaniu vrátane čistej a kvalitnej pitnej 
vody, primeranej sanitácie, hygieny a 
kvality vnútorného prostredia pre 
všetkých a cenovo dostupnej, spoľahlivej 
a udržateľnej energie, a to aj 
prostredníctvom opatrení na postupné 
odstránenie bezdomovectva; vyzýva 
členské štáty, aby vo svojich plánoch 
ozdravenia a odolnosti uprednostnili 
obnovu, a tak prispeli k dosiahnutiu 
hĺbkovej obnovy najmenej 3 % 
európskeho fondu budov za rok; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby 
maximalizovali úsilie investovať do 
cenovo dostupného bývania s cieľom 
pokryť potreby bývania skupín s nízkymi a 
strednými príjmami (tri kvintily s 
najnižšími príjmami), zabezpečujúc, aby 
aspoň 30 % všetkých novovybudovaných 
domov predstavovalo cenovo dostupné 
bývanie pre obe tieto príjmové skupiny, a 
odstrániť energetickú chudobu do roku 
2030;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 441
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. zdôrazňuje, že EÚ a jej členské 
štáty majú voči občanom povinnosť 
zabezpečiť ich všeobecný prístup k 
dôstojnému a cenovo dostupnému bývaniu; 

29. zdôrazňuje, že EÚ a jej členské 
štáty majú voči občanom povinnosť 
zabezpečiť ich všeobecný prístup k 
dôstojnému a cenovo dostupnému bývaniu 
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vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
maximalizovali úsilie investovať do 
cenovo dostupného bývania s cieľom 
pokryť potreby bývania skupín s nízkymi a 
strednými príjmami (tri kvintily s 
najnižšími príjmami), zabezpečujúc, aby 
aspoň 30 % všetkých novovybudovaných 
domov predstavovalo cenovo dostupné 
bývanie pre obe tieto príjmové skupiny, a 
odstrániť energetickú chudobu do roku 
2030;

v súlade so základnými právami podľa 
článkov 16, 30 a 31 Európskej sociálnej 
charty a Európskeho piliera sociálnych 
práv; zdôrazňuje, že investície do 
sociálneho a cenovo dostupného bývania 
sú nevyhnutné na zabezpečenie a 
zlepšenie kvality života všetkých občanov 
EÚ; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
maximalizovali úsilie investovať do 
cenovo dostupného bývania s cieľom 
pokryť potreby bývania skupín s nízkymi a 
strednými príjmami (tri kvintily s 
najnižšími príjmami), zabezpečujúc, aby 
aspoň 30 % všetkých novovybudovaných 
domov predstavovalo cenovo dostupné 
bývanie pre obe tieto príjmové skupiny, a 
odstrániť energetickú chudobu do roku 
2030 prostredníctvom podpory investícií 
domácností s nízkymi príjmami do 
energetickej efektívnosti; vyzýva Komisiu, 
aby do všetkých návrhov v rámci vlny 
obnovy zahrnula model neutrality 
nákladov na bývanie (maloobchodné 
nájomné, náklady na energiu a miestne 
dane), skombinovala sociálne a klimatické 
ciele a zabránila vysťahovaniu v dôsledku 
obnovy, čím sa zabezpečí, aby akékoľvek 
zvýšenie nájomného v dôsledku obnovy 
bolo plne vyvážené úsporami energie; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby predložila 
ambiciózny akčný plán na riešenie 
bezdomovectva vrátane celoeurópskeho 
prístupu, v rámci ktorého je prioritou 
bývanie („housing first“); trvá na tom, že 
Komisia predkladá minimálne normy pre 
dôstojné bývanie cezhraničných a 
sezónnych pracovníkov, ktoré nie je 
možné odpočítať z odmeny pracovníka, s 
právami na prenájom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 442
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odsek 29
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. zdôrazňuje, že EÚ a jej členské 
štáty majú voči občanom povinnosť 
zabezpečiť ich všeobecný prístup k 
dôstojnému a cenovo dostupnému bývaniu; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
maximalizovali úsilie investovať do 
cenovo dostupného bývania s cieľom 
pokryť potreby bývania skupín s nízkymi a 
strednými príjmami (tri kvintily s 
najnižšími príjmami), zabezpečujúc, aby 
aspoň 30 % všetkých novovybudovaných 
domov predstavovalo cenovo dostupné 
bývanie pre obe tieto príjmové skupiny, a 
odstrániť energetickú chudobu do roku 
2030;

29. zdôrazňuje, že EÚ a jej členské 
štáty majú voči občanom povinnosť 
zabezpečiť ich všeobecný prístup k 
dôstojnému a cenovo dostupnému bývaniu 
v súlade so základnými právami podľa 
článkov 16, 30 a 31 Európskej sociálnej 
charty a Európskeho piliera sociálnych 
práv; zdôrazňuje, že investície do 
sociálneho a cenovo dostupného bývania 
sú nevyhnutné na zabezpečenie a 
zlepšenie kvality života všetkých občanov 
EÚ; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
maximalizovali úsilie investovať do 
cenovo dostupného bývania s cieľom 
pokryť potreby bývania skupín s nízkymi a 
strednými príjmami (tri kvintily s 
najnižšími príjmami), zabezpečujúc, aby 
aspoň 30 % všetkých novovybudovaných 
domov predstavovalo cenovo dostupné 
bývanie pre obe tieto príjmové skupiny, a 
odstrániť energetickú chudobu do roku 
2030 prostredníctvom podpory investícií 
domácností s nízkymi príjmami do 
energetickej efektívnosti; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby predložila ambiciózny akčný 
plán na riešenie bezdomovectva vrátane 
celoeurópskeho prístupu, v rámci ktorého 
je prioritou bývanie („housing first“); trvá 
na tom, že Komisia predkladá minimálne 
normy pre dôstojné bývanie 
cezhraničných a sezónnych pracovníkov, 
ktoré nie je možné odpočítať z odmeny 
pracovníka, s právami na prenájom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 443
Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh uznesenia
Odsek 29
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. zdôrazňuje, že EÚ a jej členské 
štáty majú voči občanom povinnosť 
zabezpečiť ich všeobecný prístup k 
dôstojnému a cenovo dostupnému bývaniu; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
maximalizovali úsilie investovať do 
cenovo dostupného bývania s cieľom 
pokryť potreby bývania skupín s nízkymi a 
strednými príjmami (tri kvintily s 
najnižšími príjmami), zabezpečujúc, aby 
aspoň 30 % všetkých novovybudovaných 
domov predstavovalo cenovo dostupné 
bývanie pre obe tieto príjmové skupiny, a 
odstrániť energetickú chudobu do roku 
2030;

29. zdôrazňuje, že EÚ a jej členské 
štáty majú voči občanom povinnosť 
zabezpečiť ich všeobecný prístup k 
dôstojnému, bezpečnému a cenovo 
dostupnému bývaniu v súlade s Agendou 
2030 OSN, najmä s cieľom 11; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby 
maximalizovali úsilie investovať do 
cenovo dostupného bývania s cieľom 
pokryť potreby bývania skupín s nízkymi a 
strednými príjmami (tri kvintily s 
najnižšími príjmami), zabezpečujúc, aby 
aspoň 30 % všetkých novovybudovaných 
domov predstavovalo cenovo dostupné 
bývanie pre obe tieto príjmové skupiny, a 
odstrániť energetickú chudobu do roku 
2030; vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 
prijali opatrenia a realizovali programy 
pre mladých ľudí, ktorí dovŕšili vek 18 
rokov a v prípade ktorých hrozí, že sa z 
nich stanú ľudia bez domova; zdôrazňuje 
dôležitosť zberu spoľahlivých údajov o 
bezdomovectve mladých ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 444
Cindy Franssen, Maria Walsh, Anne Sander, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, 
Romana Tomc, José Manuel Fernandes

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. zdôrazňuje, že EÚ a jej členské 
štáty majú voči občanom povinnosť 
zabezpečiť ich všeobecný prístup k 
dôstojnému a cenovo dostupnému bývaniu; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
maximalizovali úsilie investovať do 
cenovo dostupného bývania s cieľom 
pokryť potreby bývania skupín s nízkymi a 
strednými príjmami (tri kvintily s 
najnižšími príjmami), zabezpečujúc, aby 

29. zdôrazňuje, že EÚ a jej členské 
štáty majú voči občanom povinnosť 
zabezpečiť ich všeobecný prístup k 
dôstojnému a cenovo dostupnému bývaniu 
aj prostredníctvom opatrení na postupné 
odstránenie bezdomovectva; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby 
maximalizovali úsilie investovať do 
cenovo dostupného bývania s cieľom 
pokryť potreby bývania skupín s nízkymi a 
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aspoň 30 % všetkých novovybudovaných 
domov predstavovalo cenovo dostupné 
bývanie pre obe tieto príjmové skupiny, a 
odstrániť energetickú chudobu do roku 
2030;

strednými príjmami (tri kvintily s 
najnižšími príjmami), zabezpečujúc, aby 
aspoň 30 % všetkých novovybudovaných 
domov predstavovalo cenovo dostupné 
bývanie pre obe tieto príjmové skupiny, a 
odstrániť energetickú chudobu do roku 
2030;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 445
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 29 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29a. vyzýva členské štáty, aby poskytli 
rovnaký prístup k službám lekárskej a inej 
starostlivosti, zdravotnej starostlivosti a 
k zariadeniam starostlivosti bez 
diskriminácie z dôvodu veku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 446
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 29 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29a. opakuje, že sociálne systémy v 
členských štátoch sú založené na hlboko 
zakorenených politických rozhodnutiach a 
spoločenských tradíciách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 447
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 30
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. trvá na tom, aby všetci pracovníci 
boli zahrnutí do systému sociálneho 
zabezpečenia a mali nárok na dávky v 
nezamestnanosti, platenú 
práceneschopnosť, úrazové poistenie a 
ochranu pred nespravodlivým prepustením;

30. trvá na tom, aby sa rešpektovali 
vnútroštátne predpisy členských štátov, 
pokiaľ ide o zahrnutie práv pracovníkov 
do systému sociálneho zabezpečenia a ich 
práva na dávky v nezamestnanosti, platenú 
práceneschopnosť, úrazové poistenie a 
ochranu pred nespravodlivým prepustením;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 448
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. trvá na tom, aby všetci pracovníci 
boli zahrnutí do systému sociálneho 
zabezpečenia a mali nárok na dávky v 
nezamestnanosti, platenú 
práceneschopnosť, úrazové poistenie a 
ochranu pred nespravodlivým prepustením;

30. nabáda, aby sa zaviedli opatrenia 
zamerané na maximalizáciu počtu 
pracovníkov, ktorí sú zahrnutí do systému 
sociálneho zabezpečenia a mali nárok na 
dávky v nezamestnanosti, platenú 
práceneschopnosť, úrazové poistenie a 
ochranu pred nespravodlivým prepustením;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 449
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. trvá na tom, aby všetci pracovníci 
boli zahrnutí do systému sociálneho 
zabezpečenia a mali nárok na dávky v 
nezamestnanosti, platenú 
práceneschopnosť, úrazové poistenie a 
ochranu pred nespravodlivým prepustením;

30. trvá na tom, aby všetci pracovníci a 
najmä pracovníci platforiem boli zahrnutí 
do systému sociálneho zabezpečenia a mali 
nárok na dávky v nezamestnanosti, platenú 
práceneschopnosť, úrazové poistenie a 
ochranu pred nespravodlivým prepustením;



AM\1216518SK.docx 77/112 PE659.082v01-00

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 450
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. trvá na tom, aby všetci pracovníci 
boli zahrnutí do systému sociálneho 
zabezpečenia a mali nárok na dávky v 
nezamestnanosti, platenú 
práceneschopnosť, úrazové poistenie a 
ochranu pred nespravodlivým prepustením;

30. trvá na tom, aby všetci pracovníci 
boli zahrnutí do systému sociálneho 
zabezpečenia a mali nárok na dávky v 
nezamestnanosti, platenú 
práceneschopnosť, rodičovskú dovolenku, 
úrazové poistenie a ochranu pred 
nespravodlivým prepustením;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 451
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. zdôrazňuje, že univerzálny prístup 
k verejným, solidárnym a primeraným 
dôchodkom a starobným dôchodkom sa 
musí zaručiť pre všetkých;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 452
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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31. zdôrazňuje, že univerzálny prístup 
k verejným, solidárnym a primeraným 
dôchodkom a starobným dôchodkom sa 
musí zaručiť pre všetkých;

31. nabáda členské štáty, aby 
zabezpečili, že ich dôchodkové systémy 
zostanú primerané a udržateľné pre 
pracovníkov a samostatne zárobkovo 
činné osoby; nabáda členské štáty, aby 
zaručili dôstojné starobné dôchodky a 
bojovali proti chudobe dôchodcov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 453
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. zdôrazňuje, že univerzálny prístup 
k verejným, solidárnym a primeraným 
dôchodkom a starobným dôchodkom sa 
musí zaručiť pre všetkých;

31. zdôrazňuje, že prístup k 
primeraným dôchodkom a starobným 
dôchodkom sa poskytne všetkým, ktorí 
počas svojho pracovného života riadne 
platili svoj dôchodkový príspevok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 454
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. zdôrazňuje, že univerzálny prístup k 
verejným, solidárnym a primeraným 
dôchodkom a starobným dôchodkom sa 
musí zaručiť pre všetkých;

31. zdôrazňuje, že univerzálny prístup k 
verejným, solidárnym a primeraným 
dôchodkom a starobným dôchodkom sa 
musí zaručiť pre všetkých; uvedomuje si 
výzvy, ktorým čelia členské štáty pri 
posilňovaní udržateľnosti dôchodkových 
systémov, zdôrazňuje však, že je dôležité 
zabezpečiť solidaritu v dôchodkových 
systémoch posilnením príjmov bez toho, 
aby sa nevyhnutne musel zvyšovať vek 
odchodu do dôchodku; zdôrazňuje 
význam verejných a zamestnaneckých 
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dôchodkových systémov, ktoré poskytujú 
primeraný dôchodok podstatne nad 
hranicou chudoby a umožňujú 
dôchodcom zachovať si svoju životnú 
úroveň; domnieva sa, že najlepší spôsob, 
ako zabezpečiť udržateľné, bezpečné a 
primerané dôchodky pre ženy a mužov je 
zvýšiť celkovú mieru zamestnanosti a 
kvalitných pracovných miest vo všetkých 
vekových skupinách, zlepšiť pracovné 
podmienky a podmienky zamestnávania a 
vyčleniť potrebné dodatočné verejné 
výdavky; je presvedčený, že reformy 
dôchodkových systémov by mali byť 
zamerané okrem iného na účinný vek 
odchodu do dôchodku a mali by odrážať 
tendencie vývoja na trhu práce, 
pôrodnosť, zdravotný stav obyvateľstva a 
bohatstvo krajiny, pracovné podmienky a 
pomer ekonomickej závislosti; domnieva 
sa, že tieto reformy musia zohľadňovať aj 
situáciu miliónov pracovníkov v Európe, 
predovšetkým žien, mladých ľudí a 
samostatne zárobkovo činných osôb, ktorí 
doplácajú na neisté, netypické formy 
zamestnania, obdobia nedobrovoľnej 
nezamestnanosti a skrátenie pracovného 
času;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 455
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 31 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31a. je znepokojený tým, ako pandémia 
ešte viac prehĺbila zraniteľnosť, izoláciu, 
riziko chudoby a sociálneho vylúčenia 
staršieho obyvateľstva; vyzýva Komisiu, 
aby predložila plán na zabezpečenie 
duševného zdravia, dôstojnosti a 
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blahobytu pre ľudí vrátane starších ľudí 
prostredníctvom podpory primeranej 
kvalitnej verejnej zdravotnej starostlivosti 
a služieb starostlivosti, investovania do 
komunitných služieb, dôstojného bývania 
a infraštruktúry, uprednostňovania 
projektov sociálneho hospodárstva 
vrátane spoločného bývania a 
družstevného bývania, programov zdravia 
a dobrých životných podmienok, 
starostlivosti o dospelých a dlhodobej 
starostlivosti a ochrany úlohy a 
pracovných podmienok opatrovateľov, 
ako aj podpory medzigeneračnej 
solidarity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 456
Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, 
Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Cristian Ghinea

Návrh uznesenia
Odsek 31 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31a. vyzýva členské štáty, aby 
investovali do prevencie a podpory 
zdravia, včasnej diagnostiky, 
infraštruktúry zdravotnej starostlivosti a 
sociálnej ochrany s cieľom riešiť potreby 
starnúceho obyvateľstva a rastúci dopyt; 
a pre každého občana zabezpečili včasný 
prístup k dostupnej, preventívnej 
a liečebnej zdravotnej starostlivosti, ako je 
zakotvené v Európskom pilieri sociálnych 
práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 457
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odsek 31 b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31b. zdôrazňuje, že voľný pohyb 
pracovníkov v EÚ je základnou slobodou 
a neoddeliteľnou súčasťou úspechu 
vnútorného trhu; konštatuje, že existujú 
oblasti a právne medzery, v prípade 
ktorých niektorí pracovníci uplatňujú túto 
slobodu v neistých podmienkach a často 
prostredníctvom podvodných náborových 
agentúr a sprostredkovateľov trhu práce; 
varuje, že to vytvára pracovné 
vykorisťovanie, nekalú hospodársku 
súťaž a narúšanie trhu; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby zabezpečili dôstojné 
pracovné podmienky a rovnaké 
zaobchádzanie so všetkými mobilnými 
pracovníkmi v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 458
Lukas Mandl

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. vyzýva Komisiu, aby zrevidovala 
smernicu o agentúre dočasného 
zamestnávania s cieľom vytvoriť právny 
rámec na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok a rovnakého 
zaobchádzania so sezónnymi pracovníkmi 
v rámci EÚ a mobilnými pracovníkmi, 
ktorí majú zmluvy na dobu určitú s 
agentúrami dočasného zamestnávania 
alebo akýmkoľvek iným typom 
sprostredkovateľa trhu práce; zdôrazňuje, 
že tento právny rámec by mal zahŕňať: 
zákaz sprostredkovateľov na trhu práce, 
ktorí nedodržiavajú smernicu o agentúre 
dočasného zamestnávania, pôsobiacich na 
jednotnom trhu, garantovanú minimálnu 

vypúšťa sa
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mzdu, garantovaný minimálny počet 
hodín za týždeň/mesiac, ktorý 
zamestnávateľ nemôže odpočítať z 
minimálnej mzdy, žiadne zrážky zo mzdy v 
prípade zmlúv na kratší pracovný čas, 
zaručené rovnaké zaobchádzanie s 
akoukoľvek osobou, ktorá je v príslušnom 
členskom štáte chránená ako pracovník 
pracujúci v tej istej spoločnosti/odvetví, 
požiadavka, aby všetky agentúry 
dočasného zamestnávania pôsobiace na 
vnútornom trhu boli registrované v 
európskom registri a aby mali certifikáciu 
na pôsobenie na jednotnom trhu, a 
sankcie uvalené na spoločnosti 
používajúce podvodné postupy prijímania 
do zamestnania a obchodujúce s ľuďmi 
na účely pracovného vykorisťovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 459
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. vyzýva Komisiu, aby zrevidovala 
smernicu o agentúre dočasného 
zamestnávania s cieľom vytvoriť právny 
rámec na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok a rovnakého 
zaobchádzania so sezónnymi pracovníkmi 
v rámci EÚ a mobilnými pracovníkmi, 
ktorí majú zmluvy na dobu určitú s 
agentúrami dočasného zamestnávania 
alebo akýmkoľvek iným typom 
sprostredkovateľa trhu práce; zdôrazňuje, 
že tento právny rámec by mal zahŕňať: 
zákaz sprostredkovateľov na trhu práce, 
ktorí nedodržiavajú smernicu o agentúre 
dočasného zamestnávania, pôsobiacich na 
jednotnom trhu, garantovanú minimálnu 
mzdu, garantovaný minimálny počet 
hodín za týždeň/mesiac, ktorý 

32. vyzýva Komisiu, aby zrevidovala 
smernicu o agentúre dočasného 
zamestnávania s cieľom vytvoriť právny 
rámec na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok a rovnakého 
zaobchádzania so sezónnymi pracovníkmi 
v rámci EÚ a mobilnými pracovníkmi, 
ktorí majú zmluvy na dobu určitú s 
agentúrami dočasného zamestnávania 
alebo akýmkoľvek iným typom 
sprostredkovateľa trhu práce;
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zamestnávateľ nemôže odpočítať z 
minimálnej mzdy, žiadne zrážky zo mzdy v 
prípade zmlúv na kratší pracovný čas, 
zaručené rovnaké zaobchádzanie s 
akoukoľvek osobou, ktorá je v príslušnom 
členskom štáte chránená ako pracovník 
pracujúci v tej istej spoločnosti/odvetví, 
požiadavka, aby všetky agentúry 
dočasného zamestnávania pôsobiace na 
vnútornom trhu boli registrované v 
európskom registri a aby mali certifikáciu 
na pôsobenie na jednotnom trhu, a 
sankcie uvalené na spoločnosti 
používajúce podvodné postupy prijímania 
do zamestnania a obchodujúce s ľuďmi 
na účely pracovného vykorisťovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 460
Jeroen Lenaers

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. vyzýva Komisiu, aby zrevidovala 
smernicu o agentúre dočasného 
zamestnávania s cieľom vytvoriť právny 
rámec na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok a rovnakého 
zaobchádzania so sezónnymi pracovníkmi 
v rámci EÚ a mobilnými pracovníkmi, 
ktorí majú zmluvy na dobu určitú s 
agentúrami dočasného zamestnávania 
alebo akýmkoľvek iným typom 
sprostredkovateľa trhu práce; zdôrazňuje, 
že tento právny rámec by mal zahŕňať: 
zákaz sprostredkovateľov na trhu práce, 
ktorí nedodržiavajú smernicu o agentúre 
dočasného zamestnávania, pôsobiacich na 
jednotnom trhu, garantovanú minimálnu 
mzdu, garantovaný minimálny počet hodín 
za týždeň/mesiac, ktorý zamestnávateľ 
nemôže odpočítať z minimálnej mzdy, 
žiadne zrážky zo mzdy v prípade zmlúv na 

32. vyzýva Komisiu, aby uskutočnila 
rozsiahle vyšetrovanie úlohy agentúr 
dočasného zamestnávania poskytujúcich 
cezhraničnú a sezónnu prácu s cieľom 
zrevidovať smernicu o agentúre dočasného 
zamestnávania s cieľom vytvoriť právny 
rámec na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok a rovnakého 
zaobchádzania so sezónnymi pracovníkmi 
v rámci EÚ a mobilnými pracovníkmi, 
ktorí majú zmluvy na dobu určitú s 
agentúrami dočasného zamestnávania 
alebo akýmkoľvek iným typom 
sprostredkovateľa trhu práce; vyzýva 
členské štáty, aby posilnili presadzovanie 
a bojovali proti praktikám podvodných 
agentúr zamestnania; žiada Komisiu, aby 
počas svojho vyšetrovania posúdila tieto 
potenciálne oblasti zlepšenia: zákaz 
sprostredkovateľov na trhu práce, ktorí 
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kratší pracovný čas, zaručené rovnaké 
zaobchádzanie s akoukoľvek osobou, ktorá 
je v príslušnom členskom štáte chránená 
ako pracovník pracujúci v tej istej 
spoločnosti/odvetví, požiadavka, aby 
všetky agentúry dočasného zamestnávania 
pôsobiace na vnútornom trhu boli 
registrované v európskom registri a aby 
mali certifikáciu na pôsobenie na 
jednotnom trhu, a sankcie uvalené na 
spoločnosti používajúce podvodné postupy 
prijímania do zamestnania a obchodujúce s 
ľuďmi na účely pracovného 
vykorisťovania;

nedodržiavajú smernicu o agentúre 
dočasného zamestnávania, pôsobiacich na 
jednotnom trhu, garantovanú minimálnu 
mzdu, garantovaný minimálny počet hodín 
za týždeň/mesiac, ktorý zamestnávateľ 
nemôže odpočítať z minimálnej mzdy, 
žiadne zrážky zo mzdy v prípade zmlúv na 
kratší pracovný čas, zaručené rovnaké 
zaobchádzanie s akoukoľvek osobou, ktorá 
je v príslušnom členskom štáte chránená 
ako pracovník pracujúci v tej istej 
spoločnosti/odvetví, požiadavka, aby 
všetky agentúry dočasného zamestnávania 
pôsobiace na vnútornom trhu boli 
registrované v európskom registri a aby 
mali certifikáciu na pôsobenie na 
jednotnom trhu, a sankcie uvalené na 
spoločnosti používajúce podvodné postupy 
prijímania do zamestnania a obchodujúce s 
ľuďmi na účely pracovného 
vykorisťovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 461
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. vyzýva Komisiu, aby zrevidovala 
smernicu o agentúre dočasného 
zamestnávania s cieľom vytvoriť právny 
rámec na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok a rovnakého 
zaobchádzania so sezónnymi pracovníkmi 
v rámci EÚ a mobilnými pracovníkmi, 
ktorí majú zmluvy na dobu určitú s 
agentúrami dočasného zamestnávania 
alebo akýmkoľvek iným typom 
sprostredkovateľa trhu práce; zdôrazňuje, 
že tento právny rámec by mal zahŕňať: 
zákaz sprostredkovateľov na trhu práce, 
ktorí nedodržiavajú smernicu o agentúre 
dočasného zamestnávania, pôsobiacich na 

32. vyzýva Komisiu, aby zrevidovala 
smernicu o agentúre dočasného 
zamestnávania s cieľom vytvoriť právny 
rámec na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok a rovnakého 
zaobchádzania so sezónnymi pracovníkmi 
v rámci EÚ a mobilnými pracovníkmi, 
ktorí majú zmluvy na dobu určitú s 
agentúrami dočasného zamestnávania 
alebo akýmkoľvek iným typom 
sprostredkovateľa trhu práce; zdôrazňuje, 
že tento právny rámec by mal zahŕňať: 
zákaz sprostredkovateľov na trhu práce, 
ktorí nedodržiavajú smernicu o agentúre 
dočasného zamestnávania, pôsobiacich na 
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jednotnom trhu, garantovanú minimálnu 
mzdu, garantovaný minimálny počet hodín 
za týždeň/mesiac, ktorý zamestnávateľ 
nemôže odpočítať z minimálnej mzdy, 
žiadne zrážky zo mzdy v prípade zmlúv na 
kratší pracovný čas, zaručené rovnaké 
zaobchádzanie s akoukoľvek osobou, ktorá 
je v príslušnom členskom štáte chránená 
ako pracovník pracujúci v tej istej 
spoločnosti/odvetví, požiadavka, aby 
všetky agentúry dočasného zamestnávania 
pôsobiace na vnútornom trhu boli 
registrované v európskom registri a aby 
mali certifikáciu na pôsobenie na 
jednotnom trhu, a sankcie uvalené na 
spoločnosti používajúce podvodné postupy 
prijímania do zamestnania a obchodujúce s 
ľuďmi na účely pracovného 
vykorisťovania;

jednotnom trhu, garantovaný minimálny 
počet hodín za týždeň/mesiac, ktorý 
zamestnávateľ nemôže odpočítať z 
minimálnej mzdy, žiadne zrážky zo mzdy v 
prípade zmlúv na kratší pracovný čas, 
zaručené rovnaké zaobchádzanie s 
akoukoľvek osobou, ktorá je v príslušnom 
členskom štáte chránená ako pracovník 
pracujúci v tej istej spoločnosti/odvetví, 
požiadavka, aby všetky agentúry 
dočasného zamestnávania pôsobiace na 
vnútornom trhu boli registrované v 
európskom registri a aby mali certifikáciu 
na pôsobenie na jednotnom trhu, a sankcie 
uvalené na spoločnosti používajúce 
podvodné postupy prijímania do 
zamestnania a obchodujúce s ľuďmi na 
účely pracovného vykorisťovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 462
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. vyzýva Komisiu, aby zrevidovala 
smernicu o agentúre dočasného 
zamestnávania s cieľom vytvoriť právny 
rámec na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok a rovnakého 
zaobchádzania so sezónnymi pracovníkmi 
v rámci EÚ a mobilnými pracovníkmi, 
ktorí majú zmluvy na dobu určitú s 
agentúrami dočasného zamestnávania 
alebo akýmkoľvek iným typom 
sprostredkovateľa trhu práce; zdôrazňuje, 
že tento právny rámec by mal zahŕňať: 
zákaz sprostredkovateľov na trhu práce, 
ktorí nedodržiavajú smernicu o agentúre 
dočasného zamestnávania, pôsobiacich na 
jednotnom trhu, garantovanú minimálnu 
mzdu, garantovaný minimálny počet hodín 

32. vyzýva Komisiu, aby zrevidovala 
smernicu o agentúre dočasného 
zamestnávania s cieľom vytvoriť právny 
rámec na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok a rovnakého 
zaobchádzania so sezónnymi pracovníkmi 
v rámci EÚ a mobilnými pracovníkmi, 
ktorí majú zmluvy na dobu určitú s 
agentúrami dočasného zamestnávania 
alebo akýmkoľvek iným typom 
sprostredkovateľa trhu práce; zdôrazňuje, 
že tento právny rámec by mal zahŕňať: 
zákaz sprostredkovateľov na trhu práce, 
ktorí nedodržiavajú smernicu o agentúre 
dočasného zamestnávania, pôsobiacich na 
jednotnom trhu, garantovanú mzdu, 
garantovaný minimálny počet hodín za 
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za týždeň/mesiac, ktorý zamestnávateľ 
nemôže odpočítať z minimálnej mzdy, 
žiadne zrážky zo mzdy v prípade zmlúv na 
kratší pracovný čas, zaručené rovnaké 
zaobchádzanie s akoukoľvek osobou, ktorá 
je v príslušnom členskom štáte chránená 
ako pracovník pracujúci v tej istej 
spoločnosti/odvetví, požiadavka, aby 
všetky agentúry dočasného zamestnávania 
pôsobiace na vnútornom trhu boli 
registrované v európskom registri a aby 
mali certifikáciu na pôsobenie na 
jednotnom trhu, a sankcie uvalené na 
spoločnosti používajúce podvodné postupy 
prijímania do zamestnania a obchodujúce s 
ľuďmi na účely pracovného 
vykorisťovania;

týždeň/mesiac, ktorý zamestnávateľ 
nemôže odpočítať zo mzdy, žiadne zrážky 
zo mzdy v prípade zmlúv na kratší 
pracovný čas, zaručené rovnaké 
zaobchádzanie s akoukoľvek osobou, ktorá 
je v príslušnom členskom štáte chránená 
ako pracovník pracujúci v tej istej 
spoločnosti/odvetví, požiadavka, aby 
všetky agentúry dočasného zamestnávania 
pôsobiace na vnútornom trhu boli 
registrované v európskom registri a aby 
mali certifikáciu na pôsobenie na 
jednotnom trhu, a sankcie uvalené na 
spoločnosti používajúce podvodné postupy 
prijímania do zamestnania a obchodujúce s 
ľuďmi na účely pracovného 
vykorisťovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 463
Krzysztof Hetman

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. vyzýva Komisiu, aby zrevidovala 
smernicu o agentúre dočasného 
zamestnávania s cieľom vytvoriť právny 
rámec na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok a rovnakého 
zaobchádzania so sezónnymi pracovníkmi 
v rámci EÚ a mobilnými pracovníkmi, 
ktorí majú zmluvy na dobu určitú s 
agentúrami dočasného zamestnávania 
alebo akýmkoľvek iným typom 
sprostredkovateľa trhu práce; zdôrazňuje, 
že tento právny rámec by mal zahŕňať: 
zákaz sprostredkovateľov na trhu práce, 
ktorí nedodržiavajú smernicu o agentúre 
dočasného zamestnávania, pôsobiacich na 
jednotnom trhu, garantovanú minimálnu 
mzdu, garantovaný minimálny počet hodín 
za týždeň/mesiac, ktorý zamestnávateľ 
nemôže odpočítať z minimálnej mzdy, 

32. konštatuje, že ustanovenia o 
dočasnej práci boli nedávno zrevidované v 
rámci smernice 2018/957, ktorou sa mení 
smernica 96/71/ES o vysielaní 
pracovníkov v rámci poskytovania služieb; 
zdôrazňuje, že v článku 2 ods. 1 smernice 
2018/957 sa stanovuje, že Komisia do 30. 
júla 2023 predloží správu o fungovaní 
smernice spolu so všetkými navrhovanými 
zmenami; zdôrazňuje, že táto správa by sa 
mala zohľadniť pri rozhodovaní o 
možnom preskúmaní; vyzýva Komisiu, 
aby zrevidovala smernicu o agentúre 
dočasného zamestnávania s cieľom 
vytvoriť právny rámec na zabezpečenie 
dôstojných pracovných podmienok a 
rovnakého zaobchádzania so sezónnymi 
pracovníkmi v rámci EÚ a mobilnými 
pracovníkmi, ktorí majú zmluvy na dobu 
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žiadne zrážky zo mzdy v prípade zmlúv na 
kratší pracovný čas, zaručené rovnaké 
zaobchádzanie s akoukoľvek osobou, ktorá 
je v príslušnom členskom štáte chránená 
ako pracovník pracujúci v tej istej 
spoločnosti/odvetví, požiadavka, aby 
všetky agentúry dočasného zamestnávania 
pôsobiace na vnútornom trhu boli 
registrované v európskom registri a aby 
mali certifikáciu na pôsobenie na 
jednotnom trhu, a sankcie uvalené na 
spoločnosti používajúce podvodné postupy 
prijímania do zamestnania a obchodujúce s 
ľuďmi na účely pracovného 
vykorisťovania;

určitú s agentúrami dočasného 
zamestnávania alebo akýmkoľvek iným 
typom sprostredkovateľa trhu práce; 
zdôrazňuje, že tento právny rámec by mal 
zahŕňať: zákaz sprostredkovateľov na trhu 
práce, ktorí nedodržiavajú smernicu o 
agentúre dočasného zamestnávania, 
pôsobiacich na jednotnom trhu, 
garantovanú minimálnu mzdu, garantovaný 
minimálny počet hodín za týždeň/mesiac, 
ktorý zamestnávateľ nemôže odpočítať z 
minimálnej mzdy, žiadne zrážky zo mzdy v 
prípade zmlúv na kratší pracovný čas, 
zaručené rovnaké zaobchádzanie s 
akoukoľvek osobou, ktorá je v príslušnom 
členskom štáte chránená ako pracovník 
pracujúci v tej istej spoločnosti/odvetví, 
požiadavka, aby všetky agentúry 
dočasného zamestnávania pôsobiace na 
vnútornom trhu boli registrované v 
európskom registri a aby mali certifikáciu 
na pôsobenie na jednotnom trhu, a sankcie 
uvalené na spoločnosti používajúce 
podvodné postupy prijímania do 
zamestnania a obchodujúce s ľuďmi na 
účely pracovného vykorisťovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 464
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. vyzýva Komisiu, aby zrevidovala 
smernicu o agentúre dočasného 
zamestnávania s cieľom vytvoriť právny 
rámec na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok a rovnakého 
zaobchádzania so sezónnymi pracovníkmi 
v rámci EÚ a mobilnými pracovníkmi, 
ktorí majú zmluvy na dobu určitú s 

32. vyzýva Komisiu, aby zrevidovala 
smernicu o agentúre dočasného 
zamestnávania s cieľom vytvoriť právny 
rámec na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok a rovnakého 
zaobchádzania so sezónnymi pracovníkmi 
v rámci EÚ a mobilnými pracovníkmi, 
ktorí majú zmluvy na dobu určitú s 
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agentúrami dočasného zamestnávania 
alebo akýmkoľvek iným typom 
sprostredkovateľa trhu práce; zdôrazňuje, 
že tento právny rámec by mal zahŕňať: 
zákaz sprostredkovateľov na trhu práce, 
ktorí nedodržiavajú smernicu o agentúre 
dočasného zamestnávania, pôsobiacich na 
jednotnom trhu, garantovanú minimálnu 
mzdu, garantovaný minimálny počet hodín 
za týždeň/mesiac, ktorý zamestnávateľ 
nemôže odpočítať z minimálnej mzdy, 
žiadne zrážky zo mzdy v prípade zmlúv na 
kratší pracovný čas, zaručené rovnaké 
zaobchádzanie s akoukoľvek osobou, ktorá 
je v príslušnom členskom štáte chránená 
ako pracovník pracujúci v tej istej 
spoločnosti/odvetví, požiadavka, aby 
všetky agentúry dočasného zamestnávania 
pôsobiace na vnútornom trhu boli 
registrované v európskom registri a aby 
mali certifikáciu na pôsobenie na 
jednotnom trhu, a sankcie uvalené na 
spoločnosti používajúce podvodné postupy 
prijímania do zamestnania a obchodujúce s 
ľuďmi na účely pracovného 
vykorisťovania;

agentúrami dočasného zamestnávania 
alebo akýmkoľvek iným typom 
sprostredkovateľa trhu práce vrátane 
náborových agentúr; zdôrazňuje, že tento 
právny rámec by mal zahŕňať: zákaz 
sprostredkovateľov na trhu práce, ktorí 
nedodržiavajú smernicu o agentúre 
dočasného zamestnávania, pôsobiacich na 
jednotnom trhu, garantovanú minimálnu 
mzdu, garantovaný minimálny počet hodín 
za týždeň/mesiac, ktorý zamestnávateľ 
nemôže odpočítať z minimálnej mzdy, 
žiadne zrážky zo mzdy v prípade zmlúv na 
kratší pracovný čas, zaručené rovnaké 
zaobchádzanie s akoukoľvek osobou, ktorá 
je v príslušnom členskom štáte chránená 
ako pracovník pracujúci v tej istej 
spoločnosti/odvetví, požiadavka, aby 
všetky agentúry dočasného zamestnávania 
pôsobiace na vnútornom trhu boli 
registrované v európskom registri a aby 
mali certifikáciu na pôsobenie na 
jednotnom trhu, a sankcie uvalené na 
spoločnosti používajúce podvodné postupy 
prijímania do zamestnania a obchodujúce s 
ľuďmi na účely pracovného 
vykorisťovania; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby zrušili priame platby v rámci 
spoločnej poľnohospodárskej politiky 
príjemcom, ktorí nedodržiavajú 
vnútroštátne, európske pracovné právo, 
dohovory MOP a uplatniteľné kolektívne 
zmluvy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 465
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. vyzýva Komisiu, aby zrevidovala 
smernicu o agentúre dočasného 
zamestnávania s cieľom vytvoriť právny 

32. vyzýva Komisiu, aby zrevidovala 
smernicu o agentúre dočasného 
zamestnávania s cieľom vytvoriť právny 
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rámec na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok a rovnakého 
zaobchádzania so sezónnymi pracovníkmi 
v rámci EÚ a mobilnými pracovníkmi, 
ktorí majú zmluvy na dobu určitú s 
agentúrami dočasného zamestnávania 
alebo akýmkoľvek iným typom 
sprostredkovateľa trhu práce; zdôrazňuje, 
že tento právny rámec by mal zahŕňať: 
zákaz sprostredkovateľov na trhu práce, 
ktorí nedodržiavajú smernicu o agentúre 
dočasného zamestnávania, pôsobiacich na 
jednotnom trhu, garantovanú minimálnu 
mzdu, garantovaný minimálny počet hodín 
za týždeň/mesiac, ktorý zamestnávateľ 
nemôže odpočítať z minimálnej mzdy, 
žiadne zrážky zo mzdy v prípade zmlúv na 
kratší pracovný čas, zaručené rovnaké 
zaobchádzanie s akoukoľvek osobou, ktorá 
je v príslušnom členskom štáte chránená 
ako pracovník pracujúci v tej istej 
spoločnosti/odvetví, požiadavka, aby 
všetky agentúry dočasného zamestnávania 
pôsobiace na vnútornom trhu boli 
registrované v európskom registri a aby 
mali certifikáciu na pôsobenie na 
jednotnom trhu, a sankcie uvalené na 
spoločnosti používajúce podvodné postupy 
prijímania do zamestnania a obchodujúce s 
ľuďmi na účely pracovného 
vykorisťovania;

rámec na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok a rovnakého 
zaobchádzania so sezónnymi pracovníkmi 
v rámci EÚ a mobilnými pracovníkmi, 
ktorí majú zmluvy na dobu určitú s 
agentúrami dočasného zamestnávania 
alebo akýmkoľvek iným typom 
sprostredkovateľa trhu práce; zdôrazňuje, 
že tento právny rámec by mal zahŕňať: 
plný prístup k pracovnej zmluve a 
pracovným právam v jazyku, ktorému 
pracovník rozumie, zákaz 
sprostredkovateľov na trhu práce, ktorí 
nedodržiavajú smernicu o agentúre 
dočasného zamestnávania, pôsobiacich na 
jednotnom trhu, garantovanú minimálnu 
mzdu, garantovaný minimálny počet hodín 
za týždeň/mesiac, ktorý zamestnávateľ 
nemôže odpočítať z minimálnej mzdy, 
žiadne zrážky zo mzdy v prípade zmlúv na 
kratší pracovný čas, zaručené rovnaké 
zaobchádzanie s akoukoľvek osobou, ktorá 
je v príslušnom členskom štáte chránená 
ako pracovník pracujúci v tej istej 
spoločnosti/odvetví, požiadavka, aby 
všetky agentúry dočasného zamestnávania 
pôsobiace na vnútornom trhu boli 
registrované v európskom registri a aby 
mali certifikáciu na pôsobenie na 
jednotnom trhu, a sankcie uvalené na 
spoločnosti používajúce podvodné postupy 
prijímania do zamestnania a obchodujúce s 
ľuďmi na účely pracovného 
vykorisťovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 466
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 32
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. vyzýva Komisiu, aby zrevidovala 
smernicu o agentúre dočasného 
zamestnávania s cieľom vytvoriť právny 
rámec na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok a rovnakého 
zaobchádzania so sezónnymi pracovníkmi 
v rámci EÚ a mobilnými pracovníkmi, 
ktorí majú zmluvy na dobu určitú s 
agentúrami dočasného zamestnávania 
alebo akýmkoľvek iným typom 
sprostredkovateľa trhu práce; zdôrazňuje, 
že tento právny rámec by mal zahŕňať: 
zákaz sprostredkovateľov na trhu práce, 
ktorí nedodržiavajú smernicu o agentúre 
dočasného zamestnávania, pôsobiacich na 
jednotnom trhu, garantovanú minimálnu 
mzdu, garantovaný minimálny počet hodín 
za týždeň/mesiac, ktorý zamestnávateľ 
nemôže odpočítať z minimálnej mzdy, 
žiadne zrážky zo mzdy v prípade zmlúv na 
kratší pracovný čas, zaručené rovnaké 
zaobchádzanie s akoukoľvek osobou, ktorá 
je v príslušnom členskom štáte chránená 
ako pracovník pracujúci v tej istej 
spoločnosti/odvetví, požiadavka, aby 
všetky agentúry dočasného zamestnávania 
pôsobiace na vnútornom trhu boli 
registrované v európskom registri a aby 
mali certifikáciu na pôsobenie na 
jednotnom trhu, a sankcie uvalené na 
spoločnosti používajúce podvodné postupy 
prijímania do zamestnania a obchodujúce s 
ľuďmi na účely pracovného 
vykorisťovania;

32. vyzýva Komisiu, aby zrevidovala 
smernicu o agentúre dočasného 
zamestnávania s cieľom vytvoriť právny 
rámec na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok a rovnakého 
zaobchádzania so sezónnymi pracovníkmi 
v rámci EÚ a mobilnými pracovníkmi, 
ktorí majú zmluvy na dobu určitú s 
agentúrami dočasného zamestnávania 
alebo akýmkoľvek iným typom 
sprostredkovateľa trhu práce; zdôrazňuje, 
že tento právny rámec by mal zahŕňať: 
zákaz sprostredkovateľov na trhu práce, 
ktorí nedodržiavajú smernicu o agentúre 
dočasného zamestnávania, pôsobiacich na 
jednotnom trhu, garantovanú minimálnu 
mzdu, garantovaný minimálny počet hodín 
za týždeň/mesiac, ktorý zamestnávateľ 
nemôže odpočítať z minimálnej mzdy, 
alebo mzdy stanovené v kolektívnych 
zmluvách, žiadne zrážky zo mzdy v 
prípade zmlúv na kratší pracovný čas, 
zaručené rovnaké zaobchádzanie s 
akoukoľvek osobou, ktorá je v príslušnom 
členskom štáte chránená ako pracovník 
pracujúci v tej istej spoločnosti/odvetví, 
požiadavka, aby všetky agentúry 
dočasného zamestnávania pôsobiace na 
vnútornom trhu boli registrované v 
európskom registri a aby mali certifikáciu 
na pôsobenie na jednotnom trhu, a sankcie 
uvalené na spoločnosti používajúce 
podvodné postupy prijímania do 
zamestnania a obchodujúce s ľuďmi na 
účely pracovného vykorisťovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 467
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh uznesenia
Odsek 32
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. vyzýva Komisiu, aby zrevidovala 
smernicu o agentúre dočasného 
zamestnávania s cieľom vytvoriť právny 
rámec na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok a rovnakého 
zaobchádzania so sezónnymi pracovníkmi 
v rámci EÚ a mobilnými pracovníkmi, 
ktorí majú zmluvy na dobu určitú s 
agentúrami dočasného zamestnávania 
alebo akýmkoľvek iným typom 
sprostredkovateľa trhu práce; zdôrazňuje, 
že tento právny rámec by mal zahŕňať: 
zákaz sprostredkovateľov na trhu práce, 
ktorí nedodržiavajú smernicu o agentúre 
dočasného zamestnávania, pôsobiacich na 
jednotnom trhu, garantovanú minimálnu 
mzdu, garantovaný minimálny počet hodín 
za týždeň/mesiac, ktorý zamestnávateľ 
nemôže odpočítať z minimálnej mzdy, 
žiadne zrážky zo mzdy v prípade zmlúv na 
kratší pracovný čas, zaručené rovnaké 
zaobchádzanie s akoukoľvek osobou, ktorá 
je v príslušnom členskom štáte chránená 
ako pracovník pracujúci v tej istej 
spoločnosti/odvetví, požiadavka, aby 
všetky agentúry dočasného zamestnávania 
pôsobiace na vnútornom trhu boli 
registrované v európskom registri a aby 
mali certifikáciu na pôsobenie na 
jednotnom trhu, a sankcie uvalené na 
spoločnosti používajúce podvodné postupy 
prijímania do zamestnania a obchodujúce s 
ľuďmi na účely pracovného 
vykorisťovania;

32. vyzýva Komisiu, aby zrevidovala 
smernicu o agentúre dočasného 
zamestnávania s cieľom vytvoriť právny 
rámec na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok a rovnakého 
zaobchádzania so sezónnymi pracovníkmi 
v rámci EÚ a mobilnými pracovníkmi, 
ktorí majú zmluvy na dobu určitú s 
agentúrami dočasného zamestnávania 
alebo akýmkoľvek iným typom 
sprostredkovateľa trhu práce vrátane 
náborových agentúr; zdôrazňuje, že tento 
právny rámec by mal zahŕňať: zákaz 
sprostredkovateľov na trhu práce, ktorí 
nedodržiavajú smernicu o agentúre 
dočasného zamestnávania, pôsobiacich na 
jednotnom trhu, garantovanú minimálnu 
mzdu, garantovaný minimálny počet hodín 
za týždeň/mesiac, ktorý zamestnávateľ 
nemôže odpočítať z minimálnej mzdy, 
žiadne zrážky zo mzdy v prípade zmlúv na 
kratší pracovný čas, zaručené rovnaké 
zaobchádzanie s akoukoľvek osobou, ktorá 
je v príslušnom členskom štáte chránená 
ako pracovník pracujúci v tej istej 
spoločnosti/odvetví, požiadavka, aby 
všetky agentúry dočasného zamestnávania 
pôsobiace na vnútornom trhu boli 
registrované v európskom registri a aby 
mali certifikáciu na pôsobenie na 
jednotnom trhu, a sankcie uvalené na 
spoločnosti používajúce podvodné postupy 
prijímania do zamestnania a obchodujúce s 
ľuďmi na účely pracovného 
vykorisťovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 468
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh uznesenia
Odsek 32 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32a. vyzýva Komisiu, aby zrevidovala 
smernicu 2014/24/EÚ o verejnom 
obstarávaní s cieľom vykonávať sociálnu 
doložku, v ktorej sa od hospodárskych 
subjektov a subdodávateľov vyžaduje, aby 
plne rešpektovali právo pracovníkov na 
kolektívne vyjednávanie, a aby stanovila 
podmienky na úplné vykonávanie 
uplatniteľných odvetvových kolektívnych 
zmlúv a pracovných podmienok, ktoré sú 
v nej opísané, a aby zároveň rešpektovala 
národné tradície a modely trhu práce; 
vyzýva členské štáty, aby zabezpečili súlad, 
monitorovanie a presadzovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 469
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Návrh uznesenia
Odsek 32 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32a. konštatuje, že cezhraniční, 
hraniční a sezónni pracovníci sú 
neoddeliteľnou súčasťou európskych 
trhov práce a poskytujú kľúčovú pomoc 
inak kľúčovým odvetviam alebo 
odvetviam náročným na prácu a 
zabezpečujú potrebnú flexibilitu na 
prispôsobenie sa zmenám a prechodu; 
vyzýva na ich zvýšenú ochranu a 
zabezpečenie ich neobmedzeného prístupu 
a príležitostí na zamestnanie v iných 
členských štátoch, pričom majú rovnaké 
úrovne sociálnej ochrany, ako je 
stanovené v článku 45 ods. 2 ZFEÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 470
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis
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Návrh uznesenia
Odsek 32 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32a. vyzýva Komisiu, aby predložila 
legislatívny návrh o európskom čísle 
sociálneho zabezpečenia, ktorý zahŕňa 
ustanovenia o zavedení osobného 
pracovného preukazu ako účinného 
nástroja na presadzovanie pravidiel v 
oblasti sociálneho zabezpečenia a 
pracovných práv a na podporu mobility za 
spravodlivých podmienok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 471
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh uznesenia
Odsek 32 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32b. 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 kolektívneho 
vyjednávania, ako aj uplatniteľných 
pracovných podmienok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 472
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh uznesenia
Odsek 32 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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32b. vyzýva Komisiu, aby zrevidovala 
smernicu o prevodoch podnikov s cieľom 
stanoviť jej pôvodný plánovaný účel 
ochrany pracovníkov a zabezpečiť, aby sa 
táto ochrana vzťahovala na všetkých 
dotknutých pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 473
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh uznesenia
Odsek 32 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32c. vyzýva Komisiu, aby zrevidovala 
pravidlá Únie v oblasti verejného 
obstarávania s cieľom posilniť sociálne 
ustanovenia vo verejnom obstarávaní a 
vytvoriť európsky mechanizmus na 
vylúčenie primárnych dodávateľov a 
subdodávateľov, ktorí sa opakovane 
zapájajú do sociálneho dumpingu a 
nekalých praktík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 474
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. zdôrazňuje, že postupy zakladania 
dcérskych spoločností alebo vytvárania 
subdodávateľských reťazcov s cieľom 
znížiť príspevky na sociálne zabezpečenie 
bez toho, aby sa v praxi vytváralo účinné 
sociálne poistenie, sú škodlivé pre 
udržateľnosť systémov sociálneho 
zabezpečenia a Komisia a členské štáty ich 
musia riešiť; vyzýva Komisiu, aby prijala 

33. zdôrazňuje, že postupy zakladania 
dcérskych spoločností alebo vytvárania 
subdodávateľských reťazcov s cieľom 
znížiť príspevky na sociálne zabezpečenie 
bez toho, aby sa v praxi vytváralo účinné 
sociálne poistenie, sú škodlivé pre 
udržateľnosť systémov sociálneho 
zabezpečenia a členské štáty ich musia 
riešiť;
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legislatívne opatrenia na obmedzenie 
možnej dĺžky subdodávateľského reťazca, 
ako aj na zabezpečenie všeobecnej 
spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti v 
rámci celého subdodávateľského reťazca, 
s cieľom chrániť práva pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 475
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. zdôrazňuje, že postupy zakladania 
dcérskych spoločností alebo vytvárania 
subdodávateľských reťazcov s cieľom 
znížiť príspevky na sociálne zabezpečenie 
bez toho, aby sa v praxi vytváralo účinné 
sociálne poistenie, sú škodlivé pre 
udržateľnosť systémov sociálneho 
zabezpečenia a Komisia a členské štáty ich 
musia riešiť; vyzýva Komisiu, aby prijala 
legislatívne opatrenia na obmedzenie 
možnej dĺžky subdodávateľského reťazca, 
ako aj na zabezpečenie všeobecnej 
spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti v 
rámci celého subdodávateľského reťazca, s 
cieľom chrániť práva pracovníkov;

33. zdôrazňuje, že postupy zakladania 
dcérskych spoločností alebo vytvárania 
subdodávateľských reťazcov s cieľom 
znížiť príspevky na sociálne zabezpečenie 
bez toho, aby sa v praxi vytváralo účinné 
sociálne poistenie, sú škodlivé pre 
udržateľnosť systémov sociálneho 
zabezpečenia a Komisia a členské štáty ich 
musia riešiť; ako aj zabezpečiť všeobecnú 
spoločnú a nerozdielnu zodpovednosť v 
rámci celého subdodávateľského reťazca, s 
cieľom chrániť práva pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 476
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. zdôrazňuje, že postupy zakladania 
dcérskych spoločností alebo vytvárania 
subdodávateľských reťazcov s cieľom 

33. zdôrazňuje, že postupy zakladania 
dcérskych spoločností alebo vytvárania 
subdodávateľských reťazcov s cieľom 
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znížiť príspevky na sociálne zabezpečenie 
bez toho, aby sa v praxi vytváralo účinné 
sociálne poistenie, sú škodlivé pre 
udržateľnosť systémov sociálneho 
zabezpečenia a Komisia a členské štáty ich 
musia riešiť; vyzýva Komisiu, aby prijala 
legislatívne opatrenia na obmedzenie 
možnej dĺžky subdodávateľského reťazca, 
ako aj na zabezpečenie všeobecnej 
spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti v 
rámci celého subdodávateľského reťazca, s 
cieľom chrániť práva pracovníkov;

znížiť príspevky na sociálne zabezpečenie 
vyhýbajúc sa povinnostiam 
zamestnávateľov a bez toho, aby sa v praxi 
vytváralo účinné sociálne poistenie, sú 
škodlivé pre ochranu pracovníkov aj 
udržateľnosť systémov sociálneho 
zabezpečenia a Komisia a členské štáty ich 
musia riešiť; vyzýva Komisiu, aby prijala 
legislatívne opatrenia na obmedzenie 
možnej dĺžky subdodávateľského reťazca, 
ako aj na zabezpečenie všeobecnej 
spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti v 
rámci celého subdodávateľského reťazca, s 
cieľom chrániť práva pracovníkov a ich 
tvrdenia v prípadoch, ako sú nevyplatené 
mzdy, neplatenie sociálnych príspevkov, 
konkurz, jednoduché zmiznutie alebo 
schránkové subdodávateľské spoločnosti, 
ktoré neplatia riadne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 477
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. zdôrazňuje, že postupy zakladania 
dcérskych spoločností alebo vytvárania 
subdodávateľských reťazcov s cieľom 
znížiť príspevky na sociálne zabezpečenie 
bez toho, aby sa v praxi vytváralo účinné 
sociálne poistenie, sú škodlivé pre 
udržateľnosť systémov sociálneho 
zabezpečenia a Komisia a členské štáty ich 
musia riešiť; vyzýva Komisiu, aby prijala 
legislatívne opatrenia na obmedzenie 
možnej dĺžky subdodávateľského reťazca, 
ako aj na zabezpečenie všeobecnej 
spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti v 
rámci celého subdodávateľského reťazca, s 

33. zdôrazňuje, že postupy zakladania 
dcérskych spoločností alebo vytvárania 
subdodávateľských reťazcov s cieľom 
vyhnúť sa povinnostiam zamestnávateľov 
a znížiť príspevky na sociálne 
zabezpečenie bez toho, aby sa v praxi 
vytváralo účinné sociálne poistenie, sú 
škodlivé pre ochranu pracovníkov a 
udržateľnosť systémov sociálneho 
zabezpečenia a Komisia a členské štáty ich 
musia riešiť; vyzýva Komisiu, aby prijala 
legislatívne opatrenia na obmedzenie 
možnej dĺžky subdodávateľského reťazca, 
ako aj na zabezpečenie všeobecnej 
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cieľom chrániť práva pracovníkov; spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti v 
rámci celého subdodávateľského reťazca, s 
cieľom chrániť práva pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 478
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. zdôrazňuje, že postupy zakladania 
dcérskych spoločností alebo vytvárania 
subdodávateľských reťazcov s cieľom 
znížiť príspevky na sociálne zabezpečenie 
bez toho, aby sa v praxi vytváralo účinné 
sociálne poistenie, sú škodlivé pre 
udržateľnosť systémov sociálneho 
zabezpečenia a Komisia a členské štáty ich 
musia riešiť; vyzýva Komisiu, aby prijala 
legislatívne opatrenia na obmedzenie 
možnej dĺžky subdodávateľského reťazca, 
ako aj na zabezpečenie všeobecnej 
spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti v 
rámci celého subdodávateľského reťazca, s 
cieľom chrániť práva pracovníkov;

33. zdôrazňuje, že postupy zakladania 
dcérskych spoločností alebo vytvárania 
subdodávateľských reťazcov s cieľom 
znížiť príspevky na sociálne zabezpečenie 
bez toho, aby sa v praxi vytváralo účinné 
sociálne poistenie, sú škodlivé pre 
udržateľnosť systémov sociálneho 
zabezpečenia a Komisia a členské štáty ich 
musia riešiť; vyzýva Komisiu, aby prijala 
legislatívne opatrenia na zabezpečenie 
všeobecnej spoločnej a nerozdielnej 
zodpovednosti v rámci celého 
subdodávateľského reťazca, s cieľom 
chrániť práva pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 479
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. zdôrazňuje, že postupy zakladania 
dcérskych spoločností alebo vytvárania 
subdodávateľských reťazcov s cieľom 
znížiť príspevky na sociálne zabezpečenie 
bez toho, aby sa v praxi vytváralo účinné 
sociálne poistenie, sú škodlivé pre 

33. zdôrazňuje, že postupy zakladania 
dcérskych spoločností alebo vytvárania 
subdodávateľských reťazcov s cieľom 
vyhnúť sa povinnostiam zamestnávateľov 
a znížiť príspevky na sociálne 
zabezpečenie bez toho, aby sa v praxi 



PE659.082v01-00 98/112 AM\1216518SK.docx

SK

udržateľnosť systémov sociálneho 
zabezpečenia a Komisia a členské štáty ich 
musia riešiť; vyzýva Komisiu, aby prijala 
legislatívne opatrenia na obmedzenie 
možnej dĺžky subdodávateľského reťazca, 
ako aj na zabezpečenie všeobecnej 
spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti v 
rámci celého subdodávateľského reťazca, s 
cieľom chrániť práva pracovníkov;

vytváralo účinné sociálne poistenie, sú 
škodlivé pre sociálnu ochranu 
pracovníkov a udržateľnosť systémov 
sociálneho zabezpečenia a Komisia a 
členské štáty ich musia riešiť; vyzýva 
Komisiu, aby prijala legislatívne opatrenia 
na obmedzenie možnej dĺžky 
subdodávateľského reťazca, ako aj na 
zabezpečenie všeobecnej spoločnej a 
nerozdielnej zodpovednosti v rámci celého 
subdodávateľského reťazca, s cieľom 
chrániť práva pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 480
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru

Návrh uznesenia
Odsek 33 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33a. požaduje koordinovaný prístup na 
úrovni EÚ s cieľom zabrániť nezdravej 
súťaži v oblasti nákladov práce a zvýšiť 
pozitívnu sociálnu konvergenciu pre 
všetkých; vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby posilnili prenosnosť práv a zaručili 
primerané a spravodlivé pracovné 
podmienky pre mobilných, cezhraničných 
a sezónnych pracovníkov v Únii; vyzýva 
členské štáty, aby sa plne zaviazali k 
digitalizácii verejných služieb v snahe 
uľahčiť spravodlivú mobilitu pracovnej 
sily, najmä pokiaľ ide o koordináciu 
systémov sociálneho zabezpečenia; preto 
žiada Komisiu, aby predložila návrh 
digitálneho európskeho čísla sociálneho 
zabezpečenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 481
Marianne Vind
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Návrh uznesenia
Odsek 33 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33a. vyzýva Komisiu, aby predložila 
návrh digitálneho európskeho čísla 
sociálneho zabezpečenia, ktorý má 
potenciál vytvoriť kontrolný 
mechanizmus pre jednotlivcov aj 
príslušné orgány s cieľom zabezpečiť, aby 
sa sociálne zabezpečenie vyplácalo v 
súlade s povinnosťami; 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 
kolektívnymi zmluvami, alebo prípadne 
vnútroštátnymi právnymi predpismi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 482
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Návrh uznesenia
Odsek 33 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33a. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili primeranú koordináciu 
sociálneho zabezpečenia, a to aj 
prostredníctvom revízie nariadenia 
č. 883/2004, s cieľom vytvoriť skutočný 
európsky trh práce; zdôrazňuje, že je 
potrebné urýchlene zaviesť digitálne 
nástroje s cieľom podporiť a chrániť 
mobilitu pracovníkov vrátane európskeho 
čísla sociálneho zabezpečenia, 
elektronickej výmeny informácií 
o sociálnom zabezpečení (EESSI) a 
cieľov udržateľného rozvoja;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 483
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 33 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33a. vyzýva Komisiu, aby zaviedla 
európske číslo sociálneho zabezpečenia a 
okrem toho zvážila osobný preukaz práce 
ako účinné nástroje na jednej strane pre 
práva sociálneho zabezpečenia a ich 
presadzovanie a na druhej strane 
pracovné práva ako neoddeliteľnú súčasť 
úsilia Európskej únie o podporu a 
zlepšenie voľného pohybu pracovníkov 
založeného na právach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 484
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odsek 33 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33a. zdôrazňuje, že postupy zakladania 
dcérskych spoločností alebo vytvárania 
subdodávateľských reťazcov s cieľom 
znížiť príspevky na sociálne zabezpečenie 
bez toho, aby sa v praxi vytváralo účinné 
sociálne poistenie, sú škodlivé pre 
udržateľnosť systémov sociálneho 
zabezpečenia a Komisia a členské štáty 
ich musia riešiť; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 485
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE
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Kim Van Sparrentak

Návrh uznesenia
Odsek 33 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33b. vyzýva Komisiu, aby zrevidovala 
smernicu o verejnom obstarávaní s 
cieľom posilniť sociálne ustanovenia v 
oblasti verejného obstarávania, oslobodiť 
všetky sociálne služby a služby sociálneho 
zabezpečenia od povinností v oblasti 
verejného obstarávania a vytvoriť 
európsky mechanizmus vylúčenia s 
cieľom vylúčiť primárne dodávateľov a 
subdodávateľov, ktorí sa opakovane 
zapájajú do nekalej súťaže a daňových 
podvodov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 486
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. zdôrazňuje, že na to, aby bol 
Európsky orgán práce (ELA) účinný v 
boji proti sociálnemu dampingu a 
vykorisťovaniu a zneužívaniu 
pracovníkov, mal by mať možnosť 
vykonávať kontroly a ukladať sankcie a 
pokuty spoločnostiam, ktoré 
nedodržiavajú predpisy; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby to zahrnula do hodnotenia 
mandátu Európskeho orgánu práce;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 487
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. zdôrazňuje, že na to, aby bol 
Európsky orgán práce (ELA) účinný v 
boji proti sociálnemu dampingu a 
vykorisťovaniu a zneužívaniu 
pracovníkov, mal by mať možnosť 
vykonávať kontroly a ukladať sankcie a 
pokuty spoločnostiam, ktoré 
nedodržiavajú predpisy; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby to zahrnula do hodnotenia 
mandátu Európskeho orgánu práce;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 488
Guido Reil, Nicolaus Fest, France Jamet, Dominique Bilde

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. zdôrazňuje, že na to, aby bol 
Európsky orgán práce (ELA) účinný v 
boji proti sociálnemu dampingu a 
vykorisťovaniu a zneužívaniu 
pracovníkov, mal by mať možnosť 
vykonávať kontroly a ukladať sankcie a 
pokuty spoločnostiam, ktoré 
nedodržiavajú predpisy; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby to zahrnula do hodnotenia 
mandátu Európskeho orgánu práce;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 489
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 34
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. zdôrazňuje, že na to, aby bol 
Európsky orgán práce (ELA) účinný v 
boji proti sociálnemu dampingu a 
vykorisťovaniu a zneužívaniu 
pracovníkov, mal by mať možnosť 
vykonávať kontroly a ukladať sankcie a 
pokuty spoločnostiam, ktoré 
nedodržiavajú predpisy; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby to zahrnula do hodnotenia 
mandátu Európskeho orgánu práce;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 490
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. zdôrazňuje, že na to, aby bol 
Európsky orgán práce (ELA) účinný v boji 
proti sociálnemu dampingu a 
vykorisťovaniu a zneužívaniu pracovníkov, 
mal by mať možnosť vykonávať kontroly 
a ukladať sankcie a pokuty 
spoločnostiam, ktoré nedodržiavajú 
predpisy; naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
to zahrnula do hodnotenia mandátu 
Európskeho orgánu práce;

34. zdôrazňuje, že na to, aby Európsky 
orgán práce (ELA) bol účinný v boji proti 
sociálnemu dumpingu a vykorisťovaniu a 
zneužívaniu pracovníkov, mal by sa 
rozšíriť rozsah činností ELA tak, aby 
zahŕňal smernicu 2008/104/ES o dočasnej 
agentúrnej práci, smernicu 2014/36/EÚ o 
sezónnych pracovníkoch a všetky 
príslušné právne predpisy EÚ v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; 
domnieva sa, že je dôležité posilniť 
iniciatívu sociálnych partnerov uvedenú v 
článku 8 ods. 1 nariadenia (EÚ) 
2019/1149 tým, že sa od orgánu ELA 
vyžaduje, aby navrhol spoločnú alebo 
koordinovanú kontrolu, keď prípady 
zneužitia upozorní vnútroštátny sociálny 
partner; ďalej sa domnieva, že vedenie 
orgánu ELA by sa malo riadiť rovnakou 
trojstrannou štruktúrou ako ostatné 
agentúry, a tým umožniť zastúpenie 
národných sociálnych partnerov vrátane 
hlasovacích práv v správnej rade; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby to zahrnula 
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do hodnotenia mandátu Európskeho orgánu 
práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 491
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. zdôrazňuje, že na to, aby bol 
Európsky orgán práce (ELA) účinný v boji 
proti sociálnemu dampingu a 
vykorisťovaniu a zneužívaniu 
pracovníkov, mal by mať možnosť 
vykonávať kontroly a ukladať sankcie a 
pokuty spoločnostiam, ktoré 
nedodržiavajú predpisy; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby to zahrnula do hodnotenia 
mandátu Európskeho orgánu práce;

34. zdôrazňuje, že na to, aby bol 
Európsky orgán práce (ELA) účinný pri 
zabezpečovaní toho, aby sa pravidlá EÚ v 
oblasti mobility pracovnej sily a 
koordinácie sociálneho zabezpečenia 
presadzovali spravodlivým a účinným 
spôsobom, mal by dôsledne dodržiavať 
svoj mandát;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 492
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. zdôrazňuje, že na to, aby bol 
Európsky orgán práce (ELA) účinný v boji 
proti sociálnemu dampingu a 
vykorisťovaniu a zneužívaniu pracovníkov, 
mal by mať možnosť vykonávať kontroly 
a ukladať sankcie a pokuty spoločnostiam, 
ktoré nedodržiavajú predpisy; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby to zahrnula do 
hodnotenia mandátu Európskeho orgánu 

34. zdôrazňuje, že na to, aby bol 
Európsky orgán práce (ELA) účinný v boji 
proti sociálnemu dampingu a 
vykorisťovaniu a zneužívaniu pracovníkov, 
mal by mať možnosť vyvinúť databázu 
fungujúcu v reálnom čase, ktorá by 
hodnotila informácie od zahraničných 
poskytovateľov služieb, a ukladať sankcie 
a pokuty spoločnostiam, ktoré 
nedodržiavajú predpisy; vyzýva Komisiu, 
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práce; aby do práce a hodnotenia orgánu ELA 
čo najviac zapájala zainteresované strany 
s rozsiahlymi znalosťami o rôznych 
modeloch trhu práce; domnieva sa, že sila 
orgánu ELA spočíva v schopnosti 
mobilizovať zainteresované strany a 
posilniť spoluprácu medzi týmito 
expertnými skupinami; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby to zahrnula do hodnotenia 
mandátu Európskeho orgánu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 493
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. zdôrazňuje, že na to, aby bol 
Európsky orgán práce (ELA) účinný v boji 
proti sociálnemu dampingu a 
vykorisťovaniu a zneužívaniu pracovníkov, 
mal by mať možnosť vykonávať kontroly a 
ukladať sankcie a pokuty spoločnostiam, 
ktoré nedodržiavajú predpisy; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby to zahrnula do 
hodnotenia mandátu Európskeho orgánu 
práce;

34. víta zriadenie Európskeho orgánu 
práce (ELA); žiada, aby orgán ELA začal 
čo najskôr fungovať; vyzýva orgán ELA 
na nepretržitú výmenu informácií o 
najlepších postupoch s príslušnými 
orgánmi práce členských štátov a 
presadzovanie predbežných kontrol; 
zdôrazňuje, že na to, aby bol Európsky 
orgán práce účinný v boji proti sociálnemu 
dampingu a vykorisťovaniu a zneužívaniu 
pracovníkov, mal by mať možnosť 
vykonávať kontroly a ukladať sankcie a 
pokuty spoločnostiam, ktoré nedodržiavajú 
predpisy; zdôrazňuje, že si to vyžaduje aj 
rozšírený mandát orgánu, ktorý sa 
vzťahuje na legislatívne akty EÚ, ako je 
napríklad smernica 2008/104/ES o 
dočasnej agentúrnej práci, smernica 
2014/36/EÚ o sezónnych pracovníkoch, 
smernica 2009/52/ES o sankciách voči 
zamestnávateľom vrátane príslušných 
právnych predpisov EÚ v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby to zahrnula 
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do hodnotenia mandátu Európskeho orgánu 
práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 494
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. zdôrazňuje, že na to, aby bol 
Európsky orgán práce (ELA) účinný v boji 
proti sociálnemu dampingu a 
vykorisťovaniu a zneužívaniu pracovníkov, 
mal by mať možnosť vykonávať kontroly a 
ukladať sankcie a pokuty spoločnostiam, 
ktoré nedodržiavajú predpisy; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby to zahrnula do 
hodnotenia mandátu Európskeho orgánu 
práce;

34. víta zriadenie Európskeho orgánu 
práce (ELA); žiada, aby orgán ELA začal 
čo najskôr fungovať; vyzýva orgán ELA 
na nepretržitú výmenu informácií o 
najlepších postupoch s príslušnými 
orgánmi práce členských štátov a 
presadzovanie predbežných kontrol; 
zdôrazňuje, že na to, aby bol Európsky 
orgán práce účinný v boji proti sociálnemu 
dampingu a vykorisťovaniu a zneužívaniu 
pracovníkov, mal by mať možnosť 
vykonávať kontroly a ukladať sankcie a 
pokuty spoločnostiam, ktoré nedodržiavajú 
predpisy; naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
to zahrnula do hodnotenia mandátu 
Európskeho orgánu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 495
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. zdôrazňuje, že na to, aby bol 
Európsky orgán práce (ELA) účinný v boji 
proti sociálnemu dampingu a 
vykorisťovaniu a zneužívaniu pracovníkov, 
mal by mať možnosť vykonávať kontroly a 

34. zdôrazňuje, že na to, aby bol 
Európsky orgán práce (ELA) účinný v 
monitorovaní riadneho vykonávania 
právnych predpisov EÚ týkajúcich sa 
mobility, ako je smernica o vysielaní 
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ukladať sankcie a pokuty spoločnostiam, 
ktoré nedodržiavajú predpisy; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby to zahrnula do 
hodnotenia mandátu Európskeho orgánu 
práce;

pracovníkov, v boji proti sociálnemu 
dampingu a vykorisťovaniu a zneužívaniu 
pracovníkov, mal by mať možnosť 
vykonávať kontroly a ukladať sankcie a 
pokuty spoločnostiam, ktoré nedodržiavajú 
predpisy; naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
to zahrnula do hodnotenia mandátu 
Európskeho orgánu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 496
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odsek 34 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34a. vyzýva Komisiu, aby po riadnom 
posúdení vplyvu predložila návrh 
digitálneho európskeho čísla sociálneho 
zabezpečenia, ako oznámila Komisia v 
roku 2018, ktorý má takisto potenciál 
vytvoriť kontrolný mechanizmus pre 
jednotlivcov aj príslušné orgány s cieľom 
zabezpečiť, aby boli pracovníci poistení a 
sociálne zabezpečenie platené v súlade s 
povinnosťami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 497
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 34 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34b. vyzýva Komisiu, aby po riadnom 
posúdení vplyvu predložila návrh 
digitálneho európskeho čísla sociálneho 
zabezpečenia, ako oznámila Komisia v 
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roku 2018, ktorý má takisto potenciál 
vytvoriť kontrolný mechanizmus pre 
jednotlivcov aj príslušné orgány s cieľom 
zabezpečiť, aby boli pracovníci poistení a 
sociálne zabezpečenie platené v súlade s 
povinnosťami; navyše sa domnieva, že 
každý pracovník musí mať prístup k 
informáciám o svojom 
zamestnávateľovi/svojich 
zamestnávateľoch a o svojich mzdových a 
pracovných právach, a to v súlade s 
odvetvovou kolektívnou zmluvou alebo 
prípadne vnútroštátnymi právnymi 
predpismi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 498
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 35

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35. je hlboko znepokojený súčasným 
nárastom podielu štátnych príslušníkov 
tretích krajín v odvetviach s povesťou 
neistých pracovných podmienok a 
prípadov zneužívania;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 499
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 35

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35. je hlboko znepokojený súčasným 
nárastom podielu štátnych príslušníkov 
tretích krajín v odvetviach s povesťou 
neistých pracovných podmienok a 
prípadov zneužívania;

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 500
Jeroen Lenaers

Návrh uznesenia
Odsek 35

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35. je hlboko znepokojený súčasným 
nárastom podielu štátnych príslušníkov 
tretích krajín v odvetviach s povesťou 
neistých pracovných podmienok a 
prípadov zneužívania;

35. je hlboko znepokojený súčasným 
nárastom podielu pracovníkov, ktorí sú 
štátnymi príslušníkmi tretích krajín, na 
európskom trhu práce v odvetviach s 
povesťou neistých pracovných podmienok 
a prípadov zneužívania; žiada Európsku 
komisiu, aby uskutočnila rozsiahly 
prieskum trendov týkajúcich sa vyslaných 
štátnych príslušníkov tretích krajín, 
a zdôrazňuje možnú potrebu prijatia 
politických opatrení na úrovni EÚ alebo 
na vnútroštátnej úrovni na základe 
výsledkov prieskumu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 501
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh uznesenia
Odsek 35

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35. je hlboko znepokojený súčasným 
nárastom podielu štátnych príslušníkov 
tretích krajín v odvetviach s povesťou 
neistých pracovných podmienok a 
prípadov zneužívania;

35. je hlboko znepokojený nárastom 
počtu prípadov zneužívania štátnych 
príslušníkov tretích krajín v odvetviach s 
povesťou neistých pracovných podmienok 
a prípadov zneužívania; zdôrazňuje, že 
takéto praktiky zneužívania zahŕňajú 
fiktívne vysielanie, nepravú samostatnú 
zárobkovú činnosť, subdodávateľské 
zmluvy, náborové agentúry, schránkové 
spoločnosti a nedeklarovanú prácu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 502
Krzysztof Hetman

Návrh uznesenia
Odsek 35

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35. je hlboko znepokojený súčasným 
nárastom podielu štátnych príslušníkov 
tretích krajín v odvetviach s povesťou 
neistých pracovných podmienok a 
prípadov zneužívania;

35. vyzýva členské štáty, aby prijali 
potrebné kroky na zabezpečenie 
dodržiavania platných právnych predpisov 
a podmienok zamestnávania štátnych 
príslušníkov tretích krajín s cieľom 
odstrániť neisté pracovné podmienky a 
prípady zneužívania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 503
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odsek 36

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36. poveruje svojho predsedu, aby toto 
uznesenie postúpil Rade a Komisii.

36. poveruje svojho predsedu, aby toto 
uznesenie postúpil Rade, Komisii, 
Európskemu výboru regiónov 
a Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 504
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odsek 35

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35. je hlboko znepokojený súčasným 
nárastom podielu štátnych príslušníkov 
tretích krajín v odvetviach s povesťou 
neistých pracovných podmienok a 

35. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
možnosti, ako umožniť štátnym 
príslušníkom tretích krajín získať 
pracovné povolenie v EÚ pod 
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prípadov zneužívania; podmienkou, že to nepovedie k narušeniu 
trhu práce a sociálnemu dampingu; je 
hlboko znepokojený súčasným nárastom 
podielu štátnych príslušníkov tretích krajín 
v odvetviach s povesťou neistých 
pracovných podmienok a prípadov 
zneužívania; zdôrazňuje, že štátni 
príslušníci tretích krajín sú často 
zraniteľnejší voči vykorisťovaniu, a preto 
potrebujú ochranu; zdôrazňuje, že to 
zahŕňa nezákonné praktiky, ako sú 
fiktívne vysielanie, fiktívna samostatná 
zárobková činnosť, subdodávateľské 
zmluvy, náborové agentúry, schránkové 
spoločnosti a nedeklarovaná práca; 
vyzýva členské štáty, aby zaviedli 
ochranné prvky smernice 2009/52/ES a 
zabezpečili dostupné a účinné 
mechanizmy podávania sťažností s 
cieľom účinne požadovať splatné mzdy a 
príspevky na sociálne zabezpečenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 505
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Kim Van Sparrentak

Návrh uznesenia
Odsek 35

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35. je hlboko znepokojený súčasným 
nárastom podielu štátnych príslušníkov 
tretích krajín v odvetviach s povesťou 
neistých pracovných podmienok a 
prípadov zneužívania;

35. je hlboko znepokojený súčasným 
nárastom podielu štátnych príslušníkov 
tretích krajín v odvetviach s povesťou 
neistých pracovných podmienok a 
prípadov zneužívania; zdôrazňuje, že to 
zahŕňa nezákonné praktiky, ako sú 
fiktívne vysielanie, fiktívna samostatná 
zárobková činnosť, subdodávateľské 
zmluvy, náborové agentúry, schránkové 
spoločnosti a nedeklarovaná práca;

Or. en
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