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Pozmeňujúci návrh 1
Elżbieta Rafalska
v mene skupiny ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Citácia 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na články 45, 56, 153 
a 154 ZFEÚ,

– so zreteľom na články 45, 56, 153, 
154 a 174 ZFEÚ,

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 2
Elżbieta Rafalska
v mene skupiny ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Citácia 12 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na vykonávacie 
rozhodnutie Komisie z 2. februára 2018 o 
jednotných podrobných špecifikáciách na 
zber a analýzu údajov s cieľom 
monitorovať a hodnotiť fungovanie siete 
EURES,

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 3
Elżbieta Rafalska
v mene skupiny ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Citácia 12 b (nová)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu Komisie zo 
4. februára 2019 o činnosti siete EURES 
od januára 2016 do júna 2018,

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 4
Elżbieta Rafalska
v mene skupiny ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Citácia 35 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na stanovisko 
Európskeho výboru regiónov s názvom 
Únik mozgov v EÚ: zvládanie tejto výzvy 
na všetkých úrovniach (C 141/34), 

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 5
Elżbieta Rafalska
v mene skupiny ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Citácia 38 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
z 10. júna 2016 s názvom Nový program v 
oblasti zručností pre Európu (COM(2016) 
381),

Or. pl



AM\1220296SK.docx 5/189 PE662.032v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 6
Sara Matthieu
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 47 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na usmernenia 
Komisie zo 17. júla 2020 o sezónnych 
pracovníkoch v EÚ v súvislosti s 
epidémiou ochorenia COVID-19,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Sara Matthieu
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 47 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na závery Rady z 9. 
októbra 2020 o zlepšovaní pracovných a 
životných podmienok sezónnych a iných 
mobilných pracovníkov,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Sara Matthieu
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 47 c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na odporúčanie Rady 
z 13. októbra 2020 o koordinovanom 
prístupe k obmedzeniu voľného pohybu 
v reakcii na pandémiu COVID-19,
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Sara Matthieu
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 48 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na usmernenia 
Komisie z 30. marca 2020 týkajúce sa 
uplatňovania voľného pohybu 
pracovníkov počas pandémie COVID-19,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Sara Matthieu
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 48 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
z 15. mája 2020 s názvom Smerom 
k fázovému a koordinovanému prístupu 
k obnoveniu slobody pohybu a rušeniu 
kontrol na vnútorných hraniciach 
(C2020/C 169/03),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Citácia 52 a (nová)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na usmernenia 
Komisie z 30. marca 2020 týkajúce sa 
uplatňovania voľného pohybu 
pracovníkov počas pandémie COVID-19,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Citácia 52 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
z 15. mája 2020 s názvom Smerom 
k fázovému a koordinovanému prístupu 
k obnoveniu slobody pohybu a rušeniu 
kontrol na vnútorných hraniciach 
(C2020/C 169/03),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Citácia 52 c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na usmernenia 
Komisie zo 17. júla 2020 o sezónnych 
pracovníkoch v EÚ v súvislosti s 
epidémiou ochorenia COVID-19,

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 14
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Citácia 52 d (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na závery Rady z 9. 
októbra 2020 o zlepšení pracovných a 
životných podmienok sezónnych a iných 
mobilných pracovníkov,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Citácia 52 e (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na odporúčanie Rady 
z 13. októbra 2020 o koordinovanom 
prístupe k obmedzeniu voľného pohybu 
v reakcii na pandémiu COVID-19,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
France Jamet

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže v článku 45 ZFEÚ sa vypúšťa sa
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uvádza, že voľný pohyb pracovníkov musí 
zahŕňať zrušenie akejkoľvek 
diskriminácie pracovníkov členských 
štátov na základe štátnej príslušnosti, 
pokiaľ ide o zamestnanie, odmenu za 
prácu a ostatné pracovné podmienky;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 17
Sara Matthieu
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže v článku 45 ZFEÚ sa 
uvádza, že voľný pohyb pracovníkov musí 
zahŕňať zrušenie akejkoľvek diskriminácie 
pracovníkov členských štátov na základe 
štátnej príslušnosti, pokiaľ ide o 
zamestnanie, odmenu za prácu a ostatné 
pracovné podmienky;

A. keďže v článku 45 ZFEÚ sa 
uvádza, že voľný pohyb osôb musí zahŕňať 
zrušenie akejkoľvek diskriminácie 
pracovníkov členských štátov na základe 
štátnej príslušnosti, pokiaľ ide o 
zamestnanie, odmenu za prácu a ostatné 
pracovné podmienky; keďže v článku 3 
ods. 3 Zmluvy o Európskej únii sa 
stanovuje, že Únia podporuje sociálnu 
spravodlivosť a ochranu; keďže voľný 
pohyb pracovníkov je základnou zásadou 
Európskej únie; keďže v článku 9 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie sa uvádza, že 
Únia pri vymedzovaní a uskutočňovaní 
svojich politík a činností prihliada na 
požiadavky spojené s podporou vysokej 
úrovne zamestnanosti, zárukou 
primeranej sociálnej ochrany, bojom proti 
sociálnemu vylúčeniu a s vysokou 
úrovňou vzdelávania, odbornej prípravy 
a ochrany ľudského zdravia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
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Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže v článku 45 ZFEÚ sa 
uvádza, že voľný pohyb pracovníkov musí 
zahŕňať zrušenie akejkoľvek diskriminácie 
pracovníkov členských štátov na základe 
štátnej príslušnosti, pokiaľ ide o 
zamestnanie, odmenu za prácu a ostatné 
pracovné podmienky;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže v článku 45 ZFEÚ sa 
uvádza, že voľný pohyb pracovníkov musí 
zahŕňať zrušenie akejkoľvek diskriminácie 
pracovníkov členských štátov na základe 
štátnej príslušnosti, pokiaľ ide o 
zamestnanie, odmenu za prácu a ostatné 
pracovné podmienky;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

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

Aa. keďže v článku 3 ods. 3 Zmluvy 
o Európskej únii sa stanovuje, že Únia 
podporuje sociálnu spravodlivosť 
a ochranu; keďže voľný pohyb 
pracovníkov je základnou zásadou 
Európskej únie; keďže v článku 9 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie sa uvádza, že 
Únia pri vymedzovaní a uskutočňovaní 
svojich politík a činností prihliada na 
požiadavky spojené s podporou vysokej 
úrovne zamestnanosti, zárukou 
primeranej sociálnej ochrany, bojom proti 
sociálnemu vylúčeniu a s vysokou 
úrovňou vzdelávania, odbornej prípravy 
a ochrany ľudského zdravia. keďže podľa 
zásady rovnakého zaobchádzania 
zakotvenej v článku 45 ods. 2 ZFEÚ sa 
zakazuje akákoľvek diskriminácia 
pracovníkov členských štátov na základe 
štátnej príslušnosti, pokiaľ ide 
o zamestnávanie, odmenu za prácu 
a ostatné pracovné podmienky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
France Jamet

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže voľný pohyb pracovníkov, 
sloboda usadiť sa a sloboda poskytovať 
služby patria k základným princípom 
vnútorného trhu;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 22
Jordi Cañas
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže voľný pohyb pracovníkov, 
sloboda usadiť sa a sloboda poskytovať 
služby patria k základným princípom 
vnútorného trhu;

B. keďže voľný pohyb pracovníkov 
vrátane pracovníkov so zdravotným 
postihnutím, sloboda usadiť sa a sloboda 
poskytovať služby patria k základným 
princípom vnútorného trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Sara Matthieu
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže voľný pohyb pracovníkov, 
sloboda usadiť sa a sloboda poskytovať 
služby patria k základným princípom 
vnútorného trhu;

B. keďže voľný pohyb pracovníkov, 
sloboda usadiť sa a sloboda poskytovať 
služby patria k základným princípom 
vnútorného trhu; keďže záväzok Európskej 
únie plniť Agendu 2030 OSN a ciele 
udržateľného rozvoja, Európsky pilier 
sociálnych práv, Európsku zelenú dohodu 
a stratégiu pre rodovú rovnosť sa musí 
začleniť do všetkých politík vnútorného 
trhu, čím sa náležite zohľadnia sociálne a 
environmentálne hľadiská na rovnakej 
úrovni s hospodárskymi hľadiskami, s 
cieľom pripraviť pôdu pre udržateľný 
vnútorný trh bez sociálneho a 
environmentálneho dampingu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže voľný pohyb pracovníkov, 
sloboda usadiť sa a sloboda poskytovať 
služby patria k základným princípom 
vnútorného trhu;

B. keďže voľný pohyb pracovníkov, 
sloboda usadiť sa a sloboda poskytovať 
služby patria k základným princípom 
vnútorného trhu; keďže voľný pohyb 
služieb si vyžaduje voľný pohyb 
pracovníkov; keďže voľný pohyb služieb 
nesmie za žiadnych okolností oslabiť 
práva pracovníkov a sociálnu ochranu; 
keďže sloboda usadiť sa by sa nemala 
využívať na oslabenie sociálnej ochrany a 
podporu sociálneho dampingu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže voľný pohyb pracovníkov, 
sloboda usadiť sa a sloboda poskytovať 
služby patria k základným princípom 
vnútorného trhu;

B. keďže voľný pohyb pracovníkov, 
sloboda usadiť sa a sloboda poskytovať 
služby patria k základným princípom 
vnútorného trhu; keďže ochrana a 
podpora spravodlivých miezd, ako aj 
dôstojných pracovných podmienok 
a podmienok zamestnávania zohrávajú 
kľúčovú úlohu pri vytváraní funkčného, 
spravodlivého a udržateľného jednotného 
trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže voľný pohyb pracovníkov, 
sloboda usadiť sa a sloboda poskytovať 
služby patria k základným princípom 
vnútorného trhu;

B. keďže voľný pohyb pracovníkov, 
sloboda usadiť sa a sloboda poskytovať 
služby patria k základným princípom 
vnútorného trhu; keďže Agenda 2030 OSN 
a ciele udržateľného rozvoja sa musia v 
plnej miere rozvinúť a realizovať v rámci 
všetkých politík vnútorného trhu s cieľom 
bojovať proti akejkoľvek forme 
environmentálneho a sociálneho 
dampingu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže záväzok Európskej únie 
plniť Agendu 2030 OSN a ciele 
udržateľného rozvoja sa musí začleniť do 
všetkých politík vnútorného trhu, čím sa 
náležite zohľadnia sociálne a 
environmentálne hľadiská na rovnakej 
úrovni s hospodárskymi hľadiskami, s 
cieľom pripraviť pôdu pre udržateľný 
vnútorný trh bez sociálneho a 
environmentálneho dampingu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
France Jamet
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže voľný pohyb osôb je pre 
európsky projekt nevyhnutný, je vzájomne 
prospešný pre vysielajúce aj hostiteľské 
členské štáty a je tiež základným 
predpokladom dosiahnutia cieľov 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti; keďže EÚ v súčasnosti 
nevyužíva plný potenciál mobility v rámci 
EÚ;

C. keďže voľný pohyb osôb môže byť 
pozitívny medzi národmi, ktoré majú 
podobnú úroveň rozvoja a sociálnych 
noriem, čo nie je prípad členských štátov, 
ani eurozóny, ani EÚ;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 29
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže voľný pohyb osôb je pre 
európsky projekt nevyhnutný, je vzájomne 
prospešný pre vysielajúce aj hostiteľské 
členské štáty a je tiež základným 
predpokladom dosiahnutia cieľov 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti; keďže EÚ v súčasnosti 
nevyužíva plný potenciál mobility v rámci 
EÚ;

C. keďže voľný pohyb pracovníkov je 
pre európsku integráciu nevyhnutný, môže 
byť vzájomne prospešný pre vysielajúce aj 
hostiteľské členské štáty a podporuje ciele 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti; keďže EÚ v súčasnosti ani 
nevyužíva plný potenciál mobility v rámci 
EÚ, ani účinne nepresadzuje dodržiavanie 
platných pravidiel týkajúcich sa mobility 
pracovnej sily, ani nezabezpečuje 
dostatočný stupeň ochrany mobilných a 
migrujúcich pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže voľný pohyb osôb je pre 
európsky projekt nevyhnutný, je vzájomne 
prospešný pre vysielajúce aj hostiteľské 
členské štáty a je tiež základným 
predpokladom dosiahnutia cieľov 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti; keďže EÚ v súčasnosti 
nevyužíva plný potenciál mobility v rámci 
EÚ;

C. keďže voľný pohyb osôb je pre 
európsky integračný proces nevyhnutný, je 
vzájomne prospešný pre vysielajúce aj 
hostiteľské členské štáty a je tiež 
základným predpokladom dosiahnutia 
cieľov hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti; keďže EÚ v súčasnosti 
nevyužíva plný potenciál mobility v rámci 
EÚ, ani účinne nepresadzuje 
plnohodnotné dodržiavanie platných 
pravidiel týkajúcich sa mobility pracovnej 
sily, ani nerieši nedostatky v aktuálnom 
právnom rámci týkajúce sa ochrany 
cezhraničných, vyslaných, mobilných a 
migrujúcich pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Sara Matthieu
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže voľný pohyb osôb je pre 
európsky projekt nevyhnutný, je vzájomne 
prospešný pre vysielajúce aj hostiteľské 
členské štáty a je tiež základným 
predpokladom dosiahnutia cieľov 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti; keďže EÚ v súčasnosti 
nevyužíva plný potenciál mobility v rámci 
EÚ;

C. keďže voľný pohyb osôb je pre 
európsky projekt nevyhnutný, je vzájomne 
prospešný pre vysielajúce aj prijímajúce 
členské štáty a je tiež základným 
predpokladom dosiahnutia cieľov 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti; keďže EÚ v súčasnosti 
nevyužíva plný potenciál mobility v rámci 
EÚ, ani účinne nepresadzuje dodržiavanie 
platných pravidiel týkajúcich sa mobility 
pracovnej sily, ani nerieši nedostatky v 
aktuálnom právnom rámci týkajúce sa 
ochrany mobilných a migrujúcich 
pracovníkov;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže voľný pohyb osôb je pre 
európsky projekt nevyhnutný, je vzájomne 
prospešný pre vysielajúce aj hostiteľské 
členské štáty a je tiež základným 
predpokladom dosiahnutia cieľov 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti; keďže EÚ v súčasnosti 
nevyužíva plný potenciál mobility v rámci 
EÚ;

C. keďže voľný pohyb osôb je pre 
Európsku úniu nevyhnutný, je vzájomne 
prospešný pre vysielajúce aj hostiteľské 
členské štáty a je tiež základným 
predpokladom dosiahnutia cieľov 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti; keďže EÚ v súčasnosti 
nevyužíva plný potenciál mobility v rámci 
EÚ; keďže hospodárske slobody by 
podnikom nemali poskytovať právo 
oslabovať vnútroštátne právne predpisy a 
postupy v sociálnej oblasti a v oblasti 
zamestnanosti, vyhýbať sa im alebo ich 
obchádzať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Antonius Manders

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže voľný pohyb osôb je pre 
európsky projekt nevyhnutný, je vzájomne 
prospešný pre vysielajúce aj hostiteľské 
členské štáty a je tiež základným 
predpokladom dosiahnutia cieľov 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti; keďže EÚ v súčasnosti 
nevyužíva plný potenciál mobility v rámci 
EÚ;

C. keďže voľný pohyb osôb vrátane 
sezónnych a vyslaných pracovníkov je pre 
európsky projekt nevyhnutný a vzájomne 
prospešný pre vysielajúce aj hostiteľské 
členské štáty a je tiež základným 
predpokladom dosiahnutia cieľov 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti; keďže EÚ v súčasnosti 
nevyužíva plný potenciál mobility v rámci 
EÚ;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela, Radka Maxová, Atidzhe 
Alieva-Veli

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže voľný pohyb osôb je pre 
európsky projekt nevyhnutný, je vzájomne 
prospešný pre vysielajúce aj hostiteľské 
členské štáty a je tiež základným 
predpokladom dosiahnutia cieľov 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti; keďže EÚ v súčasnosti 
nevyužíva plný potenciál mobility v rámci 
EÚ;

C. keďže voľný pohyb osôb je pre 
európsky projekt nevyhnutný, je vzájomne 
prospešný pre vysielajúce aj hostiteľské 
členské štáty a je tiež základným 
predpokladom dosiahnutia cieľov 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti; keďže EÚ v súčasnosti 
nevyužíva plný potenciál mobility v rámci 
EÚ; keďže voľný pohyb pracovníkov a 
služieb prispieva k hospodárskemu rastu v 
Únii a vytvára pracovné príležitosti; 
keďže jednotný trh môže byť trvalý a 
zvyšovať prosperitu len v prípade, ak sa 
opiera o pravidlá, najmä v oblasti 
voľného pohybu pracovníkov, ktoré sú 
spravodlivé, spoločné a založené 
predovšetkým na zásade rovnakého 
zaobchádzania;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 35
Antonius Manders

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže EÚ by mala naďalej 
zohrávať kľúčovú úlohu pri podpore 
výmeny osvedčených postupov na 
všetkých úrovniach verejnej správy a pri 
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vypracúvaní usmernení a odporúčaní 
týkajúcich sa zabezpečenia flexibilných 
pracovných podmienok priaznivých pre 
starších ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela, Radka Maxová

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže voľný pohyb pracovníkov 
by mal rešpektovať zásady Európskeho 
piliera sociálnych práv a prispievať k ich 
vykonávaniu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 37
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže nedostatok pracovnej sily a 
miera úniku mozgov, najmä po finančnej 
kríze, dosiahli v niektorých členských 
štátoch kritické úrovne a predstavujú 
prekážku pre ďalší hospodársky rast;

D. keďže sociálne dôsledky voľného 
pohybu služieb môžu mať pozitívny 
a/alebo negatívny vplyv na domovské i 
hostiteľské regióny; keďže na úspech 
priemyselnej obnovy majú obrovský vplyv 
demografické výzvy v EÚ; keďže EÚ preto 
potrebuje zdatnú politiku súdržnosti a 
spravodlivú a zemepisne vyváženú 
priemyselnú politiku, ktoré prispejú 
k vytváraniu pracovných miest 
a vzostupnej sociálnej konvergencii; 
keďže účinná regulácia a kolektívne 
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zmluvy sú kľúčové na zabezpečenie 
dôstojných pracovných podmienok 
a podmienok zamestnávania, kvalitných 
služieb a spravodlivej hospodárskej 
súťaže;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže nedostatok pracovnej sily a 
miera úniku mozgov, najmä po finančnej 
kríze, dosiahli v niektorých členských 
štátoch kritické úrovne a predstavujú 
prekážku pre ďalší hospodársky rast;

D. keďže nedostatok pracovnej sily a 
miera úniku mozgov, najmä po finančnej 
kríze, dosiahli v niektorých členských 
štátoch kritické úrovne, čím sa prehĺbili 
nerovnosti v rámci EÚ; keďže prípadné 
sociálne dôsledky voľného pohybu služieb 
a pracovníkov môžu ovplyvniť regióny 
pôvodu (demografický pokles, nedostatok 
pracovníkov a pracovných zručností, 
zníženie daňových príjmov) a hostiteľské 
regióny (sociálny damping a mzdová 
konkurencia); keďže EÚ preto potrebuje 
konzistentnú politiku súdržnosti a 
spravodlivú a geograficky vyváženú 
európsku priemyselnú politiku, ktorá musí 
posilňovať sociálnu súdržnosť, vytvárať a 
udržiavať kvalitné pracovné miesta 
a týmto spôsobom prispievať k boju proti 
sociálnemu dampingu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Sara Matthieu
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže nedostatok pracovnej sily a 
miera úniku mozgov, najmä po finančnej 
kríze, dosiahli v niektorých členských 
štátoch kritické úrovne a predstavujú 
prekážku pre ďalší hospodársky rast;

D. keďže nedostatok pracovnej sily a 
miera úniku mozgov, najmä po finančnej 
kríze, dosiahli v niektorých členských 
štátoch kritické úrovne, vytvorili v 
niektorých regiónoch nedostatok 
pracovníkov, čo môže viesť k ďalším 
problémom ako nedostatky v oblasti 
poskytovania starostlivosti, a mohli by 
potenciálne predstavovať prekážku pre 
ďalší hospodársky rast; keďže únik 
mozgov výrazne poškodzuje príslušné 
regióny a zvyšuje nerovnosť; keďže sa 
musí zabezpečiť, aby bol voľný pohyb 
dobrovoľný a nebol vynútený z dôvodu 
nedostatku príležitostí; keďže emigrácia 
pracovníkov môže viesť k nedostatku 
zručností alebo pracovnej sily vo 
vysielajúcich členských štátoch a môže 
zvýšiť nerovnosti medzi regiónmi; keďže 
voľný pohyb síce môže prispieť k 
zmierneniu dočasného nedostatku 
zručností a pracovnej sily, ale nemôže 
nahradiť potrebu politík územnej a 
sociálnej súdržnosti; keďže je potrebné, 
aby udržateľná priemyselná politika 
zachovala a vytvárala kvalitné pracovné 
miesta v sektoroch a regiónoch, ktoré 
prechádzajú transformáciou, s cieľom 
zabrániť úniku mozgov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže nedostatok pracovnej sily a 
miera úniku mozgov, najmä po finančnej 
kríze, dosiahli v niektorých členských 
štátoch kritické úrovne a predstavujú 

D. keďže nedostatok pracovnej sily a 
miera úniku mozgov, najmä po finančnej 
kríze, dosiahli v niektorých členských 
štátoch a najmä vo vidieckych oblastiach v 
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prekážku pre ďalší hospodársky rast; celej Únii kritické úrovne a predstavujú 
prekážku pre ďalší hospodársky rast;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Elżbieta Rafalska
v mene skupiny ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže nedostatok pracovnej sily a 
miera úniku mozgov, najmä po finančnej 
kríze, dosiahli v niektorých členských 
štátoch kritické úrovne a predstavujú 
prekážku pre ďalší hospodársky rast;

D. keďže nedostatok pracovnej sily a 
miera úniku mozgov, najmä po finančnej 
kríze, dosiahli v niektorých členských 
štátoch kritické úrovne a predstavujú 
dlhodobú prekážku pre ďalší hospodársky 
rast;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 42
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže nedostatok pracovnej sily a 
miera úniku mozgov, najmä po finančnej 
kríze, dosiahli v niektorých členských 
štátoch kritické úrovne a predstavujú 
prekážku pre ďalší hospodársky rast;

D. keďže nedostatok pracovnej sily a 
miera úniku mozgov, najmä po finančnej 
kríze, dosiahli v niektorých členských 
štátoch kritické úrovne a predstavujú 
prekážku pre ďalší hospodársky rast; 
keďže tieto javy obzvlášť zasahujú 
vidiecke a odľahlé oblasti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 43
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže sú potrebné cielené 
iniciatívy na zaistenie toho, aby sloboda 
pohybu neviedla k nedostatku zručností 
alebo pracovnej sily vo vysielajúcich 
členských štátoch, ani k zvýšeniu 
nerovností medzi regiónmi; keďže voľný 
pohyb síce môže prispieť k zmierneniu 
dočasného nedostatku zručností alebo 
pracovnej sily, ale nemôže nahradiť 
potrebu politík územnej a sociálnej 
súdržnosti zabezpečujúcich živobytie a 
pracovné príležitosti vo všetkých 
regiónoch Európy; keďže nekalé a 
zneužívajúce praktiky v súvislosti s 
mobilitou sa nesmú používať na oslabenie 
hospodárskej diverzifikácie a rekonverzie; 
keďže je potrebné, aby udržateľná 
priemyselná politika zachovala a 
vytvárala kvalitné pracovné miesta v 
sektoroch a regiónoch, ktoré prechádzajú 
transformáciou, s cieľom zabrániť úniku 
mozgov a nedobrovoľnej mobilite;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže hospodárska súťaž v oblasti 
nákladov práce poškodzuje jednotný trh a 
súdržnosť medzi členskými štátmi; keďže 
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koordinovaný prístup na úrovni EÚ je 
potrebný na to, aby sa zabránilo nekalej 
hospodárskej súťaži v oblasti nákladov 
práce a zvýšila sa vzostupná sociálna 
konvergencia pre všetkých;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 45
Elżbieta Rafalska
v mene skupiny ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže únik mozgov je priamo 
vyvolaný existujúcimi hospodárskymi a 
sociálnymi nerovnováhami medzi 
regiónmi EÚ;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 46
Anne Sander

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže cezhraniční pracovníci sú 
tvorcami bohatstva pre sociálno-
ekonomické tkanivá niektorých regiónov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 47
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže na to, aby sa chránili práva 
mobilných pracovníkov a aby sa podporila 
spravodlivá hospodárska súťaž medzi 
spoločnosťami, najmä malými a strednými 
podnikmi (ďalej len „MSP“), je kľúčové 
zlepšiť, zosúladiť a zjednodušiť 
cezhraničné presadzovanie práva Únie v 
oblasti mobility pracovnej sily a riešiť 
súvisiace zneužívanie;

E. keďže na to, aby sa chránili práva 
mobilných pracovníkov, aby sa posilnilo 
dodržiavanie príslušných pravidiel a aby 
sa podporila spravodlivá hospodárska 
súťaž medzi spoločnosťami, najmä malými 
a strednými podnikmi (ďalej len „MSP“), 
je kľúčové zlepšiť a zosúladiť cezhraničné 
presadzovanie práva Únie v oblasti 
mobility pracovnej sily a riešiť súvisiace 
zneužívanie; keďže MSP sú obzvlášť 
zraniteľné voči nekalým praktikám ako 
fiškálny a sociálny damping;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Sara Matthieu
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže na to, aby sa chránili práva 
mobilných pracovníkov a aby sa podporila 
spravodlivá hospodárska súťaž medzi 
spoločnosťami, najmä malými a strednými 
podnikmi (ďalej len „MSP“), je kľúčové 
zlepšiť, zosúladiť a zjednodušiť 
cezhraničné presadzovanie práva Únie v 
oblasti mobility pracovnej sily a riešiť 
súvisiace zneužívanie;

E. keďže na to, aby sa chránili práva 
mobilných pracovníkov, aby sa posilnilo 
dodržiavanie a aby sa podporila rovnosť 
podmienok a spravodlivá hospodárska 
súťaž medzi všetkými spoločnosťami, je 
kľúčové zlepšiť, zosúladiť a zjednodušiť 
cezhraničné presadzovanie práva Únie v 
oblasti mobility pracovnej sily a riešiť 
súvisiace zneužívanie; keďže malé a 
stredné podniky (MSP) sú 
najzraniteľnejšie voči porušovaniu 
právnych predpisov o vnútornom trhu; 
keďže nekalá hospodárska súťaž a 
sociálny damping sú hlavným zdrojom 
ťažkostí pre MSP a dobromyseľné 
spoločnosti na vnútornom trhu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 49
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela, Radka Maxová

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže na to, aby sa chránili práva 
mobilných pracovníkov a aby sa podporila 
spravodlivá hospodárska súťaž medzi 
spoločnosťami, najmä malými a strednými 
podnikmi (ďalej len „MSP“), je kľúčové 
zlepšiť, zosúladiť a zjednodušiť 
cezhraničné presadzovanie práva Únie v 
oblasti mobility pracovnej sily a riešiť 
súvisiace zneužívanie;

E. keďže na to, aby sa chránili práva 
mobilných pracovníkov a aby sa podporila 
spravodlivá hospodárska súťaž medzi 
spoločnosťami, najmä malými a strednými 
podnikmi (ďalej len „MSP“), je kľúčové 
zlepšiť, zosúladiť a koordinovať 
cezhraničné presadzovanie práva Únie v 
oblasti mobility pracovnej sily a riešiť 
súvisiace zneužívanie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 50
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže na to, aby sa chránili práva 
mobilných pracovníkov a aby sa podporila 
spravodlivá hospodárska súťaž medzi 
spoločnosťami, najmä malými a strednými 
podnikmi (ďalej len „MSP“), je kľúčové 
zlepšiť, zosúladiť a zjednodušiť 
cezhraničné presadzovanie práva Únie v 
oblasti mobility pracovnej sily a riešiť 
súvisiace zneužívanie;

E. keďže na to, aby sa chránili práva 
mobilných pracovníkov a aby sa podporila 
spravodlivá hospodárska súťaž medzi 
spoločnosťami, najmä mikropodnikmi a 
malými a strednými podnikmi (ďalej len 
„MMSP“) a samostatne zárobkovo 
činnými osobami, je kľúčové zlepšiť, 
zosúladiť a zjednodušiť cezhraničné 
presadzovanie práva Únie v oblasti 
mobility pracovnej sily a riešiť súvisiace 
zneužívanie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 51
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže na to, aby sa chránili práva 
mobilných pracovníkov a aby sa podporila 
spravodlivá hospodárska súťaž medzi 
spoločnosťami, najmä malými a strednými 
podnikmi (ďalej len „MSP“), je kľúčové 
zlepšiť, zosúladiť a zjednodušiť 
cezhraničné presadzovanie práva Únie v 
oblasti mobility pracovnej sily a riešiť 
súvisiace zneužívanie;

E. keďže na to, aby sa chránili práva 
mobilných pracovníkov a aby sa podporila 
spravodlivá hospodárska súťaž medzi 
spoločnosťami, najmä malými a strednými 
podnikmi (ďalej len „MSP“), je kľúčové 
zlepšiť, zosúladiť a zjednodušiť 
cezhraničné presadzovanie práva Únie v 
oblasti mobility pracovnej sily a riešiť 
súvisiace zneužívanie a nedeklarovanú 
prácu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže na to, aby sa chránili práva 
mobilných pracovníkov a aby sa podporila 
spravodlivá hospodárska súťaž medzi 
spoločnosťami, najmä malými a strednými 
podnikmi (ďalej len „MSP“), je kľúčové 
zlepšiť, zosúladiť a zjednodušiť 
cezhraničné presadzovanie práva Únie v 
oblasti mobility pracovnej sily a riešiť 
súvisiace zneužívanie;

E. keďže na to, aby sa chránili práva 
mobilných pracovníkov, aby sa posilnilo 
dodržiavanie príslušných pravidiel a aby 
sa podporila spravodlivá hospodárska 
súťaž medzi spoločnosťami, najmä malými 
a strednými podnikmi (ďalej len „MSP“), 
je kľúčové zlepšiť, zosúladiť a zjednodušiť 
cezhraničné presadzovanie práva Únie v 
oblasti mobility pracovnej sily a riešiť 
súvisiace zneužívanie; keďže väčšina 
pracovníkov v Európskej únii je 
zamestnaná v MSP; keďže stále dochádza 
k porušovaniu právnych predpisov Únie, 
ktoré upravujú poskytovanie služieb; 
keďže voči takémuto porušovaniu 
predpisov sú MSP najzraniteľnejšie; 
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keďže iniciatívy zamerané na MSP a 
startupy by podnikom mali pomôcť konať 
v zhode s platnými pravidlami; keďže 
hlavným zdrojom ťažkostí MSP je 
nespravodlivá hospodárska súťaž;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže na to, aby sa chránili práva 
mobilných pracovníkov a aby sa podporila 
spravodlivá hospodárska súťaž medzi 
spoločnosťami, najmä malými a strednými 
podnikmi (ďalej len „MSP“), je kľúčové 
zlepšiť, zosúladiť a zjednodušiť 
cezhraničné presadzovanie práva Únie v 
oblasti mobility pracovnej sily a riešiť 
súvisiace zneužívanie;

E. keďže práva pracovníkov a 
sociálna ochrana musia byť prioritou; 
keďže na to, aby sa chránili práva 
mobilných pracovníkov a aby sa podporila 
spravodlivá hospodárska súťaž medzi 
spoločnosťami, najmä malými a strednými 
podnikmi (ďalej len „MSP“), je kľúčové 
zlepšiť, zosúladiť a zjednodušiť 
cezhraničné presadzovanie práva Únie v 
oblasti mobility pracovnej sily a riešiť 
súvisiace zneužívanie; keďže iniciatívy 
zamerané na MSP a startupy sú dôležité, 
ale nesmú poskytovať podnikom 
príležitosti na obchádzanie existujúcich 
pravidiel, zníženie noriem ochrany 
pracovníkov a spotrebiteľov alebo 
zvýšenie rizika podnikových podvodov, 
trestnej činnosti a schránkových 
spoločností; pripomína, že nekalá 
hospodárska súťaž a sociálny damping sú 
dominantnými zdrojmi ťažkostí pre 
skutočné MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela, Radka Maxová
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže digitalizácia procesov je 
bezprecedentnou príležitosťou na 
uľahčenie mobility pri súčasnom zaistení 
striktného rešpektovania pravidiel 
spravodlivej mobility;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 55
France Jamet

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže Európsky orgán práce 
(ELA) bol zriadený s cieľom pomôcť 
posilniť spravodlivosť a dôveru vo 
vnútorný trh, slobodu pohybu 
pracovníkov, vysielanie pracovníkov a 
veľmi mobilné služby, ako aj posilniť 
spoluprácu medzi členskými štátmi pri 
riešení problému nedeklarovanej práce;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 56
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže Európsky orgán práce 
(ELA) bol zriadený s cieľom pomôcť 
posilniť spravodlivosť a dôveru vo 

F. keďže jednotný trh môže byť 
udržateľný a zvyšovať prosperitu len 
vtedy, ak je založený na spravodlivých 
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vnútorný trh, slobodu pohybu 
pracovníkov, vysielanie pracovníkov a 
veľmi mobilné služby, ako aj posilniť 
spoluprácu medzi členskými štátmi pri 
riešení problému nedeklarovanej práce;

spoločných pravidlách; keďže ochrana a 
podpora spravodlivých miezd, ako aj 
dôstojných pracovných podmienok 
a podmienok zamestnávania zohrávajú 
kľúčovú úlohu pri vytváraní funkčného, 
spravodlivého a udržateľného jednotného 
trhu; keďže právne predpisy Únie o 
voľnom a spravodlivom pohybe osôb, 
pracovníkov, tovaru a služieb sa v tejto 
súvislosti musia účinne a dôsledne 
vykonávať a monitorovať; keďže hlavnou 
úlohou Európskeho orgánu práce (ELA) 
je monitorovať dodržiavanie práva Únie v 
oblasti mobility pracovnej sily; keďže 
orgán ELA bol založený s cieľom ukončiť 
pracovné vykorisťovanie, zabezpečiť 
spravodlivú mobilitu pracovnej sily a 
bojovať proti nedeklarovanej práci v 
Európe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže Európsky orgán práce (ELA) 
bol zriadený s cieľom pomôcť posilniť 
spravodlivosť a dôveru vo vnútorný trh, 
slobodu pohybu pracovníkov, vysielanie 
pracovníkov a veľmi mobilné služby, ako 
aj posilniť spoluprácu medzi členskými 
štátmi pri riešení problému nedeklarovanej 
práce;

F. keďže Európsky orgán práce (ELA) 
bol zriadený s cieľom pomôcť posilniť 
kontrolu a spravodlivosť na vnútornom 
trhu, slobodu pohybu pracovníkov, 
vysielanie pracovníkov a pracovné 
podmienky vodičov v oblasti cezhraničnej 
cestnej dopravy, ako aj posilniť spoluprácu 
medzi členskými štátmi pri riešení 
problému nedeklarovanej práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Sara Matthieu
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže Európsky orgán práce (ELA) 
bol zriadený s cieľom pomôcť posilniť 
spravodlivosť a dôveru vo vnútorný trh, 
slobodu pohybu pracovníkov, vysielanie 
pracovníkov a veľmi mobilné služby, ako 
aj posilniť spoluprácu medzi členskými 
štátmi pri riešení problému nedeklarovanej 
práce;

F. keďže Európsky orgán práce (ELA) 
bol zriadený s cieľom pomôcť posilniť 
spravodlivosť a dôveru vo vnútorný trh, 
slobodu pohybu pracovníkov, vysielanie 
pracovníkov a pracovné podmienky 
vodičov v oblasti cezhraničnej cestnej 
dopravy, ako aj posilniť spoluprácu medzi 
členskými štátmi pri riešení problému 
nedeklarovanej práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže Európsky orgán práce (ELA) 
bol zriadený s cieľom pomôcť posilniť 
spravodlivosť a dôveru vo vnútorný trh, 
slobodu pohybu pracovníkov, vysielanie 
pracovníkov a veľmi mobilné služby, ako 
aj posilniť spoluprácu medzi členskými 
štátmi pri riešení problému nedeklarovanej 
práce;

F. keďže Európsky orgán práce (ELA) 
bol zriadený s cieľom pomôcť posilniť 
spravodlivosť a dôveru vo vnútorný trh, 
slobodu pohybu pracovníkov, vysielanie 
pracovníkov a veľmi mobilné služby, 
posilniť výmenu názorov a najlepších 
postupov, ako aj spoluprácu medzi 
členskými štátmi pri riešení problému 
nedeklarovanej práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže Európsky orgán práce (ELA) 
bol zriadený s cieľom pomôcť posilniť 
spravodlivosť a dôveru vo vnútorný trh, 
slobodu pohybu pracovníkov, vysielanie 
pracovníkov a veľmi mobilné služby, ako 
aj posilniť spoluprácu medzi členskými 
štátmi pri riešení problému nedeklarovanej 
práce;

F. keďže Európsky orgán práce (ELA) 
bol zriadený s cieľom pomôcť posilniť 
spravodlivosť a dôveru vo vnútorný trh, 
slobodu pohybu pracovníkov, vysielanie 
pracovníkov a veľmi mobilné služby, ako 
aj posilniť spoluprácu medzi členskými 
štátmi pri riešení problému nedeklarovanej 
práce; keďže jeho úlohou je aj zaručiť 
účinné, jednotné a efektívne uplatňovanie 
európskych pravidiel a kontrolovať 
dodržiavanie práva Únie v oblasti mobility 
pracovnej sily a koordinácie systémov 
sociálneho zabezpečenia v rámci slobody 
pohybu pracovníkov a slobody 
poskytovania služieb na vnútornom trhu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 61
Marianne Vind

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže Európsky orgán práce (ELA) 
bol zriadený s cieľom pomôcť posilniť 
spravodlivosť a dôveru vo vnútorný trh, 
slobodu pohybu pracovníkov, vysielanie 
pracovníkov a veľmi mobilné služby, ako 
aj posilniť spoluprácu medzi členskými 
štátmi pri riešení problému nedeklarovanej 
práce;

F. keďže Európsky orgán práce (ELA) 
bol zriadený s cieľom pomôcť posilniť 
spravodlivosť a dôveru vo vnútorný trh, 
slobodu pohybu pracovníkov, vysielanie 
pracovníkov a veľmi mobilné služby, ako 
aj posilniť spoluprácu medzi členskými 
štátmi pri riešení problému nedeklarovanej 
práce; keďže sa očakáva, že do roku 2024 
dosiahne svoju plnú prevádzkovú 
kapacitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Elżbieta Rafalska
v mene skupiny ECR
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Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže Európsky orgán práce je 
novovytvorený orgán, ktorý ešte 
nedosiahol úplnú prevádzkovú kapacitu;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 63
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže neštandardné formy práce a 
nepravá samostatná zárobková činnosť 
vedú k dlhodobému poškodeniu systémov 
sociálneho poistenia a k rastúcemu počtu 
neistých pracovných miest, a preto by sa 
proti nim malo bojovať; keďže rastúci 
trend uzatvárania subdodávateľských 
zmlúv, – hoci je v zásade priaznivý pre 
podniky a zraniteľných pracovníkov – 
môže vytvárať možnosti zneužívania;

G. keďže neštandardné formy 
zamestnávania a umelé režimy, ako sú 
nepravá samostatná zárobková činnosť a 
schránkové spoločnosti, vedú k absencii 
primeraného krytia a prístupu k 
sociálnemu zabezpečeniu pre pracovníkov 
a k rastúcemu počtu neistých pracovných 
miest, a preto by sa proti nim malo bojovať 
riešením zneužívania a sociálnych 
podvodov, ako aj rozšírením 
vnútroštátneho krytia sociálneho 
zabezpečenia na všetkých pracovníkov 
vrátane pracovníkov v neštandardných 
formách zamestnania; keďže rastúci trend 
uzatvárania subdodávateľských zmlúv 
môže vytvárať možnosti zneužívania; 
keďže pre nekalé praktiky pri uzatváraní 
subdodávateľských zmlúv zahŕňajúce 
prvky ako dočasná agentúrna práca, 
schránkové spoločnosti, nepravá 
samostatná zárobková činnosť, fiktívne 
vysielanie pracovníkov a nedeklarovaná 
práca by nemalo byť na vnútornom trhu 
žiadne miesto; keďže skutočné vysielanie 
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pracovníkov, uzatváranie 
subdodávateľských zmlúv, dočasná 
agentúrna práca a sezónna práca sú 
svojou povahou a právnym vymedzením 
dočasné, a preto by sa nemali používať na 
riešenie štrukturálnych nedostatkov v 
oblasti pracovnej sily a zručností; keďže 
mobilita pracovnej sily v rámci EÚ 
priamo založená na článku 45 ZFEÚ 
môže prirodzene prispieť aj k naplneniu 
dlhodobých potrieb v oblasti pracovnej 
sily prostredníctvom štandardných foriem 
zamestnania otvorených pre občanov 
Únie bez diskriminácie na základe štátnej 
príslušnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Sara Matthieu
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže neštandardné formy práce a 
nepravá samostatná zárobková činnosť 
vedú k dlhodobému poškodeniu systémov 
sociálneho poistenia a k rastúcemu počtu 
neistých pracovných miest, a preto by sa 
proti nim malo bojovať; keďže rastúci 
trend uzatvárania subdodávateľských 
zmlúv, – hoci je v zásade priaznivý pre 
podniky a zraniteľných pracovníkov – 
môže vytvárať možnosti zneužívania;

G. keďže neštandardné formy práce a 
nepravá samostatná zárobková činnosť a 
schránkové spoločnosti vedú k absencii 
primeraného krytia a prístupu k 
sociálnemu zabezpečeniu pre pracovníkov 
a k rastúcemu počtu neistých pracovných 
miest, a preto by sa proti nim malo bojovať 
riešením zneužívania a sociálnych 
podvodov, ako aj rozšírením krytia 
sociálneho zabezpečenia tak, aby zahŕňalo 
aj neštandardné formy zamestnania; 
keďže rastúci trend uzatvárania 
subdodávateľských zmlúv môže vytvárať 
možnosti zneužívania; keďže pre nekalé 
praktiky pri uzatváraní 
subdodávateľských zmlúv zahŕňajúce 
prvky ako dočasná agentúrna práca, 
schránkové spoločnosti, nepravá 
samostatná zárobková činnosť, fiktívne 
vysielanie pracovníkov a nedeklarovaná 
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práca by nemalo byť na vnútornom trhu 
žiadne miesto; keďže skutočné a 
dobromyseľné využívanie vysielania 
pracovníkov, subdodávateľských zmlúv, 
dočasnej agentúrnej práce a sezónnych 
pracovníkov je svojou povahou a právnym 
vymedzením dočasné, a preto by sa malo 
používať len na riešenie dočasných 
zvýšených potrieb v oblasti pracovnej sily 
a zručností; keďže mobilita pracovnej sily 
v rámci EÚ priamo založená na článku 45 
ZFEÚ môže prirodzene prispieť aj k 
naplneniu dlhodobých potrieb v oblasti 
pracovnej sily prostredníctvom 
štandardných foriem zamestnania 
otvorených pre občanov EÚ bez 
diskriminácie na základe štátnej 
príslušnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže neštandardné formy práce a 
nepravá samostatná zárobková činnosť 
vedú k dlhodobému poškodeniu systémov 
sociálneho poistenia a k rastúcemu počtu 
neistých pracovných miest, a preto by sa 
proti nim malo bojovať; keďže rastúci 
trend uzatvárania subdodávateľských 
zmlúv, – hoci je v zásade priaznivý pre 
podniky a zraniteľných pracovníkov – 
môže vytvárať možnosti zneužívania;

G. keďže neštandardné formy práce a 
nepravá samostatná zárobková činnosť 
vedú k dlhodobému poškodeniu prístupu 
pracovníkov k základným službám 
poskytovaným v systémoch sociálneho 
poistenia a k rastúcemu počtu neistých 
pracovných miest, a preto by sa proti nim 
malo bojovať riešením akejkoľvek 
potenciálnej formy zneužívania a 
sociálnych podvodov, ako aj rozšírením 
krytia vnútroštátneho sociálneho 
zabezpečenia tak, aby zahŕňalo aj 
neštandardné formy zamestnania; keďže 
uzatváranie subdodávateľských zmlúv 
zvyšuje možnosti zneužívania; keďže pre 
nekalé praktiky pri uzatváraní 
subdodávateľských zmlúv zahŕňajúce 
prvky ako dočasná agentúrna práca, 
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schránkové spoločnosti, nepravá 
samostatná zárobková činnosť, fiktívne 
vysielanie pracovníkov a nedeklarovaná 
práca nie je na vnútornom trhu žiadne 
miesto;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže neštandardné formy práce a 
nepravá samostatná zárobková činnosť 
vedú k dlhodobému poškodeniu systémov 
sociálneho poistenia a k rastúcemu počtu 
neistých pracovných miest, a preto by sa 
proti nim malo bojovať; keďže rastúci 
trend uzatvárania subdodávateľských 
zmlúv, – hoci je v zásade priaznivý pre 
podniky a zraniteľných pracovníkov – 
môže vytvárať možnosti zneužívania;

G. keďže zneužívanie a 
vykorisťovanie pracovníkov, napríklad 
sociálne podvody, nepravá samostatná 
zárobková činnosť, fiktívne vysielanie 
pracovníkov, schránkové spoločnosti a 
umelé režimy prostredníctvom 
subdodávateľských zmlúv a 
dodávateľských reťazcov, vedie k 
dlhodobému poškodeniu systémov 
sociálneho zabezpečenia a k rastúcemu 
počtu neistých pracovných miest, a preto 
by sa proti nim malo bojovať; keďže 
rastúci trend uzatvárania 
subdodávateľských zmlúv môže vytvárať 
možnosti zneužívania; keďže skutočné a 
dobromyseľné využívanie vysielania 
pracovníkov, subdodávateľských zmlúv, 
dočasnej agentúrnej práce a sezónnych 
pracovníkov je svojou povahou a právnym 
vymedzením dočasné, a preto by sa malo 
používať len na riešenie dočasných 
zvýšených potrieb v oblasti pracovnej sily 
a zručností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Jordi Cañas
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže neštandardné formy práce a 
nepravá samostatná zárobková činnosť 
vedú k dlhodobému poškodeniu systémov 
sociálneho poistenia a k rastúcemu počtu 
neistých pracovných miest, a preto by sa 
proti nim malo bojovať; keďže rastúci 
trend uzatvárania subdodávateľských 
zmlúv, – hoci je v zásade priaznivý pre 
podniky a zraniteľných pracovníkov – 
môže vytvárať možnosti zneužívania;

G. keďže neštandardné formy práce, 
práca na vyžiadanie a nepravá samostatná 
zárobková činnosť vedú k dlhodobému 
poškodeniu systémov sociálneho poistenia 
a k rastúcemu počtu neistých pracovných 
miest, a preto by sa proti nim malo 
bojovať; keďže rastúce trendy uzatvárania 
subdodávateľských zmlúv, dlhodobých 
pracovných zmlúv na dobu určitú vo 
verejnej správe a stáží ako náhrady 
pracovných miest na základnej úrovni 
môžu viesť k zneužívaniu a neistote;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže neštandardné formy práce a 
nepravá samostatná zárobková činnosť 
vedú k dlhodobému poškodeniu systémov 
sociálneho poistenia a k rastúcemu počtu 
neistých pracovných miest, a preto by sa 
proti nim malo bojovať; keďže rastúci 
trend uzatvárania subdodávateľských 
zmlúv, – hoci je v zásade priaznivý pre 
podniky a zraniteľných pracovníkov – 
môže vytvárať možnosti zneužívania;

G. keďže neštandardné formy práce a 
nepravá samostatná zárobková činnosť 
vedú k dlhodobému poškodeniu systémov 
sociálneho poistenia a k rastúcemu počtu 
neistých pracovných miest, a preto by sa 
malo vyžadovať striktné dodržiavanie 
existujúcich pravidiel; keďže rastúci trend 
uzatvárania subdodávateľských zmlúv, – 
hoci je v zásade priaznivý pre podniky a 
zraniteľných pracovníkov – môže vytvárať 
možnosti zneužívania, ktorým je nutné 
predchádzať účinným monitorovaním;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 69
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
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Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela, Radka Maxová, Atidzhe 
Alieva-Veli

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže neštandardné formy práce a 
nepravá samostatná zárobková činnosť 
vedú k dlhodobému poškodeniu systémov 
sociálneho poistenia a k rastúcemu počtu 
neistých pracovných miest, a preto by sa 
proti nim malo bojovať; keďže rastúci 
trend uzatvárania subdodávateľských 
zmlúv, – hoci je v zásade priaznivý pre 
podniky a zraniteľných pracovníkov – 
môže vytvárať možnosti zneužívania;

G. keďže nekalé a neštandardné formy 
práce a nepravá samostatná zárobková 
činnosť vedú k dlhodobému poškodeniu 
systémov sociálneho poistenia a k 
rastúcemu počtu neistých pracovných 
miest, a preto by sa proti nim malo 
bojovať; keďže rastúci trend uzatvárania 
subdodávateľských zmlúv, – hoci je v 
zásade priaznivý pre podniky a 
pracovníkov – môže vytvárať možnosti 
zneužívania, proti ktorým sa má bojovať;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 70
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže jednou z hlavných zásad 
politík Únie je sociálna súdržnosť; keďže 
však v Únii pretrvávajú podstatné rozdiely 
v pracovných podmienkach a mzdách a 
rozdiely v mzdách patria medzi hlavné 
dôvody odchodu pracovníkov z ich 
domovských krajín;

H. keďže jednou z hlavných zásad 
politík Únie je sociálna súdržnosť; keďže 
však v Únii pretrvávajú podstatné rozdiely 
v pracovných podmienkach a mzdách a 
vyššie mzdy, robustné sociálne 
zabezpečenie, vysoké bohatstvo na 
obyvateľa, jednoduchší prístup na trh 
práce a vyššia miera zamestnanosti patria 
medzi najdôležitejšie faktory príťažlivosti, 
ktoré formujú mobilitu pracovníkov28;
________________________________
28 Európska komisia, Generálne 
riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne 
záležitosti a začlenenie (2018), Výročná 
správa o mobilite pracovnej sily v rámci 
EÚ za rok 2017, záverečná správa, január 
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2018.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže jednou z hlavných zásad 
politík Únie je sociálna súdržnosť; keďže 
však v Únii pretrvávajú podstatné rozdiely 
v pracovných podmienkach a mzdách a 
rozdiely v mzdách patria medzi hlavné 
dôvody odchodu pracovníkov z ich 
domovských krajín;

H. keďže jednou z hlavných zásad 
politík Únie je sociálna súdržnosť; keďže 
však v Únii pretrvávajú podstatné rozdiely 
v životných a pracovných podmienkach a 
rozdiely v mzdách patria medzi hlavné 
dôvody odchodu pracovníkov z ich 
domovských krajín; keďže pretrvávajúci 
nedostatok pracovnej sily v kritických 
odvetviach možno do veľkej miery 
vysvetliť zlými pracovnými podmienkami 
a nízkou úrovňou miezd, ktoré nie sú 
dostatočne atraktívne pre miestnu 
pracovnú silu; keďže tento nedostatok by 
sa nemal riešiť outsourcingom práce 
nízkej kvality na mobilných, migrujúcich 
alebo nedeklarovaných pracovníkov; 
keďže podpora lepších pracovných 
podmienok a rovnakých práv a príležitostí 
je kľúčom k boju proti diskriminácii, 
rasizmu a segmentácii trhu práce; keďže 
rozhodnutie uplatňovať právo na slobodu 
pohybu by malo byť vždy dobrovoľné a 
nemalo by byť vynútené nedostatkom 
príležitostí v členskom štáte pobytu; keďže 
spravodlivá mobilita je predpokladom 
udržateľnej európskej integrácie, 
sociálnej súdržnosti a spravodlivej 
transformácie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 72
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže jednou z hlavných zásad 
politík Únie je sociálna súdržnosť; keďže 
však v Únii pretrvávajú podstatné rozdiely 
v pracovných podmienkach a mzdách a 
rozdiely v mzdách patria medzi hlavné 
dôvody odchodu pracovníkov z ich 
domovských krajín;

H. keďže jednou z hlavných zásad 
politík Únie je sociálna súdržnosť; keďže v 
Únii pretrvávajú podstatné rozdiely v 
pracovných podmienkach a mzdách, ale 
ich harmonizácia nespadá pod zmluvy, a 
rozdiely v mzdách sú len jedným z 
dôvodov odchodu pracovníkov z ich 
domovských krajín;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 73
Elżbieta Rafalska
v mene skupiny ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže jednou z hlavných zásad 
politík Únie je sociálna súdržnosť; keďže 
však v Únii pretrvávajú podstatné rozdiely 
v pracovných podmienkach a mzdách a 
rozdiely v mzdách patria medzi hlavné 
dôvody odchodu pracovníkov z ich 
domovských krajín;

H. keďže jednou z hlavných zásad 
politík Únie je sociálna súdržnosť, ktorej 
cieľom je propagovať a podporovať 
celkový harmonický rozvoj členských 
štátov a regiónov; keďže však v Únii 
pretrvávajú podstatné rozdiely v 
pracovných podmienkach a mzdách a 
rozdiely v mzdách patria medzi hlavné 
dôvody odchodu pracovníkov z ich 
domovských krajín;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 74
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže jednou z hlavných zásad 
politík Únie je sociálna súdržnosť; keďže 
však v Únii pretrvávajú podstatné rozdiely 
v pracovných podmienkach a mzdách a 
rozdiely v mzdách patria medzi hlavné 
dôvody odchodu pracovníkov z ich 
domovských krajín;

H. keďže sa ukázalo, že dlhodobé 
zameranie na konkurencieschopnosť a 
trhové prístupy nie je schopné znížiť 
rozdiely medzi členskými štátmi a 
regiónmi, čo spôsobuje stratu mnohých 
pracovných miest a posilňuje 
deindustrializáciu celých regiónov; keďže 
jednou z hlavných zásad politík Únie je 
sociálna súdržnosť; keďže však v Únii 
pretrvávajú politiky úspor, priemyselná 
polarizácia, centralizácia bohatstva a 
podstatné rozdiely v pracovných 
podmienkach a mzdách a absencia 
kvalitných pracovných miest, zlé pracovné 
podmienky a rozdiely v mzdách patria 
medzi hlavné dôvody odchodu 
pracovníkov z ich domovských krajín; 
keďže uplatňovanie slobody pohybu by 
malo byť vždy dobrovoľné a nie vynútené 
nedostatkom kvalitných pracovných miest 
alebo služieb v členskom štáte pobytu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Sara Matthieu
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže jednou z hlavných zásad 
politík Únie je sociálna súdržnosť; keďže 
však v Únii pretrvávajú podstatné rozdiely 
v pracovných podmienkach a mzdách a 
rozdiely v mzdách patria medzi hlavné 
dôvody odchodu pracovníkov z ich 
domovských krajín;

H. keďže jednou z hlavných zásad 
politík Únie je sociálna súdržnosť; keďže 
však v Únii pretrvávajú podstatné rozdiely 
v pracovných a životných podmienkach a 
mzdách a príjmoch, a rozdiely v mzdách 
patria medzi hlavné dôvody odchodu 
pracovníkov z ich domovských krajín; 
keďže táto pretrvávajúca a rastúca 
nerovnosť poškodzuje Európsku úniu ako 
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celok, ako aj dotknuté osoby; keďže 
chudoba, sociálne vylúčenie, zlé životné 
podmienky a absencia sociálnej pomoci sú 
samé osebe faktorom posilňujúcim 
mobilitu v rámci EÚ; keďže pretrvávajúci 
nedostatok pracovnej sily v kritických 
odvetviach možno čiastočne vysvetliť 
zlými pracovnými podmienkami a nízkou 
úrovňou miezd, ktoré nie sú dostatočne 
atraktívne pre miestnu pracovnú silu; 
keďže tento nedostatok by sa nemal riešiť 
outsourcingom práce nízkej kvality na 
mobilných, migrujúcich alebo 
nedeklarovaných pracovníkov; keďže 
podpora lepších pracovných podmienok a 
rovnakých práv a príležitostí je kľúčom k 
boju proti diskriminácii, rasizmu a 
segmentácii trhu práce; keďže 
rozhodnutie uplatňovať právo na slobodu 
pohybu by malo byť vždy dobrovoľné a 
nemalo by byť vynútené nedostatkom 
príležitostí v členskom štáte pobytu; keďže 
spravodlivá mobilita založená na pevných 
sociálnych a pracovných právach je 
predpokladom udržateľnej európskej 
integrácie, sociálnej súdržnosti a 
spravodlivej transformácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže jednou z hlavných zásad 
politík Únie je sociálna súdržnosť; keďže 
však v Únii pretrvávajú podstatné rozdiely 
v pracovných podmienkach a mzdách a 
rozdiely v mzdách patria medzi hlavné 
dôvody odchodu pracovníkov z ich 
domovských krajín;

H. keďže jednou z hlavných zásad 
politík Únie je sociálna súdržnosť; keďže 
však v Únii pretrvávajú podstatné rozdiely 
v pracovných podmienkach a mzdách a 
rozdiely v mzdách patria medzi hlavné 
dôvody odchodu pracovníkov z ich 
domovských krajín; keďže migrácia a 
mobilita pracovnej sily by mali byť vždy 
dobrovoľné a nikdy nie vynútené 



AM\1220296SK.docx 43/189 PE662.032v01-00

SK

nedostatkom práv alebo príležitostí v 
členskom štáte pobytu; keďže spravodlivá 
mobilita je predpokladom udržateľnej 
európskej integrácie, sociálnej súdržnosti 
a spravodlivej transformácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže jednou z hlavných zásad 
politík Únie je sociálna súdržnosť; keďže 
však v Únii pretrvávajú podstatné rozdiely 
v pracovných podmienkach a mzdách a 
rozdiely v mzdách patria medzi hlavné 
dôvody odchodu pracovníkov z ich 
domovských krajín;

H. keďže jednou z hlavných zásad 
politík Únie je sociálna súdržnosť; keďže 
však v Únii pretrvávajú podstatné rozdiely 
v pracovných podmienkach a mzdách a 
rozdiely v mzdách patria medzi hlavné 
dôvody odchodu pracovníkov z ich 
domovských krajín; keďže Únia by sa 
mala snažiť posilniť vzostupnú sociálnu 
konvergenciu, a to najmä legislatívnymi 
iniciatívami;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 78
Radan Kanev, Romana Tomc, Cindy Franssen, Dennis Radtke, Miriam Lexmann, 
Stelios Kympouropoulos, Gheorghe Falcă

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ha. keďže väčšina pracovníkov v EÚ 
je zamestnaná v MSP; keďže porušovanie 
právnych predpisov týkajúcich sa 
vnútorného trhu môže dostať MSP do 
zraniteľného postavenia; keďže nekalá 
hospodárska súťaž je jedným z hlavných 
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zdrojov ťažkostí MSP a dobromyseľných 
podnikov na vnútornom trhu; keďže 
iniciatívy zamerané na MSP a startupy by 
nemali viesť k dvojitým normám ani 
zníženiu noriem ochrany pracovníkov 
tým, že otvoria možnosti výnimiek z 
príslušných pravidiel a požiadaviek, ale 
mali by skôr pomáhať podnikom 
dodržiavať existujúce pravidlá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ha. keďže voľný pohyb služieb by 
nemal viesť k poklesu úrovne pracovných 
podmienok vrátane ochrany zdravia a 
bezpečnosti pracovníkov; keďže súčasná 
kríza odhalila existenciu nedostatkov v 
ochrane mobilných a cezhraničných 
pracovníkov; keďže usmernenia Komisie 
o obnovení slobody pohybu sa skôr 
zameriavali na poskytovanie služieb 
bezpečných pre občanov, než na 
zabezpečenie bezpečných podmienok pre 
pracovníkov; keďže rozsiahla pandémia 
COVID-19 je ilustráciou potenciálneho 
dosahu zlých pracovných podmienok na 
mobilných pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
France Jamet

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže nekalé praktiky, ako je 
sociálny damping, oslabujú podporu zásad 
vnútorného trhu a konkurencieschopnosti 
podnikov, najmä MSP, a oslabujú práva 
európskych pracovníkov a dôveru v 
európsku integráciu; keďže podniky, a 
najmä MSP, čelia zložitému regulačnému 
režimu v oblasti mobility pracovnej sily, 
čelia byrokracii a rôznym a často 
protichodným vnútroštátnym právnym 
predpisom;

I. keďže nekalé praktiky, ako je 
sociálny damping, oslabujú 
konkurencieschopnosť podnikov, najmä 
MSP;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 81
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže nekalé praktiky, ako je 
sociálny damping, oslabujú podporu zásad 
vnútorného trhu a konkurencieschopnosti 
podnikov, najmä MSP, a oslabujú práva 
európskych pracovníkov a dôveru v 
európsku integráciu; keďže podniky, a 
najmä MSP, čelia zložitému regulačnému 
režimu v oblasti mobility pracovnej sily, 
čelia byrokracii a rôznym a často 
protichodným vnútroštátnym právnym 
predpisom;

I. keďže nekalé praktiky, ako je 
environmentálny, fiškálny a sociálny 
damping, podrývajú základné zásady 
vnútorného trhu a konkurencieschopnosti 
podnikov, najmä MSP, ako aj práva 
európskych pracovníkov a dôveru občanov 
v európsku integráciu a európske 
inštitúcie; keďže zásada rovnakého 
zaobchádzania je predpokladom 
sociálneho trhového hospodárstva a 
vzostupnej sociálnej konvergencie, a 
potvrdzuje potrebu dodržiavať platné 
právne predpisy a kolektívne zmluvy v 
krajine určenia, čím sa zabezpečia 
rovnaké podmienky pre miestnych a 
mobilných pracovníkov, ako aj medzi 
miestnymi a zahraničnými 
poskytovateľmi služieb;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 82
Sara Matthieu
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže nekalé praktiky, ako je 
sociálny damping, oslabujú podporu zásad 
vnútorného trhu a konkurencieschopnosti 
podnikov, najmä MSP, a oslabujú práva 
európskych pracovníkov a dôveru v 
európsku integráciu; keďže podniky, a 
najmä MSP, čelia zložitému regulačnému 
režimu v oblasti mobility pracovnej sily, 
čelia byrokracii a rôznym a často 
protichodným vnútroštátnym právnym 
predpisom;

I. keďže nekalé praktiky, ako je 
sociálny damping a vykorisťovanie 
pracovníkov, oslabujú podporu EÚ, 
vnútorného trhu a konkurencieschopnosti 
podnikov, najmä MSP, a oslabujú práva 
pracovníkov a dôveru v európsku 
integráciu; keďže zásada rovnakého 
zaobchádzania je predpokladom 
sociálneho trhového hospodárstva a 
vzostupnej sociálnej konvergencie, a 
potvrdzuje potrebu dodržiavať platné 
právne predpisy a kolektívne zmluvy v 
krajine určenia, čím sa zabezpečia 
rovnaké podmienky pre miestnych a 
mobilných pracovníkov, ako aj medzi 
miestnymi a zahraničnými 
poskytovateľmi služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže nekalé praktiky, ako je 
sociálny damping, oslabujú podporu zásad 
vnútorného trhu a konkurencieschopnosti 
podnikov, najmä MSP, a oslabujú práva 
európskych pracovníkov a dôveru v 
európsku integráciu; keďže podniky, a 
najmä MSP, čelia zložitému regulačnému 
režimu v oblasti mobility pracovnej sily, 

I. keďže nekalé praktiky, ako je 
sociálny a environmentálny damping, 
oslabujú podporu zásad vnútorného trhu a 
konkurencieschopnosti podnikov, najmä 
MSP, a oslabujú práva európskych 
pracovníkov a dôveru v európsku 
integráciu; keďže by sa malo zabrániť 
protichodným ustanoveniam vo 
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čelia byrokracii a rôznym a často 
protichodným vnútroštátnym právnym 
predpisom;

vnútroštátnych právnych predpisoch; 
keďže je základným právom členských 
štátov prekročiť rámec minimálnych 
úrovní stanovených v smerniciach 
Európskej únie bez vytvárania 
prehnaných a neúmerných prekážok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže nekalé praktiky, ako je 
sociálny damping, oslabujú podporu zásad 
vnútorného trhu a konkurencieschopnosti 
podnikov, najmä MSP, a oslabujú práva 
európskych pracovníkov a dôveru v 
európsku integráciu; keďže podniky, a 
najmä MSP, čelia zložitému regulačnému 
režimu v oblasti mobility pracovnej sily, 
čelia byrokracii a rôznym a často 
protichodným vnútroštátnym právnym 
predpisom;

I. keďže spravodlivá mobilita je 
predpokladom udržateľnej európskej 
integrácie, sociálnej súdržnosti a 
spravodlivej transformácie; keďže nekalé 
praktiky, ako je sociálny damping, oslabujú 
práva európskych pracovníkov a podporu 
voľného pohybu pracovníkov, a ohrozujú 
spravodlivú hospodársku súťaž podnikov, 
najmä MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže nekalé praktiky, ako je 
sociálny damping, oslabujú podporu zásad 
vnútorného trhu a konkurencieschopnosti 
podnikov, najmä MSP, a oslabujú práva 
európskych pracovníkov a dôveru v 
európsku integráciu; keďže podniky, a 

I. keďže nedodržiavanie právnych 
predpisov a nekalé praktiky oslabujú 
podporu zásad vnútorného trhu a 
konkurencieschopnosti podnikov, najmä 
MSP, a oslabujú práva európskych 
pracovníkov a dôveru v európsku 
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najmä MSP, čelia zložitému regulačnému 
režimu v oblasti mobility pracovnej sily, 
čelia byrokracii a rôznym a často 
protichodným vnútroštátnym právnym 
predpisom;

integráciu, takže je potrebné posilniť 
dodržiavanie existujúcich právnych 
predpisov; keďže podniky, a najmä MSP, 
čelia zložitému regulačnému režimu v 
oblasti mobility pracovnej sily, čelia 
byrokracii a rôznym a často protichodným 
vnútroštátnym právnym predpisom;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 86
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže nekalé praktiky, ako je 
sociálny damping, oslabujú podporu zásad 
vnútorného trhu a konkurencieschopnosti 
podnikov, najmä MSP, a oslabujú práva 
európskych pracovníkov a dôveru v 
európsku integráciu; keďže podniky, a 
najmä MSP, čelia zložitému regulačnému 
režimu v oblasti mobility pracovnej sily, 
čelia byrokracii a rôznym a často 
protichodným vnútroštátnym právnym 
predpisom;

I. keďže nekalé praktiky, ako je 
sociálny damping, oslabujú podporu zásad 
vnútorného trhu a konkurencieschopnosti 
podnikov, najmä MMSP a samostatne 
zárobkovo činné osoby, a oslabujú práva 
európskych pracovníkov a dôveru v 
európsku integráciu; keďže podniky, a 
najmä MMSP, čelia zložitému 
regulačnému režimu v oblasti mobility 
pracovnej sily, čelia byrokracii a rôznym a 
často protichodným vnútroštátnym 
právnym predpisom; keďže pri príprave 
legislatívnych návrhov by sa na úrovni 
Únie mala náležite zohľadniť zásada 
„najskôr myslieť na malých“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže nekalé praktiky, ako je 
sociálny damping, oslabujú podporu zásad 
vnútorného trhu a konkurencieschopnosti 
podnikov, najmä MSP, a oslabujú práva 
európskych pracovníkov a dôveru v 
európsku integráciu; keďže podniky, a 
najmä MSP, čelia zložitému regulačnému 
režimu v oblasti mobility pracovnej sily, 
čelia byrokracii a rôznym a často 
protichodným vnútroštátnym právnym 
predpisom;

I. keďže nekalé praktiky, ako je 
sociálny damping, oslabujú podporu zásad 
vnútorného trhu a konkurencieschopnosti 
podnikov, najmä MSP, a oslabujú práva 
európskych pracovníkov a dôveru v 
európsku integráciu; keďže zásada 
rovnakého zaobchádzania a cieľ 
vzostupnej sociálnej konvergencie musia 
byť základmi právnych predpisov v oblasti 
voľného pohybu pracovníkov a voľného 
poskytovania služieb; keďže podniky, a 
najmä MSP, čelia zložitému regulačnému 
režimu v oblasti mobility pracovnej sily, 
čelia byrokracii a rôznym a často 
protichodným vnútroštátnym právnym 
predpisom;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 88
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ia. keďže zásada rovnakého 
zaobchádzania je predpokladom 
sociálneho trhového hospodárstva a 
vzostupnej sociálnej konvergencie a 
potvrdzuje potrebu dodržiavať platné 
právne predpisy a kolektívne zmluvy v 
krajine určenia, čím sa zabezpečia 
rovnaké podmienky pre miestnych a 
mobilných pracovníkov, ako aj medzi 
miestnymi a zahraničnými 
poskytovateľmi služieb;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 89
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela, Radka Maxová

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ia. keďže väčšina pracovníkov 
v Európskej únii je zamestnaná v MSP; 
keďže MSP sú najzraniteľnejšie voči 
porušovaniu právnych predpisov Únie, 
ktoré sa týkajú voľného pohybu 
pracovníkov a poskytovania služieb; 
keďže hlavným zdrojom ťažkostí MSP je 
nekalá hospodárska súťaž;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 90
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ib. keďže voľný pohyb služieb by sa 
mal riadiť zásadami Európskeho piliera 
sociálnych práv a nemal by mať vplyv na 
jeho ďalšie vykonávanie; keďže je 
nevyhnutné zachovať právo verejných 
orgánov a členských štátov na reguláciu 
odvetvia služieb, ak je to vo všeobecnom 
verejnom záujme; keďže zo smernice o 
službách1 sú úplne alebo čiastočne vyňaté 
sociálne služby, služby zdravotnej 
starostlivosti a iné verejné služby, pretože 
sa uznáva, že na fungovanie týchto služieb 
vo všeobecnom záujme v súlade s 
protokolom č. 26 a článkom 14 ZFEÚ sú 
potrebné osobitné regulačné rámce;
______________________________
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1 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2006/123/ES o službách na 
vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 376, 
27.12.2006, s. 36).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, Gabriele Bischoff, 
Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

J. keďže viac ako 8 % mobilných 
pracovníkov pracuje v odvetví zdravotnej 
starostlivosti a sociálnej práce, viac ako 7 
% v odvetví dopravných služieb a viac ako 
10 % v odvetví ubytovania a 
potravinárskom priemysle;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

J. keďže viac ako 8 % mobilných 
pracovníkov pracuje v odvetví zdravotnej 
starostlivosti a sociálnej práce, viac ako 7 
% v odvetví dopravných služieb a viac ako 
10 % v odvetví ubytovania a 
potravinárskom priemysle;

J. keďže mobilita pracovníkov v 
rámci EÚ osobitne zasahuje niektoré 
odvetvia, ako sú odvetvia zdravotnej 
starostlivosti a sociálnej práce, dopravných 
služieb, ubytovania, potravinárskeho 
priemyslu a stavebníctva;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 93
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

J. keďže viac ako 8 % mobilných 
pracovníkov pracuje v odvetví zdravotnej 
starostlivosti a sociálnej práce, viac ako 7 
% v odvetví dopravných služieb a viac ako 
10 % v odvetví ubytovania a 
potravinárskom priemysle;

J. keďže viac ako 8 % mobilných 
pracovníkov pracuje v odvetví zdravotnej 
starostlivosti a sociálnej práce, viac ako 7 
% v odvetví dopravných služieb a viac ako 
10 % v odvetví ubytovania a 
potravinárskom priemysle; keďže mobilní 
a sezónni pracovníci majú často zásadný 
význam pre členské štáty napríklad v 
odvetviach zdravotnej starostlivosti a 
starostlivosti o starších ľudí alebo osoby 
so zdravotným postihnutím, alebo v 
stavebníctve;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ja. keďže najmenej 80 miliónov 
pracovníkov v Európe je na nevhodnom 
mieste, pokiaľ ide o kvalifikáciu, a viac 
ako päť z desiatich pracovných miest, 
ktoré sa ťažko obsadzujú, sa nachádza 
v povolaniach s vysokou kvalifikáciou;
___
1 Databáza OECD Skills for Jobs, 
https://www.oecdskillsforjobsdatabase.org
/#FR/_.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 95
France Jamet

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

K. keďže pandémia ochorenia 
COVID-19 ukázala, že veľmi mobilní 
pracovníci, ktorí sa často pohybujú buď v 
rámci Európskej únie alebo cez jej 
hranice, sú počas krízy v oblasti verejného 
zdravia nenahraditeľní a že sezónni a 
vyslaní pracovníci výrazne prispeli k 
prežitiu obchodu EÚ a hospodárstva EÚ 
počas pandémie.

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 96
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

K. keďže pandémia ochorenia 
COVID-19 ukázala, že veľmi mobilní 
pracovníci, ktorí sa často pohybujú buď v 
rámci Európskej únie alebo cez jej hranice, 
sú počas krízy v oblasti verejného zdravia 
nenahraditeľní a že sezónni a vyslaní 
pracovníci výrazne prispeli k prežitiu 
obchodu EÚ a hospodárstva EÚ počas 
pandémie.

K. keďže pandémia ochorenia 
COVID-19 ukázala, že veľmi mobilní 
pracovníci, ktorí sa často pohybujú v rámci 
Európskej únie, sú počas krízy v oblasti 
verejného zdravia nenahraditeľní a že 
sezónni a vyslaní pracovníci výrazne 
prispeli k prežitiu obchodu EÚ a 
hospodárstva EÚ počas pandémie.

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 97
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

K. keďže pandémia ochorenia 
COVID-19 ukázala, že veľmi mobilní 
pracovníci, ktorí sa často pohybujú buď v 
rámci Európskej únie alebo cez jej hranice, 
sú počas krízy v oblasti verejného zdravia 
nenahraditeľní a že sezónni a vyslaní 
pracovníci výrazne prispeli k prežitiu 
obchodu EÚ a hospodárstva EÚ počas 
pandémie.

K. keďže pandémia ochorenia 
COVID-19 ukázala, že veľmi mobilní 
pracovníci, ktorí sa často pohybujú buď v 
rámci Európskej únie alebo cez jej hranice, 
majú počas krízy v oblasti verejného 
zdravia zásadný význam a že sezónni a 
vyslaní pracovníci, ako aj pracovníci v 
prvej línii, výrazne prispievajú k prežitiu 
hospodárstva EÚ počas pandémie. keďže 
pandémia odhalila a zhoršila súčasnú 
neistú situáciu mnohých mobilných 
pracovníkov a medzery vo vykonávaní 
a v presadzovaní existujúcich právnych 
predpisov na ich ochranu; keďže mobilita 
musí byť spravodlivá a bezpečná;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

K. keďže pandémia ochorenia 
COVID-19 ukázala, že veľmi mobilní 
pracovníci, ktorí sa často pohybujú buď v 
rámci Európskej únie alebo cez jej hranice, 
sú počas krízy v oblasti verejného zdravia 
nenahraditeľní a že sezónni a vyslaní 
pracovníci výrazne prispeli k prežitiu 
obchodu EÚ a hospodárstva EÚ počas 
pandémie.

K. keďže pandémia ochorenia 
COVID-19 ukázala, že veľmi mobilní 
pracovníci, ktorí sa často pohybujú buď v 
rámci Európskej únie alebo cez jej hranice, 
majú počas krízy v oblasti verejného 
zdravia zásadný význam a že sezónni a 
vyslaní pracovníci výrazne prispeli k 
prežitiu obchodu EÚ a hospodárstva EÚ 
počas pandémie. keďže mobilní pracovníci 
mali zásadný význam, nedostali žiadnu 
osobitnú ani dodatočnú formu ochrany s 
cieľom lepšie chrániť ich zdravie alebo 
kompenzovať súvisiace riziká;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 99
Sara Matthieu
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

K. keďže pandémia ochorenia 
COVID-19 ukázala, že veľmi mobilní 
pracovníci, ktorí sa často pohybujú buď v 
rámci Európskej únie alebo cez jej 
hranice, sú počas krízy v oblasti verejného 
zdravia nenahraditeľní a že sezónni a 
vyslaní pracovníci výrazne prispeli k 
prežitiu obchodu EÚ a hospodárstva EÚ 
počas pandémie.

K. keďže pandémia ochorenia 
COVID-19 ukázala, že mobilní a 
migrujúci pracovníci majú zásadný 
význam nielen počas krízy v oblasti 
verejného zdravia, ale najmä počas nej, a 
že sezónni a vyslaní a migrujúci 
pracovníci ako pracovníci v prvej línii 
výrazne prispeli k prežitiu obchodu EÚ a 
hospodárstva EÚ počas pandémie. keďže 
síce majú zásadný význam, sú však 
zároveň najzraniteľnejší a najmenej 
chránení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

K. keďže pandémia ochorenia 
COVID-19 ukázala, že veľmi mobilní 
pracovníci, ktorí sa často pohybujú buď v 
rámci Európskej únie alebo cez jej hranice, 
sú počas krízy v oblasti verejného zdravia 
nenahraditeľní a že sezónni a vyslaní 
pracovníci výrazne prispeli k prežitiu 
obchodu EÚ a hospodárstva EÚ počas 
pandémie.

K. keďže pandémia ochorenia 
COVID-19 ukázala, že veľmi mobilní 
pracovníci, ktorí sa často pohybujú buď v 
rámci Európskej únie alebo cez jej hranice, 
majú počas krízy v oblasti verejného 
zdravia zásadný význam a že sezónni a 
vyslaní pracovníci ako pracovníci v prvej 
línii výrazne prispeli k prežitiu obchodu 
EÚ a hospodárstva EÚ. keďže vysoko 
mobilní pracovníci sú naďalej 
najzraniteľnejší a najmenej chránení;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 101
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

K. keďže pandémia ochorenia 
COVID-19 ukázala, že veľmi mobilní 
pracovníci, ktorí sa často pohybujú buď v 
rámci Európskej únie alebo cez jej hranice, 
sú počas krízy v oblasti verejného zdravia 
nenahraditeľní a že sezónni a vyslaní 
pracovníci výrazne prispeli k prežitiu 
obchodu EÚ a hospodárstva EÚ počas 
pandémie.

K. keďže pandémia ochorenia 
COVID-19 ukázala, že veľmi mobilní 
pracovníci, ktorí sa často pohybujú buď v 
rámci Európskej únie alebo cez jej hranice, 
sú počas krízy v oblasti verejného zdravia 
nenahraditeľní a že sezónni a vyslaní 
pracovníci výrazne prispeli k prežitiu 
obchodu EÚ a hospodárstva EÚ počas 
pandémie. poukazuje na to, že počas prvej 
fázy pandémie COVID-19 títo pracovníci 
patrili medzi pracovníkov najviac 
postihnutých nekoordinovanými 
opatreniami v oblasti riadenia hraníc;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Anne Sander

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

K. keďže pandémia ochorenia 
COVID-19 ukázala, že veľmi mobilní 
pracovníci, ktorí sa často pohybujú buď v 
rámci Európskej únie alebo cez jej hranice, 
sú počas krízy v oblasti verejného zdravia 
nenahraditeľní a že sezónni a vyslaní 
pracovníci výrazne prispeli k prežitiu 
obchodu EÚ a hospodárstva EÚ počas 
pandémie.

K. keďže pandémia ochorenia 
COVID-19 ukázala, že veľmi mobilní 
pracovníci, ktorí sa často pohybujú buď v 
rámci Európskej únie alebo cez jej hranice, 
sú počas krízy v oblasti verejného zdravia 
nenahraditeľní a že sezónni a vyslaní 
pracovníci výrazne prispeli k prežitiu 
obchodu EÚ a hospodárstva EÚ počas 
pandémie. keďže sezónni pracovníci sú 
pre niektoré poľnohospodárske podniky 
nevyhnutní;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 103
Stéphane Bijoux, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, 
Sylvie Brunet

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ka. keďže mobilita pracovníkov v 
rámci Európy závisí aj od existujúcich 
spôsobov dopravy a keďže pracovníkov 
žijúcich v najvzdialenejších regiónoch 
Európskej únie kríza COVID-19, ktorá 
viedla k výraznej redukcii leteckých 
spojov, osobitne zasiahla;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 104
France Jamet

Návrh uznesenia
Odôvodnenie L

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

L. keďže počas pandémie ochorenia 
COVID-19 sezónni a vyslaní pracovníci 
často nemali základnú zdravotnú 
starostlivosť alebo boli deportovaní z 
členského štátu, čo ohrozovalo ich zdravie 
a zdravie iných cestujúcich a kontaktných 
osôb;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 105
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė



PE662.032v01-00 58/189 AM\1220296SK.docx

SK

Návrh uznesenia
Odôvodnenie L

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

L. keďže počas pandémie ochorenia 
COVID-19 sezónni a vyslaní pracovníci 
často nemali základnú zdravotnú 
starostlivosť alebo boli deportovaní z 
členského štátu, čo ohrozovalo ich zdravie 
a zdravie iných cestujúcich a kontaktných 
osôb;

L. keďže počas pandémie ochorenia 
COVID-19 sezónnym a vyslaným 
pracovníkom často chýbala základná 
zdravotná starostlivosť, osobné ochranné 
prostriedky a primerané informácie a mali 
len neprimeraný alebo nemali žiaden 
prístup k sociálnemu zabezpečeniu, 
sociálnej ochrane, nemocenským dávkam 
a systémom krátkodobej podpory v 
nezamestnanosti v hostiteľských 
členských štátoch, alebo boli dokonca 
deportovaní; keďže mobilita musí byť 
nielen slobodná, ale aj spravodlivá a 
bezpečná;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odôvodnenie L

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

L. keďže počas pandémie ochorenia 
COVID-19 sezónni a vyslaní pracovníci 
často nemali základnú zdravotnú 
starostlivosť alebo boli deportovaní z 
členského štátu, čo ohrozovalo ich zdravie 
a zdravie iných cestujúcich a kontaktných 
osôb;

L. keďže počas pandémie ochorenia 
COVID-19 sezónni a vyslaní pracovníci 
často nemali ani minimálne a potrebné 
informácie a odbornú prípravu, osobné 
ochranné prostriedky a vo všeobecnosti 
základnú zdravotnú starostlivosť, často 
mali nedostatočný alebo nemali žiaden 
prístup k sociálnemu zabezpečeniu, 
sociálnej ochrane, nemocenským dávkam 
a systémom krátkodobej podpory v 
nezamestnanosti v hostiteľských 
členských štátoch, alebo boli deportovaní z 
členského štátu, čo ohrozovalo ich zdravie 
a zdravie iných cestujúcich a kontaktných 
osôb; keďže mobilita musí byť nielen 
slobodná, ale aj spravodlivá a bezpečná 
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pre všetkých;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie L

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

L. keďže počas pandémie ochorenia 
COVID-19 sezónni a vyslaní pracovníci 
často nemali základnú zdravotnú 
starostlivosť alebo boli deportovaní z 
členského štátu, čo ohrozovalo ich zdravie 
a zdravie iných cestujúcich a kontaktných 
osôb;

L. keďže počas pandémie ochorenia 
COVID-19 sezónni a vyslaní pracovníci 
často nemali základnú zdravotnú 
starostlivosť, osobné ochranné prostriedky 
a primerané informácie a mali 
neprimeraný alebo nemali žiaden prístup 
k sociálnemu zabezpečeniu, sociálnej 
ochrane, nemocenským dávkam a 
systémom krátkodobej podpory v 
nezamestnanosti v hostiteľských 
členských štátoch, alebo boli deportovaní z 
členského štátu, čo ohrozovalo ich zdravie 
a zdravie iných kontaktných osôb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Sara Matthieu
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie L

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

L. keďže počas pandémie ochorenia 
COVID-19 sezónni a vyslaní pracovníci 
často nemali základnú zdravotnú 
starostlivosť alebo boli deportovaní z 
členského štátu, čo ohrozovalo ich zdravie 
a zdravie iných cestujúcich a kontaktných 
osôb;

L. keďže počas pandémie ochorenia 
COVID-19 sezónni a vyslaní pracovníci 
často nemali základnú zdravotnú 
starostlivosť, osobné ochranné prostriedky 
a primerané informácie a mali 
neprimeraný alebo nemali žiaden prístup 
k sociálnemu zabezpečeniu, sociálnej 
ochrane, nemocenským dávkam a 
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systémom krátkodobej podpory v 
nezamestnanosti v hostiteľských 
členských štátoch, alebo boli deportovaní z 
členského štátu, čo ohrozovalo ich zdravie 
a zdravie iných kontaktných osôb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odôvodnenie L

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

L. keďže počas pandémie ochorenia 
COVID-19 sezónni a vyslaní pracovníci 
často nemali základnú zdravotnú 
starostlivosť alebo boli deportovaní z 
členského štátu, čo ohrozovalo ich zdravie 
a zdravie iných cestujúcich a kontaktných 
osôb;

L. keďže počas pandémie ochorenia 
COVID-19 sezónni a vyslaní pracovníci 
často nemali informácie, základnú 
zdravotnú starostlivosť a sociálnu 
ochranu, alebo boli deportovaní, čo 
ohrozovalo ich zdravie a zdravie iných 
cestujúcich a kontaktných osôb; keďže 
takíto pracovníci často nemohli ďalej 
cestovať cez hranice na účely 
vykonávania svojej práce, alebo ak si 
chceli udržať prácu v zahraničí, museli 
zostať v členskom štáte zamestnania, 
oddelení od svojich rodín a prípadne aj 
obmedzení na sociálnu ochranu a 
ochranu v oblasti zdravotnej starostlivosti 
svojich domovských členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Radan Kanev, Romana Tomc, Cindy Franssen, Dennis Radtke, Miriam Lexmann, 
Stelios Kympouropoulos, Gheorghe Falcă

Návrh uznesenia
Odôvodnenie L

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

L. keďže počas pandémie ochorenia L. keďže počas pandémie ochorenia 
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COVID-19 sezónni a vyslaní pracovníci 
často nemali základnú zdravotnú 
starostlivosť alebo boli deportovaní z 
členského štátu, čo ohrozovalo ich zdravie 
a zdravie iných cestujúcich a kontaktných 
osôb;

COVID-19 sezónni a vyslaní pracovníci 
často nemali základnú zdravotnú 
starostlivosť alebo boli deportovaní z 
členského štátu, čo ohrozovalo ich zdravie 
a zdravie iných cestujúcich a kontaktných 
osôb; keďže okrem toho pracovníci v 
niektorých prípadoch zažili neprijateľné 
situácie diskriminácie a neistých 
pracovných a životných podmienok, čo 
niekedy viedlo k výskytu ochorenia 
COVID-19;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
France Jamet

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

M. keďže pandémia ochorenia 
COVID-19 odhalila a zhoršila zložité 
pracovné a životné podmienky státisícov 
sezónnych pracovníkov v EÚ, z ktorých 
prevažná väčšina sú cezhraniční a 
migrujúci pracovníci;

M. keďže pandémia ochorenia 
COVID-19 odhalila a zhoršila zložité 
pracovné a životné podmienky státisícov 
sezónnych pracovníkov v EÚ;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 112
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

M. keďže pandémia ochorenia 
COVID-19 odhalila a zhoršila zložité 
pracovné a životné podmienky státisícov 
sezónnych pracovníkov v EÚ, z ktorých 
prevažná väčšina sú cezhraniční a 

M. keďže pandémia ochorenia 
COVID-19 odhalila a zhoršila zložité 
pracovné a životné podmienky státisícov 
sezónnych pracovníkov v EÚ, z ktorých 
prevažná väčšina sú cezhraniční 
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migrujúci pracovníci; pracovníci;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 113
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

M. keďže pandémia ochorenia 
COVID-19 odhalila a zhoršila zložité 
pracovné a životné podmienky státisícov 
sezónnych pracovníkov v EÚ, z ktorých 
prevažná väčšina sú cezhraniční a 
migrujúci pracovníci;

M. keďže pandémia ochorenia 
COVID-19 odhalila a zhoršila žalostné 
pracovné a životné podmienky státisícov 
sezónnych pracovníkov, z ktorých 
prevažná väčšina sú mobilní a migrujúci 
pracovníci, a viac ako jedného milióna 
vyslaných pracovníkov v EÚ; keďže tieto 
neisté podmienky nie sú ani zďaleka nové 
a opierajú sa o štrukturálnu 
diskrimináciu na trhu práce, 
vykorisťovanie a absenciu riadneho 
presadzovania existujúcich zákonov a 
iných právnych predpisov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

M. keďže pandémia ochorenia 
COVID-19 odhalila a zhoršila zložité 
pracovné a životné podmienky státisícov 
sezónnych pracovníkov v EÚ, z ktorých 
prevažná väčšina sú cezhraniční a 
migrujúci pracovníci;

M. keďže pandémia ochorenia 
COVID-19 odhalila a zhoršila neisté 
pracovné a životné podmienky státisícov 
sezónnych pracovníkov v EÚ, z ktorých 
prevažná väčšina sú cezhraniční, mobilní a 
migrujúci pracovníci; keďže takéto 
podmienky sú spôsobené štrukturálnou 
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diskrimináciou na trhu práce, 
vykorisťovaním a nedostatočným 
presadzovaním existujúcich zákonov a 
iných právnych predpisov vrátane 
nedodržiavania základných dohovorov 
MOP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

M. keďže pandémia ochorenia 
COVID-19 odhalila a zhoršila zložité 
pracovné a životné podmienky státisícov 
sezónnych pracovníkov v EÚ, z ktorých 
prevažná väčšina sú cezhraniční a 
migrujúci pracovníci;

M. keďže pandémia ochorenia 
COVID-19 odhalila a zhoršila žalostné 
pracovné a životné podmienky vyslaných a 
sezónnych pracovníkov v EÚ, z ktorých 
prevažná väčšina sú mobilní, cezhraniční a 
migrujúci pracovníci; keďže tieto neisté 
podmienky nie sú ani zďaleka nové a 
opierajú sa o štrukturálnu diskrimináciu 
na trhu práce, vykorisťovanie a absenciu 
riadneho presadzovania existujúcich 
zákonov a iných právnych predpisov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odôvodnenie N

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

N. keďže táto pandémia odhalila 
početné štrukturálne nedostatky 
regulačného rámca, ktoré nemusia 

N. keďže pandémia COVID-19 
odhalila početné štrukturálne nedostatky 
európskeho a vnútroštátneho regulačného 
rámca, z ktorých mnohé nesúviseli len s 
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nevyhnutne súvisieť len s pandémiou; pandémiou; keďže tieto nedostatky by sa 
mali naliehavo riešiť na úrovni Únie a 
členských štátov s cieľom zabezpečiť 
spravodlivú hospodársku súťaž a rovnaké 
zaobchádzanie na vnútornom trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Sara Matthieu
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

M. keďže pandémia ochorenia 
COVID-19 odhalila a zhoršila zložité 
pracovné a životné podmienky státisícov 
sezónnych pracovníkov v EÚ, z ktorých 
prevažná väčšina sú cezhraniční a 
migrujúci pracovníci;

M. keďže pandémia ochorenia 
COVID-19 odhalila a zhoršila žalostné 
pracovné a životné podmienky státisícov 
sezónnych pracovníkov v EÚ, z ktorých 
prevažná väčšina sú cezhraniční, mobilní a 
migrujúci pracovníci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odôvodnenie N

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

N. keďže táto pandémia odhalila 
početné štrukturálne nedostatky 
regulačného rámca, ktoré nemusia 
nevyhnutne súvisieť len s pandémiou;

N. keďže táto pandémia odhalila 
mnohé štrukturálne nedostatky regulačného 
rámca, ktoré nemusia nevyhnutne súvisieť 
len s pandémiou, ako napríklad výslovné 
výnimky zo zásady rovnakého 
zaobchádzania, rôzne režimy založené na 
flexibilizácii bez akejkoľvek formy 
sociálnej ochrany, ako aj štrukturálne 
zneužívanie v rôznej miere, od legálnych 
praktík v sivej zóne až po jednoznačné 
formy nútenej práce a obchodovania s 
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ľuďmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie N

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

N. keďže táto pandémia odhalila 
početné štrukturálne nedostatky 
regulačného rámca, ktoré nemusia 
nevyhnutne súvisieť len s pandémiou;

N. keďže táto pandémia odhalila 
početné štrukturálne nedostatky 
regulačného rámca, ktoré nemusia 
nevyhnutne súvisieť len s pandémiou; 
keďže rozsiahly výskyt ochorenia COVID-
19 na bitúnkoch v niekoľkých členských 
štátoch, ktorý priamo súvisí 
s nedostatočnými pracovnými 
podmienkami a podmienkami bývania a 
s častým využívaním subdodávateľov na 
základe voľného pohybu služieb, dokazuje 
potenciálny vplyv voľného pohybu služieb 
na verejné zdravie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Elżbieta Rafalska
v mene skupiny ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie N a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Na. keďže stále neexistujú žiadne 
oficiálne štatistiky ani ukazovatele na 
meranie nesúladu medzi ponukou a 
dopytom v oblasti zručností na európskych 
trhoch práce;

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 121
Elżbieta Rafalska
v mene skupiny ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie N b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Nb. keďže pandémia COVID-19 má 
zásadný a trvalý vplyv na európske trhy 
práce;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 122
France Jamet

Návrh uznesenia
Odôvodnenie O

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

O. keďže mobilita pracovnej sily a 
najmä vysielanie pracovníkov je príčinou 
pretrvávajúceho napätia medzi členskými 
štátmi, pričom by mala uľahčovať 
výmenu zručností a odborných skúseností;

O. keďže mobilita pracovnej sily a 
najmä vysielanie pracovníkov je príčinou 
pretrvávajúceho napätia medzi členskými 
štátmi;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 123
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie O

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

O. keďže mobilita pracovnej sily a 
najmä vysielanie pracovníkov je príčinou 
pretrvávajúceho napätia medzi členskými 

O. keďže mobilita pracovnej sily a 
najmä vysielanie pracovníkov je príčinou 
pretrvávajúceho napätia medzi členskými 
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štátmi, pričom by mala uľahčovať 
výmenu zručností a odborných skúseností;

štátmi; keďže nerovný rozvoj a nedostatok 
kvalitných pracovných miest a verejných 
služieb môžu prinútiť pracovníkov k 
tomu, aby hľadali pracovné príležitosti v 
inom členskom štáte; keďže v niektorých 
oblastiach sa v dôsledku migrácie do 
miest a/alebo iných regiónov alebo 
členských štátov zvyšuje miera 
vyľudňovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odôvodnenie O

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

O. keďže mobilita pracovnej sily a 
najmä vysielanie pracovníkov je príčinou 
pretrvávajúceho napätia medzi členskými 
štátmi, pričom by mala uľahčovať výmenu 
zručností a odborných skúseností;

O. keďže mobilita pracovnej sily a 
najmä vysielanie pracovníkov nesmie viesť 
k súťaži založenej na neistých pracovných 
podmienkach a vyhýbaniu sa 
povinnostiam zamestnávateľov, ani k 
vykorisťovaniu, sociálnym podvodom a 
obchádzaniu platných vnútroštátnych 
právnych predpisov a kolektívnych zmlúv 
v hostiteľských členských štátoch, keďže 
takéto praktiky zneužívania vedú len k 
napätiu medzi členskými štátmi, 
nespravodlivej hospodárskej súťaži medzi 
podnikmi, sociálnemu dampingu a 
nedôvere medzi pracovníkmi; keďže 
mobilita pracovnej sily by namiesto toho 
mala uľahčovať výmenu zručností a 
odborných skúseností a mala by 
podporovať vzostupnú sociálnu 
konvergenciu; keďže pravidlá vysielania v 
rámci EÚ sa vzťahujú aj na štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí sú 
obzvlášť zraniteľní voči vykorisťovaniu, a 
preto im musia vnútroštátne inšpektoráty 
práce a orgán ELA venovať osobitnú 
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pozornosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Sara Matthieu
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie O

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

O. keďže mobilita pracovnej sily a 
najmä vysielanie pracovníkov je príčinou 
pretrvávajúceho napätia medzi členskými 
štátmi, pričom by mala uľahčovať 
výmenu zručností a odborných 
skúseností;

O. keďže mobilita pracovnej sily a 
najmä vysielanie pracovníkov nesmie viesť 
k súťaži založenej na neistých pracovných 
podmienkach a vyhýbaniu sa 
povinnostiam zamestnávateľov, ani k 
vykorisťovaniu, sociálnym podvodom a 
obchádzaniu platných právnych predpisov 
a kolektívnych zmlúv v hostiteľských 
členských štátoch, keďže takéto praktiky 
zneužívania vedú len k napätiu medzi 
členskými štátmi, nespravodlivej 
hospodárskej súťaži medzi podnikmi, 
sociálnemu dampingu a nedôvere medzi 
pracovníkmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Stefan Berger, Ralf Seekatz

Návrh uznesenia
Odôvodnenie O

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

O. keďže mobilita pracovnej sily a 
najmä vysielanie pracovníkov je príčinou 
pretrvávajúceho napätia medzi členskými 
štátmi, pričom by mala uľahčovať výmenu 
zručností a odborných skúseností;

O. keďže mobilita pracovnej sily a 
predovšetkým vysielanie pracovníkov sú 
príčiny pretrvávajúceho napätia medzi 
členskými štátmi, najmä preto, že 
predstavujú neprimeranú administratívnu 
záťaž pre MSP, ktoré často operatívne 
pôsobia cezhranične, pričom by mali 



AM\1220296SK.docx 69/189 PE662.032v01-00

SK

uľahčovať výmenu zručností a odborných 
skúseností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odôvodnenie O

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

O. keďže mobilita pracovnej sily a 
najmä vysielanie pracovníkov je príčinou 
pretrvávajúceho napätia medzi členskými 
štátmi, pričom by mala uľahčovať výmenu 
zručností a odborných skúseností;

O. keďže mobilita pracovnej sily a 
najmä revízia smernice o vysielaní 
pracovníkov je príčinou pretrvávajúceho 
napätia medzi členskými štátmi, pričom 
mobilita pracovnej sily by mala uľahčovať 
výmenu zručností a odborných skúseností;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 128
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odôvodnenie O

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

O. keďže mobilita pracovnej sily a 
najmä vysielanie pracovníkov je príčinou 
pretrvávajúceho napätia medzi členskými 
štátmi, pričom by mala uľahčovať výmenu 
zručností a odborných skúseností;

O. keďže mobilita pracovnej sily a 
najmä vysielanie pracovníkov je príčinou 
pretrvávajúceho napätia medzi členskými 
štátmi, pričom by sa mala vnímať ako 
príležitosť a mala by uľahčovať výmenu 
zručností a odborných skúseností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie O

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

O. keďže mobilita pracovnej sily a 
najmä vysielanie pracovníkov je príčinou 
pretrvávajúceho napätia medzi členskými 
štátmi, pričom by mala uľahčovať výmenu 
zručností a odborných skúseností;

O. keďže mobilita pracovnej sily a 
najmä vysielanie pracovníkov je príčinou 
pretrvávajúceho napätia medzi členskými 
štátmi, pričom by mala uľahčovať výmenu 
zručností a odborných skúseností; keďže 
ak nebude dochádzať k vzostupnej 
sociálnej konvergencii, dôsledky slobody 
pohybu pracovníkov môžu zasiahnuť 
regióny pôvodu, a to odlivom mozgov, aj 
hostiteľské regióny mobilných 
pracovníkov čeliace situáciám nekalej 
hospodárskej súťaže;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 130
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie P

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

P. keďže nesúlad medzi ponukou 
zručností a dopytom po nich, ako aj 
nedostatok zručností predstavujú značné 
problémy pre úniový trh práce a 
vzdelávacie systémy a systémy odbornej 
prípravy; keďže medzi pracovníkmi je 
obrovský nedostatok digitálnych 
zručností; keďže vzájomné uznávanie a 
transparentnosť kvalifikácií zohrávajú 
kľúčovú úlohu pri prekonávaní tohto 
problému, zatiaľ čo ťažkosti s uznávaním 
zahraničných kvalifikácií predstavujú 
prekážku cezhraničnej mobility;

P. keďže nesúlad medzi ponukou 
zručností a dopytom po nich, ako aj 
nedostatok zručností predstavujú značné 
problémy pre úniový trh práce a 
vzdelávacie systémy a systémy odbornej 
prípravy; keďže sa očakáva, že polarizácia 
pracovných miest bude ďalej rásť a bude 
k dispozícii viac pracovných miest na 
vyšších a nižších koncoch spektra 
zručností; keďže voľný pohyb 
pracovníkov a služieb nesmie tento trend 
ďalej zhoršovať; keďže vzájomné 
uznávanie a transparentnosť kvalifikácií 
zohrávajú úlohu pri prekonávaní tohto 
problému;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 131
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odôvodnenie P

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

P. keďže nesúlad medzi ponukou 
zručností a dopytom po nich, ako aj 
nedostatok zručností predstavujú značné 
problémy pre úniový trh práce a 
vzdelávacie systémy a systémy odbornej 
prípravy; keďže medzi pracovníkmi je 
obrovský nedostatok digitálnych 
zručností; keďže vzájomné uznávanie a 
transparentnosť kvalifikácií zohrávajú 
kľúčovú úlohu pri prekonávaní tohto 
problému, zatiaľ čo ťažkosti s uznávaním 
zahraničných kvalifikácií predstavujú 
prekážku cezhraničnej mobility;

P. keďže nesúlad medzi ponukou 
zručností a dopytom po nich, ako aj 
nedostatok zručností predstavujú značné 
problémy pre úniový trh práce a 
vzdelávacie systémy a systémy odbornej 
prípravy; keďže digitálna priepasť medzi 
mestom a vidiekom a vplyv sociálnych 
štrukturálnych faktorov (vek, etnický 
pôvod a rodová príslušnosť) na digitálnu 
priepasť zostávajú hlavnými výzvami, 
ktoré treba rýchlo riešiť; keďže vzájomné 
uznávanie a transparentnosť kvalifikácií 
zohrávajú kľúčovú úlohu pri prekonávaní 
tohto problému, zatiaľ čo ťažkosti s 
uznávaním zahraničných kvalifikácií 
predstavujú prekážku cezhraničnej 
mobility;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odôvodnenie P

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

P. keďže nesúlad medzi ponukou 
zručností a dopytom po nich, ako aj 
nedostatok zručností predstavujú značné 
problémy pre úniový trh práce a 
vzdelávacie systémy a systémy odbornej 
prípravy; keďže medzi pracovníkmi je 
obrovský nedostatok digitálnych zručností; 
keďže vzájomné uznávanie a 
transparentnosť kvalifikácií zohrávajú 
kľúčovú úlohu pri prekonávaní tohto 
problému, zatiaľ čo ťažkosti s uznávaním 

P. keďže nesúlad medzi ponukou 
zručností a dopytom po nich, ako aj 
nedostatok zručností predstavujú značné 
problémy pre úniový trh práce a 
vzdelávacie systémy a systémy odbornej 
prípravy a odhaľujú významnú potrebu 
zlepšenia systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy s cieľom zvýšiť ich nadčasovosť 
a perspektívnosť, ako aj zlepšiť systém 
rekvalifikácie a zvyšovania kvalifikácie 
pracovníkov; keďže medzi pracovníkmi je 
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zahraničných kvalifikácií predstavujú 
prekážku cezhraničnej mobility;

obrovský nedostatok digitálnych zručností, 
ktorý by sa mal riešiť okrem iného 
prostredníctvom celoživotného 
vzdelávania; keďže vzájomné uznávanie a 
transparentnosť kvalifikácií zohrávajú 
kľúčovú úlohu pri prekonávaní tohto 
problému, zatiaľ čo ťažkosti s uznávaním 
zahraničných kvalifikácií predstavujú 
prekážku cezhraničnej mobility; keďže v 
tejto súvislosti by sa mal zohľadniť rozvoj 
systému uznávania neformálnych znalostí 
a zručností, napr. v prípade neformálnych 
opatrovateľov; keďže tento vývoj je 
mimoriadne dôležitý vzhľadom na 
súčasné demografické výzvy a trendy 
týkajúce sa starnúcich spoločností v 
členských štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Sara Matthieu
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie P

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

P. keďže nesúlad medzi ponukou 
zručností a dopytom po nich, ako aj 
nedostatok zručností predstavujú značné 
problémy pre úniový trh práce a 
vzdelávacie systémy a systémy odbornej 
prípravy; keďže medzi pracovníkmi je 
obrovský nedostatok digitálnych zručností; 
keďže vzájomné uznávanie a 
transparentnosť kvalifikácií zohrávajú 
kľúčovú úlohu pri prekonávaní tohto 
problému, zatiaľ čo ťažkosti s uznávaním 
zahraničných kvalifikácií predstavujú 
prekážku cezhraničnej mobility;

P. keďže nesúlad medzi ponukou 
zručností a dopytom po nich, ako aj 
nedostatok zručností predstavujú značné 
problémy pre úniový trh práce a 
vzdelávacie systémy a systémy odbornej 
prípravy; keďže medzi pracovníkmi je 
obrovský nedostatok digitálnych a 
zelených zručností; keďže vzájomné 
uznávanie a transparentnosť kvalifikácií 
zohrávajú kľúčovú úlohu pri prekonávaní 
tohto problému, zatiaľ čo ťažkosti s 
uznávaním zahraničných kvalifikácií 
predstavujú prekážku cezhraničnej 
mobility;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 134
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odôvodnenie P

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

P. keďže nesúlad medzi ponukou 
zručností a dopytom po nich, ako aj 
nedostatok zručností predstavujú značné 
problémy pre úniový trh práce a 
vzdelávacie systémy a systémy odbornej 
prípravy; keďže medzi pracovníkmi je 
obrovský nedostatok digitálnych zručností; 
keďže vzájomné uznávanie a 
transparentnosť kvalifikácií zohrávajú 
kľúčovú úlohu pri prekonávaní tohto 
problému, zatiaľ čo ťažkosti s uznávaním 
zahraničných kvalifikácií predstavujú 
prekážku cezhraničnej mobility;

P. keďže nesúlad medzi ponukou 
zručností a dopytom po nich, ako aj 
nedostatok zručností predstavujú značné 
problémy pre úniový trh práce a 
vzdelávacie systémy a systémy odbornej 
prípravy; keďže sa očakáva, že polarizácia 
pracovných miest bude ďalej rásť a bude 
k dispozícii viac pracovných miest na 
vyšších a nižších koncoch spektra 
zručností; keďže voľný pohyb 
pracovníkov a služieb nesmie tento trend 
ďalej zhoršovať; keďže medzi 
pracovníkmi je obrovský nedostatok 
digitálnych zručností; keďže investície 
podnikov do odbornej prípravy a 
vzdelávania, ako aj do pracovných 
podmienok a podmienok zamestnania sú 
dôležitým nástrojom na pritiahnutie 
kvalifikovaných pracovníkov; keďže 
vzájomné uznávanie a transparentnosť 
kvalifikácií zohrávajú kľúčovú úlohu pri 
prekonávaní tohto problému, zatiaľ čo 
ťažkosti s uznávaním zahraničných 
kvalifikácií predstavujú prekážku 
cezhraničnej mobility;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Margarita de la Pisa Carrión, Carlo Fidanza

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

Pa. keďže sloboda poskytovať služby a 
mobilita pracovníkov sú úzko spojené s 
rýchlym a presným uznávaním odborných 
kvalifikácií, aby bolo možné dosiahnuť 
zbližovanie profesií regulovaných 
členskými štátmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Margarita de la Pisa Carrión, Carlo Fidanza

Návrh uznesenia
Odôvodnenie P b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Pb. keďže smernicou 2005/36/ES 
zmenenou smernicou 2013/55/EÚ sa 
zaviedol európsky profesijný preukaz s 
cieľom ďalej zlepšiť systém uznávania 
kvalifikácií, zmierniť administratívnu 
záťaž spojenú s uznávaním a uľahčiť 
mobilitu odborníkov v rámci Európskej 
únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Margarita de la Pisa Carrión, Carlo Fidanza

Návrh uznesenia
Odôvodnenie P c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Pc. keďže zvyšujúca sa mobilita 
pracovníkov im umožní voľný pohyb tam, 
kde sú potrebné ich zručnosti, čo bude 
mať vplyv na zlepšenie 
konkurencieschopnosti Európy a jej 
hospodárskej dynamiky;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Margarita de la Pisa Carrión, Carlo Fidanza

Návrh uznesenia
Odôvodnenie P d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Pd. keďže Komisia vybrala päť 
skúšobných profesií (zdravotná sestra, 
lekárnik, fyzioterapeut, horský sprievodca 
a realitný agent), pre ktoré bol zavedený 
európsky profesijný preukaz;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Margarita de la Pisa Carrión, Carlo Fidanza

Návrh uznesenia
Odôvodnenie P e (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Pe. keďže európske právne predpisy 
umožňujú iným povolaniam zaviesť 
systém uznávania odborných kvalifikácií 
stanovený v európskom profesijnom 
preukaze;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Margarita de la Pisa Carrión, Carlo Fidanza

Návrh uznesenia
Odôvodnenie P f (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Pf. keďže v smernici 2013/55/EÚ, 
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ktorou sa vykonáva smernica 2005/36/ES, 
sa uvádza, že je potrebné zaviesť spoločné 
zásady odbornej prípravy s cieľom 
podporiť automatickejší charakter 
uznávania odborných kvalifikácií a 
uľahčiť mobilitu pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Margarita de la Pisa Carrión, Carlo Fidanza

Návrh uznesenia
Odôvodnenie P g (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Pg. keďže spoločné zásady vedeckej 
odbornej prípravy, najmä pre odborné 
vzdelávanie v oblasti inžinierstva, určujú 
aj príslušné oblasti profesijnej činnosti v 
každom členskom štáte, a preto musia 
mať regulované povolania s rovnakým 
postsekundárnym vzdelávaním a 
odbornou prípravou rovnaký názov, aby 
sa uľahčila mobilita pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Margarita de la Pisa Carrión, Carlo Fidanza

Návrh uznesenia
Odôvodnenie P h (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ph. keďže je potrebné odstrániť všetky 
prekážky, ktoré obmedzujú voľný pohyb 
pracovníkov a poskytovateľov služieb v 
rámci Európskej únie alebo mu bránia, a 
keďže prioritou je zjednodušiť postupy 
identifikácie a vydávania európskeho 
profesijného preukazu;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Margarita de la Pisa Carrión, Carlo Fidanza

Návrh uznesenia
Odôvodnenie P i (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Pi. keďže smernicou 2005/36/ES 
zmenenou smernicou 2013/55/EÚ sa 
zaviedol európsky profesijný preukaz s 
cieľom dosiahnuť ďalší pokrok v 
zlepšovaní systému uznávania kvalifikácií 
a znížiť administratívnu záťaž súvisiacu s 
uznávaním;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Q

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Q. keďže účinný trojstranný dialóg 
môže úspešne dopĺňať vládne a 
inštitucionálne úsilie o prekonanie 
existujúceho napätia a rozporov v EÚ, ale 
tripartitný dialóg ešte stále nie je 
dostatočne rozvinutý na úrovni Únie;

Q. keďže účinný trojstranný a sociálny 
dialóg môže úspešne dopĺňať vládne a 
inštitucionálne úsilie o prekonanie 
existujúceho napätia a rozporov v EÚ; 
keďže zapojenie sociálnych partnerov na 
všetkých politických úrovniach má 
potenciál zlepšiť tvorbu politík, ich 
vykonávanie a presadzovanie a je 
potrebné ho ďalej posilňovať;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 145
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Q

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Q. keďže účinný trojstranný dialóg 
môže úspešne dopĺňať vládne a 
inštitucionálne úsilie o prekonanie 
existujúceho napätia a rozporov v EÚ, ale 
tripartitný dialóg ešte stále nie je 
dostatočne rozvinutý na úrovni Únie;

Q. keďže účinný trojstranný dialóg, 
dialóg v rámci kolektívneho vyjednávania 
a sociálny dialóg môžu úspešne dopĺňať 
vládne a inštitucionálne úsilie, pokiaľ ide o 
boj proti sociálnemu dampingu a 
zneužívaniu, ale tripartitný dialóg ešte 
stále nie je dostatočne rozvinutý na úrovni 
Únie; keďže voľný pohyb pracovníkov by 
nemal byť na úkor práva na zastupovanie 
pracovníkov vrátane práva na 
vyjednávanie, uzatváranie 
a presadzovanie kolektívnych zmlúv a na 
kolektívne konanie, a nemal by byť 
v rozpore s autonómiou sociálnych 
partnerov pri uplatňovaní týchto 
základných práv pri presadzovaní 
sociálnych záujmov a ochrane 
pracovníkov; keďže akákoľvek 
spravodlivá a udržateľná mobilita si 
vyžaduje, aby v jej jadre boli  pracovníci, 
ich zástupcovia a odborové zväzy, ako aj 
záujmy pracovníkov a dlhoročné odborné 
znalosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Sara Matthieu
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Q

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Q. keďže účinný trojstranný dialóg 
môže úspešne dopĺňať vládne a 
inštitucionálne úsilie o prekonanie 
existujúceho napätia a rozporov v EÚ, ale 

Q. keďže účinný trojstranný a sociálny 
dialóg môže úspešne dopĺňať vládne a 
inštitucionálne úsilie o prekonanie 
existujúceho napätia a rozporov v EÚ; 
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tripartitný dialóg ešte stále nie je 
dostatočne rozvinutý na úrovni Únie;

keďže zapojenie sociálnych partnerov má 
potenciál zlepšiť tvorbu, vykonávanie a 
presadzovanie politík, ale tripartitný dialóg 
ešte stále nie je dostatočne rozvinutý na 
úrovni Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Q

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Q. keďže účinný trojstranný dialóg 
môže úspešne dopĺňať vládne a 
inštitucionálne úsilie o prekonanie 
existujúceho napätia a rozporov v EÚ, ale 
tripartitný dialóg ešte stále nie je 
dostatočne rozvinutý na úrovni Únie;

Q. keďže účinný trojstranný a sociálny 
dialóg môže úspešne dopĺňať vládne a 
inštitucionálne úsilie o prekonanie 
existujúceho napätia a rozporov v EÚ; 
keďže zapojenie sociálnych partnerov má 
potenciál zlepšiť tvorbu, vykonávanie a 
presadzovanie politík, ale tripartitný dialóg 
ešte stále nie je dostatočne rozvinutý na 
úrovni Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Q a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Qa. keďže neexistuje celoeurópske 
systematické zhromažďovania údajov s 
cieľom poskytovať primerané údaje 
o mobilných pracovníkoch alebo umožniť 
im zistiť si stav vlastného sociálneho 
zabezpečenia a uplatniť si jednotlivé 
nadobudnuté nároky; keďže prístup k 
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informáciám o príslušných pravidlách, 
ako aj účinné dodržiavanie, 
monitorovanie a presadzovanie sú 
nevyhnutnými predpokladmi spravodlivej 
mobility a boja proti zneužívaniu systému; 
keďže digitálne technológie, ktoré môžu 
uľahčiť dohľad nad právnymi predpismi 
na zabezpečenie práv mobilných 
pracovníkov a ich presadzovanie, by sa 
preto mali podporovať a používať v 
súlade s pravidlami ochrany údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Q b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Qb. keďže uzatváranie 
subdodávateľských zmlúv vrátane praktík 
zakladania dcérskych spoločností alebo 
vytvárania subdodávateľských reťazcov je 
jednou z hlavných hnacích síl sociálneho 
dampingu, čo vedie k vyhýbaniu sa 
povinnostiam zamestnávateľov, 
obchádzaniu kolektívnych zmlúv, 
neuplatneniu zásady spravodlivej mzdy, 
absencii príspevkov na sociálne 
zabezpečenie a dôstojných pracovných 
podmienok, a teda k vystaveniu mobilných 
a migrujúcich pracovníkov podvodom a 
zneužívaniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė
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Návrh uznesenia
Odsek -1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-1. konštatuje, že ustanovenie o 
cieľovej krajine je hlavnou zásadou 
smernice o službách, a domnieva sa, že 
toto ustanovenie by sa nemalo meniť; 
zdôrazňuje, že voľný pohyb služieb sa 
musí dosiahnuť bez oslabovania práv 
pracovníkov a sociálnych práv; 
pripomína, že zásady rovnakého 
zaobchádzania a voľného pohybu sa 
nevzťahujú len na poskytovateľov služieb, 
ale platia aj pre pracovníkov; domnieva 
sa, že voľný pohyb služieb ide ruka v 
ruke s voľnou a spravodlivou mobilitou 
pracovnej sily, ktorá tieto služby 
poskytuje, a že je na prospech vnútorného 
trhu, keď sa dodržiavajú pravidlá 
pracovných podmienok a ochrany zdravia 
a bezpečnosti mobilných pracovníkov pri 
práci; zdôrazňuje, že uplatňovanie zásad 
zakotvených v Európskom pilieri 
sociálnych práv ako minimálnej normy by 
mohlo prispieť k posilneniu práv a 
ochrany európskych pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odsek -1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-1a. zdôrazňuje, že právne predpisy 
Únie o voľnom pohybe služieb nesmú 
mať vplyv na uplatňovanie základných 
práv uznaných členskými štátmi a na 
úrovni Únie vrátane práva na štrajk alebo 
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prijatia iného opatrenia, ktoré sú 
súčasťou špecifických systémov 
pracovnoprávnych vzťahov v členských 
štátoch, v súlade s vnútroštátnym právom 
a/alebo praxou, ani na právo vyjednávať, 
uzatvárať a presadzovať kolektívne 
zmluvy alebo kolektívne konať v súlade 
s vnútroštátnym právom a/alebo praxou; 
zdôrazňuje, že kvalitné právne predpisy a 
ich účinné vykonávanie sú dlhodobou 
investíciou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. pripomína, že ochrana pracovných 
podmienok mobilných pracovníkov musí 
zahŕňať voľný pohyb pracovníkov, ako aj 
slobodu poskytovať služby; vyjadruje 
znepokojenie nad nedostatkami v ochrane 
cezhraničných a mobilných pracovníkov na 
úrovni EÚ, ktoré odhalila pandémia 
ochorenia COVID-19; zdôrazňuje, že 
pracovníci nesmú byť opomenutí pre to, že 
si uplatnili svoje právo na voľný pohyb 
alebo z dôvodu pravidiel Únie týkajúcich 
sa slobodného poskytovania služieb;

1. pripomína, že ochrana pracovných 
a životných podmienok mobilných 
pracovníkov na základe zásady rovnakého 
zaobchádzania musí zahŕňať voľný pohyb 
pracovníkov, ako aj slobodu poskytovať 
služby; vyjadruje znepokojenie nad 
pretrvávajúcimi nedostatkami v ochrane 
cezhraničných a mobilných pracovníkov na 
úrovni Únie; zdôrazňuje, že pracovníci 
nesmú byť opomenutí pre to, že si uplatnili 
svoje právo na voľný pohyb alebo z 
dôvodu pravidiel Únie týkajúcich sa 
slobodného poskytovania služieb; 
zdôrazňuje, že je potrebné bez zbytočného 
odkladu riešiť akékoľvek regulačné 
nedostatky na úrovni Únie a na 
vnútroštátnej úrovni;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 153
Sara Matthieu
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. pripomína, že ochrana pracovných 
podmienok mobilných pracovníkov musí 
zahŕňať voľný pohyb pracovníkov, ako aj 
slobodu poskytovať služby; vyjadruje 
znepokojenie nad nedostatkami v ochrane 
cezhraničných a mobilných pracovníkov na 
úrovni EÚ, ktoré odhalila pandémia 
ochorenia COVID-19; zdôrazňuje, že 
pracovníci nesmú byť opomenutí pre to, že 
si uplatnili svoje právo na voľný pohyb 
alebo z dôvodu pravidiel Únie týkajúcich 
sa slobodného poskytovania služieb;

1. pripomína, že ochrana pracovných 
a životných podmienok mobilných 
pracovníkov na základe zásady rovnakého 
zaobchádzania musí zahŕňať voľný pohyb 
pracovníkov, ako aj slobodu poskytovať 
služby; vyjadruje znepokojenie nad 
pretrvávajúcimi nedostatkami v ochrane 
cezhraničných a mobilných pracovníkov na 
úrovni Únie, ktoré pandémia ochorenia 
COVID-19 zvýraznila; zdôrazňuje, že 
zamestnávatelia musia zabezpečiť 
uplatňovanie príslušných vnútroštátnych 
právnych predpisov v oblasti ochrany 
zdravia a bezpečnosti; zdôrazňuje, že 
pracovníci nesmú byť opomenutí pre to, že 
si uplatnili svoje právo na voľný pohyb 
alebo z dôvodu pravidiel Únie týkajúcich 
sa slobodného poskytovania služieb; 
okrem toho zdôrazňuje, že keď pracovníci 
uplatňujú svoje právo na voľný pohyb, 
musia sa dodržiavať existujúce právne 
predpisy týkajúce sa prístupu k sociálnym 
právam a k ochrane prostredníctvom 
sociálneho zabezpečenia, ako je sociálne 
poistenie, vrátane ich prenosu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj 
Villumsen

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. pripomína, že ochrana pracovných 1. pripomína, že ochrana pracovných 
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podmienok mobilných pracovníkov musí 
zahŕňať voľný pohyb pracovníkov, ako aj 
slobodu poskytovať služby; vyjadruje 
znepokojenie nad nedostatkami v ochrane 
cezhraničných a mobilných pracovníkov na 
úrovni EÚ, ktoré odhalila pandémia 
ochorenia COVID-19; zdôrazňuje, že 
pracovníci nesmú byť opomenutí pre to, že 
si uplatnili svoje právo na voľný pohyb 
alebo z dôvodu pravidiel Únie týkajúcich 
sa slobodného poskytovania služieb;

a životných podmienok mobilných 
pracovníkov musí byť pri uplatňovaní 
voľného pohybu pracovníkov, ako aj 
slobody poskytovať služby, zaručená; 
domnieva sa, že mobilita pracovníkov 
poskytujúcich tieto služby by mala byť aj 
spravodlivá, najmä pokiaľ ide o rovnaké 
práva, pracovné podmienky a sociálnu 
ochranu; vyjadruje znepokojenie nad 
pretrvávajúcimi nedostatkami v ochrane 
cezhraničných a mobilných pracovníkov na 
úrovni EÚ, ktoré odhalila pandémia 
ochorenia COVID-19; zdôrazňuje, že 
pracovníci nesmú byť opomenutí pre to, že 
si uplatnili svoje právo na voľný pohyb 
alebo z dôvodu pravidiel Únie týkajúcich 
sa slobodného poskytovania služieb; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zmenili súčasné právne predpisy, ktorými 
sa uprednostňujú práva pracovníkov pred 
voľným pohybom služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. pripomína, že ochrana pracovných 
podmienok mobilných pracovníkov musí 
zahŕňať voľný pohyb pracovníkov, ako aj 
slobodu poskytovať služby; vyjadruje 
znepokojenie nad nedostatkami v ochrane 
cezhraničných a mobilných pracovníkov na 
úrovni EÚ, ktoré odhalila pandémia 
ochorenia COVID-19; zdôrazňuje, že 
pracovníci nesmú byť opomenutí pre to, že 
si uplatnili svoje právo na voľný pohyb 
alebo z dôvodu pravidiel Únie týkajúcich 
sa slobodného poskytovania služieb;

1. pripomína, že ochrana pracovných 
a životných podmienok mobilných 
pracovníkov na základe zásady rovnakého 
zaobchádzania musí zahŕňať voľný pohyb 
pracovníkov, ako aj slobodu poskytovať 
služby; vyjadruje znepokojenie nad 
pretrvávajúcimi štrukturálnymi 
nedostatkami v ochrane cezhraničných a 
mobilných pracovníkov na úrovni EÚ, 
ktoré odhalila pandémia ochorenia 
COVID-19; zdôrazňuje, že pracovníci 
nesmú byť opomenutí pre to, že si uplatnili 
svoje právo na voľný pohyb alebo z 
dôvodu pravidiel Únie týkajúcich sa 
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slobodného poskytovania služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela, Radka Maxová, Atidzhe 
Alieva-Veli

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. pripomína, že ochrana pracovných 
podmienok mobilných pracovníkov musí 
zahŕňať voľný pohyb pracovníkov, ako aj 
slobodu poskytovať služby; vyjadruje 
znepokojenie nad nedostatkami v ochrane 
cezhraničných a mobilných pracovníkov na 
úrovni EÚ, ktoré odhalila pandémia 
ochorenia COVID-19; zdôrazňuje, že 
pracovníci nesmú byť opomenutí pre to, že 
si uplatnili svoje právo na voľný pohyb 
alebo z dôvodu pravidiel Únie týkajúcich 
sa slobodného poskytovania služieb;

1. pripomína, že ochrana pracovných 
podmienok mobilných pracovníkov musí 
zahŕňať voľný pohyb pracovníkov, ako aj 
slobodu poskytovať služby; vyjadruje 
znepokojenie nad nedostatkami v ochrane 
cezhraničných a mobilných pracovníkov na 
úrovni EÚ, ktoré odhalila pandémia 
ochorenia COVID-19; zdôrazňuje, že 
pracovníci nesmú byť opomenutí pre to, že 
si uplatnili svoje právo na voľný pohyb 
alebo z dôvodu pravidiel Únie týkajúcich 
sa slobodného poskytovania služieb; 
zdôrazňuje, že voľný pohyb pracovníkov 
by mala sprevádzať prenosnosť práv a 
povinností, a to v oblasti sociálnej 
ochrany aj v oblastiach korektných a 
spravodlivých pracovných podmienok, 
uznávania diplomov, kvalifikácie a 
zručností, ako aj prístupu k odbornej 
príprave;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 157
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 1
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. pripomína, že ochrana pracovných 
podmienok mobilných pracovníkov musí 
zahŕňať voľný pohyb pracovníkov, ako aj 
slobodu poskytovať služby; vyjadruje 
znepokojenie nad nedostatkami v ochrane 
cezhraničných a mobilných pracovníkov na 
úrovni EÚ, ktoré odhalila pandémia 
ochorenia COVID-19; zdôrazňuje, že 
pracovníci nesmú byť opomenutí pre to, že 
si uplatnili svoje právo na voľný pohyb 
alebo z dôvodu pravidiel Únie týkajúcich 
sa slobodného poskytovania služieb;

1. pripomína, že ochrana pracovných 
podmienok mobilných pracovníkov musí 
zahŕňať voľný pohyb pracovníkov, ako aj 
slobodu poskytovať služby; vyjadruje 
znepokojenie nad nedostatkami v ochrane 
cezhraničných a mobilných pracovníkov na 
úrovni EÚ, ktoré odhalila pandémia 
ochorenia COVID-19; zdôrazňuje, že 
pracovníci nesmú byť opomenutí pre to, že 
si uplatnili svoje právo na voľný pohyb 
alebo z dôvodu pravidiel Únie týkajúcich 
sa slobodného poskytovania služieb; 
pripomína, že akékoľvek obmedzenia na 
hraniciach, hoci sa prijímajú v reakcii na 
závažnú krízu v oblasti verejného zdravia, 
by mali zohľadňovať zložitú situáciu 
mobilných pracovníkov a mali by na ňu 
reagovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Marianne Vind

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. pripomína, že ochrana pracovných 
podmienok mobilných pracovníkov musí 
zahŕňať voľný pohyb pracovníkov, ako aj 
slobodu poskytovať služby; vyjadruje 
znepokojenie nad nedostatkami v ochrane 
cezhraničných a mobilných pracovníkov na 
úrovni EÚ, ktoré odhalila pandémia 
ochorenia COVID-19; zdôrazňuje, že 
pracovníci nesmú byť opomenutí pre to, že 
si uplatnili svoje právo na voľný pohyb 
alebo z dôvodu pravidiel Únie týkajúcich 
sa slobodného poskytovania služieb;

1. pripomína, že ochrana pracovných 
podmienok mobilných pracovníkov musí 
zahŕňať voľný pohyb pracovníkov, ako aj 
slobodu poskytovať služby; vyjadruje 
znepokojenie nad nedostatkami v ochrane 
cezhraničných a mobilných pracovníkov na 
úrovni EÚ, ktoré odhalila pandémia 
ochorenia COVID-19; zdôrazňuje, že 
pracovníci nesmú byť opomenutí pre to, že 
si uplatnili svoje právo na voľný pohyb 
alebo z dôvodu pravidiel Únie týkajúcich 
sa slobodného poskytovania služieb; 
zdôrazňuje, že zamestnávateľ musí niesť 
plnú zodpovednosť za ochranu zdravia a 
bezpečnosti pracovníkov bez akýchkoľvek 
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nákladov pre samotných pracovníkov, a to 
aj počas pandémie COVID-19;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj 
Villumsen

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že na to, aby bol voľný 
pohyb služieb a pracovníkov slobodný, 
bezpečný a spravodlivý, vyžaduje si to 
rovnaký vývoj na vnútornom trhu; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje význam verejných 
investícií, spravodlivého a progresívneho 
zdaňovania, verejných výdavkov na 
verejné služby a infraštruktúry, ako aj 
význam sociálnych práv, 
zamestnaneckých a odborových práv; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby v tomto 
kontexte preskúmala priority budúcnosti 
voľného pohybu služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Radan Kanev, Romana Tomc, Cindy Franssen, Dennis Radtke, Stelios 
Kympouropoulos, Jarosław Duda, Gheorghe Falcă

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. je znepokojený absenciou 
harmonizovaného výkladu práva EÚ 
členskými štátmi ako v prípade nedávno 
revidovanej smernice o vysielaní 
pracovníkov1, čo vedie k nedostatočnej 
právnej zrozumiteľnosti a byrokratickej 
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záťaži pre spoločnosti poskytujúce služby 
v rôznych členských štátoch; vyzýva 
Komisiu, aby členským štátom počas 
celého procesu transpozície priamo 
pomáhala s cieľom zabezpečiť jednotný 
výklad európskeho práva;
________________________________
1 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/957 z 28. júna 2018, 
ktorou sa mení smernica 96/71/ES o 
vysielaní pracovníkov v rámci 
poskytovania služieb (Ú. v. EÚ L 173, 
9.7.2018, s. 16).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Stéphane Bijoux, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, 
Sylvie Brunet

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. v tomto smere zdôrazňuje, že je 
potrebné venovať osobitnú pozornosť 
pracovníkom v najvzdialenejších 
regiónoch Európskej únie, ako aj 
nevyhnutnosť podporovať mobilitu týchto 
pracovníkov smerom na kontinent i 
opačným smerom, ako aj medzi 
najvzdialenejšími regiónmi;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 162
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Samira Rafaela

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
v roku 2019 žije len 4,2 % občanov EÚ 
v produktívnom veku v inej krajine EÚ, 
než je krajina ich občianstva; vyzýva na 
zvýšené úsilie Komisie a členských štátov 
znížiť mobilné prekážky pre pracovníkov 
a podniky;
___________________________
1 Európska komisia, Výročná správa o 
mobilite pracovnej sily v rámci EÚ za rok 
2019, január 2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Anne Sander

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. pripomína, že je nutné zaistiť 
voľný pohyb pracovníkov, aby sa 
ochránila zamestnanosť a hospodárstvo 
niektorých regiónov a aby sa zaručilo 
zachovanie niektorých činností, napríklad 
v poľnohospodárstve;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 164
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odsek 1 c (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1c. žiada, aby sa ochranné doložky o 
základných právach pracovníkov zaviedli 
do všetkých nových právnych predpisov 
Únie o mobilite pracovníkov a služieb; 
zdôrazňuje, že je potrebné, aby zahŕňali 
protokol o sociálnom pokroku pre prípad 
zmeny zmluvy s cieľom zabezpečiť, aby 
základné sociálne práva mali v prípade 
konfliktu prednosť pred hospodárskymi 
slobodami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odsek 1 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1d. vyzýva členské štáty, aby správne a 
včas vykonali a monitorovali revidovanú 
smernicu o vysielaní pracovníkov na 
ochranu vyslaných pracovníkov počas ich 
vyslania v súvislosti so slobodou 
poskytovať služby vymedzením povinných 
ustanovení o pracovných podmienkach 
a ochrane zdravia a bezpečnosti 
pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, 
Marianne Vind, Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini

Návrh uznesenia
Odsek 1 e (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1e. vyzýva členské štáty, aby plne 
využívali možnosť uplatňovať 
ustanovenia o mzdách a pracovných 
podmienkach obsiahnuté vo všetkých 
kolektívnych zmluvách na vyslaných 
pracovníkov v EÚ, aby sa v čo najväčšej 
miere zabezpečila rovnaká odmena za 
rovnakú prácu na rovnakom pracovisku 
pre pracovníkov a rovnaké podmienky pre 
spoločnosti pri vykonávaní revidovanej 
smernice o vysielaní pracovníkov; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, Gabriele Bischoff, 
Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro

Návrh uznesenia
Odsek 1 f (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1f. vyzýva Európsku komisiu, aby 
uskutočnila rozsiahly prieskum trendov 
charakterizujúcich vyslaných štátnych 
príslušníkov tretích krajín, pokiaľ ide o 
ich pracovné podmienky, a zdôrazňuje 
možnú potrebu prijatia politických 
opatrení na úrovni Únie alebo na 
vnútroštátnej úrovni na základe výsledkov 
prieskumu; je hlboko znepokojený 
súčasným nárastom podielu štátnych 
príslušníkov tretích krajín v odvetviach, 
ktoré sú známe neistými pracovnými 
podmienkami a prípadmi zneužívania; 
zdôrazňuje, že štátni príslušníci tretích 
krajín sú často zraniteľnejší voči 
vykorisťovaniu, a preto potrebujú 
ochranu; zdôrazňuje, že toto 
vykorisťovanie zahŕňa nezákonné 
praktiky ako fiktívne vysielanie, nepravú 
samostatnú zárobková činnosť, podvodné 
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subdodávateľské zmluvy a náborové 
agentúry, schránkové spoločnosti a 
nedeklarovanú prácu; zdôrazňuje, že 
pracovníci, ktorí sú štátnymi príslušníkmi 
tretích krajín, môžu pracovať s 
pracovnými povoleniami v EÚ za 
predpokladu, že všetky záruky 
vnútroštátneho pracovného práva a 
pracovného práva Únie účinne zabezpečia 
ochranu a dôstojné pracovné podmienky 
aj pre štátnych príslušníkov tretích krajín, 
a že to nebude mať za následok narušenie 
trhu práce; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby zabezpečili, aby sa pri 
zaobchádzaní so štátnymi príslušníkmi 
tretích krajín dodržiavali platné právne 
predpisy a pravidlá týkajúce sa podmienok 
zamestnávania, s cieľom odstrániť 
zneužívanie, a vyzýva členské štáty, aby 
vykonávali ochranné prvky smernice 
2009/52/ES a zabezpečili dostupné a 
účinné mechanizmy podávania sťažností, 
ktoré umožnia účinne vymáhať splatné 
mzdy a príspevky na sociálne 
zabezpečenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj 
Villumsen

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. opätovne pripomína charakter 
celoeurópskych dodávateľských reťazcov v 
strategických priemyselných odvetviach, 
ktoré sú kľúčovým zdrojom zamestnanosti 
a činnosti mobilných pracovníkov a 
spoločností poskytujúcich služby a ktoré sú 
výrazne zasiahnuté nekoordinovanými a 
zdĺhavými karanténami, ktoré zaviedli 
členské štáty v úsilí bojovať proti 

2. opätovne pripomína charakter 
celoeurópskych dodávateľských reťazcov v 
strategických priemyselných odvetviach, 
ktoré sú kľúčovým zdrojom zamestnanosti 
a činnosti mobilných pracovníkov a 
spoločností poskytujúcich služby a ktoré sú 
výrazne zasiahnuté nekoordinovanými 
opatreniami, napríklad karanténami, ktoré 
zaviedli členské štáty v úsilí bojovať proti 
pandémii; vyjadruje poľutovanie nad tým, 
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pandémii; že prístup Komisie k obnoveniu slobody 
pohybu sa skôr zameriaval na 
poskytovanie služieb než na zaistenie 
bezpečných podmienok pre pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. opätovne pripomína charakter 
celoeurópskych dodávateľských reťazcov v 
strategických priemyselných odvetviach, 
ktoré sú kľúčovým zdrojom zamestnanosti 
a činnosti mobilných pracovníkov a 
spoločností poskytujúcich služby a ktoré sú 
výrazne zasiahnuté nekoordinovanými a 
zdĺhavými karanténami, ktoré zaviedli 
členské štáty v úsilí bojovať proti 
pandémii;

2. opätovne pripomína charakter 
celoeurópskych dodávateľských reťazcov v 
strategických priemyselných odvetviach, 
ktoré sú kľúčovým zdrojom zamestnanosti 
a činnosti mobilných pracovníkov a 
spoločností poskytujúcich služby a ktoré sú 
výrazne zasiahnuté nekoordinovanými a 
zdĺhavými karanténami alebo rozličnými 
pravidlami o povinnom testovaní na 
COVID-19, ktoré zaviedli členské štáty v 
úsilí bojovať proti pandémii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. opätovne pripomína charakter 
celoeurópskych dodávateľských reťazcov v 
strategických priemyselných odvetviach, 
ktoré sú kľúčovým zdrojom zamestnanosti 
a činnosti mobilných pracovníkov a 
spoločností poskytujúcich služby a ktoré sú 

2. opätovne pripomína charakter 
celoeurópskych dodávateľských reťazcov v 
strategických priemyselných odvetviach, 
ktoré sú kľúčovým zdrojom zamestnanosti 
a činnosti mobilných pracovníkov a 
spoločností poskytujúcich služby a ktoré sú 
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výrazne zasiahnuté nekoordinovanými a 
zdĺhavými karanténami, ktoré zaviedli 
členské štáty v úsilí bojovať proti 
pandémii;

výrazne zasiahnuté nekoordinovanými a 
zdĺhavými karanténami, ktoré zaviedli 
členské štáty v úsilí bojovať proti 
pandémii; vyjadruje poľutovanie nad tým, 
že prístup Komisie k obnoveniu slobody 
pohybu sa skôr zameriaval na 
poskytovanie tovaru a služieb než na 
zaistenie bezpečných podmienok pre 
pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. opätovne pripomína charakter 
celoeurópskych dodávateľských reťazcov v 
strategických priemyselných odvetviach, 
ktoré sú kľúčovým zdrojom zamestnanosti 
a činnosti mobilných pracovníkov a 
spoločností poskytujúcich služby a ktoré sú 
výrazne zasiahnuté nekoordinovanými a 
zdĺhavými karanténami, ktoré zaviedli 
členské štáty v úsilí bojovať proti 
pandémii;

2. opätovne pripomína charakter 
celoeurópskych dodávateľských reťazcov v 
strategických priemyselných odvetviach, 
ktoré sú kľúčovým zdrojom zamestnanosti 
a činnosti mobilných pracovníkov a 
spoločností poskytujúcich služby a ktoré sú 
výrazne zasiahnuté nekoordinovanými a 
zdĺhavými karanténami, ktoré zaviedli 
členské štáty v úsilí bojovať proti 
pandémii; vyjadruje poľutovanie nad tým, 
že prístup Komisie k obnoveniu slobody 
pohybu sa skôr zameriaval na 
poskytovanie bezpečných služieb ľuďom 
než na zaistenie bezpečných podmienok 
pre pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Sara Matthieu
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 2
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. opätovne pripomína charakter 
celoeurópskych dodávateľských reťazcov v 
strategických priemyselných odvetviach, 
ktoré sú kľúčovým zdrojom zamestnanosti 
a činnosti mobilných pracovníkov a 
spoločností poskytujúcich služby a ktoré sú 
výrazne zasiahnuté nekoordinovanými a 
zdĺhavými karanténami, ktoré zaviedli 
členské štáty v úsilí bojovať proti 
pandémii;

2. opätovne pripomína charakter 
celoeurópskych dodávateľských reťazcov v 
strategických priemyselných odvetviach, 
ktoré sú kľúčovým zdrojom zamestnanosti 
a činnosti mobilných pracovníkov a 
spoločností poskytujúcich služby a ktoré sú 
výrazne zasiahnuté nekoordinovanými a 
zdĺhavými karanténami, ktoré zaviedli 
členské štáty v úsilí bojovať proti 
pandémii; vyzýva Komisiu, aby urýchlene 
predložila právne predpisy o úplnom 
dodržiavaní práv pracovníkov v rámci 
dodávateľského reťazca v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Sara Matthieu
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. poukazuje na to, že zdĺhavé 
karantény, často uložené pred príchodom 
a po návrate, by mohli spôsobiť veľkú 
záťaž pre podniky, ako aj pre mobilných a 
cezhraničných pracovníkov a ich rodiny, 
najmä v odvetviach s vysokou mobilitou;

3. poukazuje na to, že zdravotné 
karantény, ktoré sú kľúčové pre verejné 
zdravie, by mohli predstavovať výzvu pre 
podniky, ako aj pre mobilných a 
cezhraničných pracovníkov a ich rodiny, 
najmä v odvetviach s vysokou mobilitou; 
naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
rozšírili sociálne zabezpečenie, prístup k 
nemocenským dávkam a systémom 
dočasnej podpory v nezamestnanosti tak, 
aby chránili cezhraničných a mobilných 
pracovníkov postihnutých krízou, v 
dôsledku ktorej trpia chudobou, 
sociálnym vylúčením a zlými životnými 
podmienkami;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 174
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. poukazuje na to, že zdĺhavé 
karantény, často uložené pred príchodom 
a po návrate, by mohli spôsobiť veľkú 
záťaž pre podniky, ako aj pre mobilných a 
cezhraničných pracovníkov a ich rodiny, 
najmä v odvetviach s vysokou mobilitou;

3. poukazuje na to, že absencia 
harmonizovaných období karantény, 
požiadaviek na testovanie a obmedzení v 
oblasti cestovania v rámci EÚ by mohli 
spôsobiť veľkú záťaž pre podniky, ako aj 
pre mobilných a cezhraničných 
pracovníkov a ich rodiny, najmä v 
odvetviach s vysokou mobilitou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj 
Villumsen

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. poukazuje na to, že zdĺhavé 
karantény, často uložené pred príchodom a 
po návrate, by mohli spôsobiť veľkú záťaž 
pre podniky, ako aj pre mobilných a 
cezhraničných pracovníkov a ich rodiny, 
najmä v odvetviach s vysokou mobilitou;

3. poukazuje na to, že zdĺhavé 
karantény, často uložené pred príchodom a 
po návrate, by mohli byť potrebné a mohli 
by predstavovať záťaž pre mobilných a 
cezhraničných pracovníkov, najmä v 
odvetviach s vysokou mobilitou, čoho 
možným následkom by bolo zníženie počtu 
odpracovaných hodín alebo zníženie 
miezd príslušných pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odsek 3
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. poukazuje na to, že zdĺhavé 
karantény, často uložené pred príchodom a 
po návrate, by mohli spôsobiť veľkú záťaž 
pre podniky, ako aj pre mobilných a 
cezhraničných pracovníkov a ich rodiny, 
najmä v odvetviach s vysokou mobilitou;

3. poukazuje na to, že zdĺhavé 
karantény, často uložené pred príchodom a 
po návrate, by mohli spôsobiť veľkú záťaž 
pre podniky, ako aj pre mobilných a 
cezhraničných pracovníkov a ich rodiny, 
najmä v odvetviach s vysokou mobilitou; 
predchádzanie šíreniu pandémie je však 
uskutočniteľné len vtedy, ak existujú 
prísne ochranné prvky;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 177
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. poukazuje na to, že zdĺhavé 
karantény, často uložené pred príchodom a 
po návrate, by mohli spôsobiť veľkú záťaž 
pre podniky, ako aj pre mobilných a 
cezhraničných pracovníkov a ich rodiny, 
najmä v odvetviach s vysokou mobilitou;

3. poukazuje na to, že zdĺhavé 
karantény, často uložené pred príchodom a 
po návrate, by mohli spôsobiť veľkú záťaž 
pre podniky, ako aj pre mobilných a 
cezhraničných pracovníkov a ich rodiny, 
najmä v odvetviach s vysokou mobilitou; 
naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
rozšírili sociálne zabezpečenie, prístup k 
nemocenským dávkam a systémom 
dočasnej podpory v nezamestnanosti tak, 
aby chránili cezhraničných a mobilných 
pracovníkov postihnutých krízou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odsek 3
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. poukazuje na to, že zdĺhavé 
karantény, často uložené pred príchodom a 
po návrate, by mohli spôsobiť veľkú záťaž 
pre podniky, ako aj pre mobilných a 
cezhraničných pracovníkov a ich rodiny, 
najmä v odvetviach s vysokou mobilitou;

3. poukazuje na to, že zdĺhavé 
karantény, často uložené pred príchodom a 
po návrate, by mohli spôsobiť veľkú záťaž 
pre podniky, ako aj pre mobilných a 
cezhraničných pracovníkov a ich rodiny, 
najmä v odvetviach s vysokou mobilitou; 
naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
rozšírili sociálne zabezpečenie, prístup k 
nemocenským dávkam a systémom 
dočasnej podpory v nezamestnanosti aj na 
mobilných pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že pre každodenný 
život ľudí je veľmi dôležité, aby boli v 
celej EÚ zabezpečené nepretržité dodávky 
základného tovaru, ako sú potraviny alebo 
zdravotnícke pomôcky či ochranné 
prostriedky; vyzýva Komisiu, aby 
predložila návrh aktualizovanej smernice 
o kritickej infraštruktúre s cieľom 
zabezpečiť nepretržitý voľný pohyb 
základných tovarov a služieb v rámci 
vnútorného trhu v krízovom období, akým 
je napríklad pandémia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Sara Matthieu
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby osobitne uznali 
pracovníkov v strategických výrobných 
dodávateľských reťazcoch, ako sú stavba 
lodí a stavebníctvo, ako dôležitých 
pracovníkov alebo pracovníkov kritickom 
povolaní, a aby ich preto oslobodili od 
povinnosti absolvovať prísnu karanténu, 
a to v súlade s odporúčaním Rady o 
koordinovanom prístupe k obmedzeniu 
voľného pohybu v reakcii na pandémiu 
ochorenia COVID-19;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj 
Villumsen

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby osobitne uznali 
pracovníkov v strategických výrobných 
dodávateľských reťazcoch, ako sú stavba 
lodí a stavebníctvo, ako dôležitých 
pracovníkov alebo pracovníkov 
v kritickom povolaní, a aby ich preto 
oslobodili od povinnosti absolvovať 
prísnu karanténu, a to v súlade s 
odporúčaním Rady o koordinovanom 
prístupe k obmedzeniu voľného pohybu v 
reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19;

4. naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby osobitne uznali 
mobilných pracovníkov v strategických 
odvetviach, ako sú zdravotníctvo a zber 
úrody, ako dôležitých pracovníkov alebo 
pracovníkov v kritickom povolaní, a aby 
preto prijímali reguláciu v súlade s 
odporúčaním Rady o koordinovanom 
prístupe k obmedzeniu voľného pohybu v 
reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19; 
pripomína, že na zabezpečenie rovnakého 
zaobchádzania s miestnymi a 
cezhraničnými pracovníkmi je potrebné, 
aby členské štáty zabezpečili najvyššie 
normy pre mzdy, sociálnu ochranu a 
pracovné podmienky;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 182
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby osobitne uznali 
pracovníkov v strategických výrobných 
dodávateľských reťazcoch, ako sú stavba 
lodí a stavebníctvo, ako dôležitých 
pracovníkov alebo pracovníkov 
v kritickom povolaní, a aby ich preto 
oslobodili od povinnosti absolvovať prísnu 
karanténu, a to v súlade s odporúčaním 
Rady o koordinovanom prístupe k 
obmedzeniu voľného pohybu v reakcii na 
pandémiu ochorenia COVID-19;

4. naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby uznali mobilných 
pracovníkov v strategických výrobných 
dodávateľských reťazcoch, napr. v oblasti 
zdravotníckeho vybavenia, ako dôležitých 
pracovníkov alebo pracovníkov 
v kritickom povolaní, a aby ich preto 
oslobodili od povinnosti absolvovať prísnu 
karanténu, ak neexistuje riziko pre verejné 
zdravie a bezpečnosť, a to v súlade s 
odporúčaním Rady o koordinovanom 
prístupe k obmedzeniu voľného pohybu v 
reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby osobitne uznali 
pracovníkov v strategických výrobných 
dodávateľských reťazcoch, ako sú stavba 
lodí a stavebníctvo, ako dôležitých 
pracovníkov alebo pracovníkov kritickom 
povolaní, a aby ich preto oslobodili od 
povinnosti absolvovať prísnu karanténu, a 
to v súlade s odporúčaním Rady o 

4. naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby osobitne uznali 
pracovníkov v strategických výrobných 
dodávateľských reťazcoch, ako sú stavba 
lodí a stavebníctvo, ako dôležitých 
pracovníkov alebo pracovníkov kritickom 
povolaní, a aby ich preto oslobodili od 
povinnosti absolvovať prísnu karanténu, a 
to v súlade s odporúčaním Rady o 
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koordinovanom prístupe k obmedzeniu 
voľného pohybu v reakcii na pandémiu 
ochorenia COVID-19;

koordinovanom prístupe k obmedzeniu 
voľného pohybu v reakcii na pandémiu 
ochorenia COVID-19, pod podmienkou, že 
predložia dôkazy aspoň o dvoch 
negatívnych testoch uskutočnených v 
rozmedzí minimálne 48 hodín;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 184
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby osobitne uznali 
pracovníkov v strategických výrobných 
dodávateľských reťazcoch, ako sú stavba 
lodí a stavebníctvo, ako dôležitých 
pracovníkov alebo pracovníkov 
v kritickom povolaní, a aby ich preto 
oslobodili od povinnosti absolvovať prísnu 
karanténu, a to v súlade s odporúčaním 
Rady o koordinovanom prístupe k 
obmedzeniu voľného pohybu v reakcii na 
pandémiu ochorenia COVID-19;

4. naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby osobitne uznali 
pracovníkov v strategických výrobných 
dodávateľských reťazcoch, ako sú stavba 
lodí a stavebníctvo, ako dôležitých 
pracovníkov alebo pracovníkov 
v kritickom povolaní, a aby ich preto 
oslobodili od povinnosti absolvovať prísnu 
karanténu, a to v súlade s odporúčaním 
Rady o koordinovanom prístupe k 
obmedzeniu voľného pohybu v reakcii na 
pandémiu ochorenia COVID-19; 
pripomína, že na zabezpečenie rovnakého 
zaobchádzania s miestnymi a 
cezhraničnými pracovníkmi je potrebné, 
aby členské štáty povolili a uľahčili 
prekračovanie hraníc z profesijných 
dôvodov vždy, keď je v hostiteľskom 
členskom štáte povolená práca v 
príslušných odvetviach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Sara Matthieu
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že uzatváranie 
subdodávateľských zmlúv vrátane praktík 
zakladania dcérskych spoločností alebo 
vytvárania subdodávateľských reťazcov je 
jednou z hlavných hnacích síl sociálneho 
dampingu, čo vedie k vyhýbaniu sa 
povinnostiam zamestnávateľov, 
obchádzaniu kolektívnych zmlúv, 
spravodlivých miezd, príspevkov na 
sociálne zabezpečenie a dôstojných 
pracovných podmienok, a teda k 
vystaveniu mobilných a migrujúcich 
pracovníkov podvodom a zneužívaniu; 
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; zdôrazňuje, 
že takáto iniciatíva by mala zvýšiť 
transparentnosť a posilniť zodpovednosť 
hlavných dodávateľov v 
subdodávateľských reťazcoch stanovením 
účinných sankcií, spätných platieb a 
náhrad v prípade nedodržiavania 
príslušných pracovných právnych 
predpisov vrátane minimálnych miezd 
stanovených kolektívnymi zmluvami alebo 
povinnými minimálnymi mzdami, 
obchádzaním príspevkov na sociálne 
zabezpečenie a daní a vyhýbaním sa týmto 
platbám, ako aj porušovania práv na 
kolektívne organizovanie a vyjednávanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že uzatváranie 
subdodávateľských zmlúv vrátane praktík 
zakladania dcérskych spoločností alebo 
vytvárania subdodávateľských reťazcov je 
jednou z hlavných hnacích síl sociálneho 
dampingu, čo vedie k vyhýbaniu sa 
povinnostiam zamestnávateľov, 
obchádzaniu kolektívnych zmlúv, 
neuplatneniu zásady spravodlivej mzdy, 
absencii príspevkov na sociálne 
zabezpečenie a dôstojných pracovných 
podmienok, a teda k vystaveniu mobilných 
a migrujúcich pracovníkov podvodom a 
zneužívaniu; 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; 
zdôrazňuje, že takáto iniciatíva by mala 
zvýšiť transparentnosť a posilniť 
zodpovednosť hlavných dodávateľov v 
subdodávateľských reťazcoch stanovením 
účinných sankcií, spätných platieb a 
náhrad v prípade nedodržiavania 
príslušných pracovných právnych 
predpisov vrátane minimálnych miezd 
stanovených kolektívnymi zmluvami alebo 
povinnými minimálnymi mzdami, ako aj v 
prípade obchádzania príspevkov na 
sociálne zabezpečenie a daní a vyhýbania 
sa týmto platbám, alebo porušovania práv 
na kolektívne organizovanie a 
vyjednávanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)



PE662.032v01-00 104/189 AM\1220296SK.docx

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. žiada, aby Komisia zanalyzovala 
vývoj v oblasti mobility pracovníkov, 
predovšetkým fenomén úniku mozgov v 
niektorých odvetviach a niektorých 
regiónoch; zdôrazňuje, že boj proti úniku 
mozgov súvisí s bojom proti sociálnemu 
dampingu a so vzostupnou sociálnou 
konvergenciou;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 188
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. pripomína, že členské štáty by mali 
povoliť a uľahčiť prekračovanie hraníc z 
profesijných dôvodov vždy, keď je práca v 
príslušných odvetviach v hostiteľskom 
členskom štáte povolená, v záujme 
zabezpečenia rovnakého zaobchádzania s 
miestnymi aj mobilnými pracovníkmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odsek 4 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4b. vyzýva Komisiu, aby prijala 
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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; 
zdôrazňuje, že takáto iniciatíva by mala 
zvýšiť transparentnosť a posilniť 
zodpovednosť hlavných dodávateľov v 
subdodávateľských reťazcoch stanovením 
účinných sankcií, spätných platieb a 
náhrad v prípade nedodržiavania 
príslušných pracovných právnych 
predpisov vrátane minimálnych miezd 
stanovených kolektívnymi zmluvami alebo 
povinnými minimálnymi mzdami, ako aj v 
prípade obchádzania príspevkov na 
sociálne zabezpečenie a daní a vyhýbania 
sa týmto platbám, alebo porušovania práv 
na kolektívne organizovanie a 
vyjednávanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela

Návrh uznesenia
Odsek 4 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4b. vyzýva Komisiu, aby sledovala 
výsledky členských štátov v oblasti 
transpozície a uplatňovania právnych 
predpisov, ktoré sa týkajú voľného 
pohybu pracovníkov; žiada Komisiu, aby 
zaviedla jednoznačné kvantitatívne aj 
kvalitatívne ukazovatele, najmä v rámci 
európskeho semestra a zverejňovania 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny, s 
cieľom zaistiť sledovanie vykonávania a 
dodržiavania regulácie v oblasti voľného 
pohybu pracovníkov a navrhnúť 
odporúčania na zaistenie korektných, 
spravodlivých a dôstojných životných a 
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pracovných podmienok mobilných 
pracovníkov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 191
Sara Matthieu
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 4 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4b. v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, 
aby riešila aj zneužívanie dočasných 
agentúrnych pracovníkov, a to aj 
využívaním náborových a iných 
sprostredkovateľských spoločností v 
dodávateľskom reťazci, a zabezpečila, aby 
napríklad mobilní a migrujúci pracovníci 
v rámci EÚ s pracovnými zmluvami na 
dobu určitú s agentúrami dočasného 
zamestnávania alebo akýmkoľvek iným 
druhom sprostredkovateľov na trhu práce 
mali rovnaké zaobchádzanie vrátane 
dôstojných pracovných a životných 
podmienok, ako aj prístup k úplným 
informáciám o svojich právach, 
pracovných podmienkach a ochrane pred 
nekalými náborovými postupmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odsek 4 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4b. v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, 
aby riešila aj zneužívanie dočasných 
agentúrnych pracovníkov, a to aj 
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využívaním náborových a iných 
sprostredkovateľských spoločností v 
dodávateľskom reťazci, a zabezpečila, aby 
napríklad mobilní a migrujúci pracovníci 
v rámci EÚ s pracovnými zmluvami na 
dobu určitú s agentúrami dočasného 
zamestnávania alebo akýmkoľvek iným 
druhom sprostredkovateľov na trhu práce 
mali rovnaké zaobchádzanie vrátane 
dôstojných pracovných a životných 
podmienok, ako aj prístup k úplným 
informáciám o svojich podmienkach a 
ochrane pred nekalými náborovými 
postupmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odsek 4 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4c. vyzýva Komisiu, aby predložila 
legislatívny návrh s cieľom zabezpečiť, 
aby spoločnosť, ktorá rieši poskytovanie 
služieb pod svojím menom inou 
spoločnosťou, bola zodpovedná za platbu 
pracovníkom všetkých splatných nárokov 
a/alebo príspevkov splatných v rámci 
spoločných fondov alebo inštitúcií 
sociálnych partnerov upravených 
zákonom alebo kolektívnymi zmluvami 
okrem zamestnávateľa alebo namiesto 
neho;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
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Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odsek 4 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4d. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
nedostatky v ochrane a potrebu revízie 
smernice 2008/104/ES o dočasnej 
agentúrnej práci s cieľom zabezpečiť 
dôstojné podmienky práce a 
zamestnávania pre dočasných 
agentúrnych zamestnancov; pripomína 
dôležitosť zapojenia sociálnych partnerov 
do koncipovania a vykonávania nariadení 
o poskytovaní služieb a povolaniach; v 
tejto súvislosti zdôrazňuje, že je potrebné 
umiestniť ochranu pracovníkov a 
sociálnych partnerov do centra všetkých 
príslušných politík Únie s cieľom 
zabezpečiť demokratické fungovanie, 
hospodársky rast a vysoké sociálne a 
environmentálne normy; vyzýva Komisiu 
na podporu a členské štáty na zaručenie 
prístupu odborových zväzov na pracoviská 
v súlade s vnútroštátnou praxou; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby prijali 
opatrenia na posilnenie a podporu 
sociálneho dialógu a autonómie 
sociálnych partnerov, a ako kľúčový 
nástroj na dosiahnutie vysokých 
štandardov zamestnania odporúča 
pracovníkom združovať sa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 195
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odsek 4 e (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4e. zdôrazňuje, že ciele Európskeho 
piliera sociálnych práv, ciele OSN 
v oblasti udržateľného rozvoja, Európskej 
zelenej dohody a stratégie pre rodovú 
rovnosť sa musia zohľadniť aj v prístupe 
k jednotnému trhu, pričom sa musia 
podporovať vysoké sociálne 
a environmentálne štandardy ako 
predpoklad zvyšovania produktivity; 
zdôrazňuje význam verejného 
obstarávania na dosahovanie týchto 
cieľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
France Jamet

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že ELA začne fungovať tak, aby sa 
zabezpečila spravodlivá mobilita a účinné 
cezhraničné presadzovanie práv 
pracovníkov;

5. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili, aby vnútroštátne kontrolné 
orgány mali k dispozícii primerané 
prostriedky na zastavenie podvodov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 197
Sara Matthieu
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že ELA začne fungovať tak, aby sa 

5. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila, že ELA začne fungovať 
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zabezpečila spravodlivá mobilita a účinné 
cezhraničné presadzovanie práv 
pracovníkov;

prednostne tak, aby sa zabezpečila 
spravodlivá mobilita založená na právach, 
primerané informácie pre pracovníkov a 
zamestnávateľov o ich právach a 
povinnostiach, a účinné cezhraničné 
presadzovanie práv pracovníkov; 
domnieva sa, že orgán ELA by sa mal 
zamerať na lepšie presadzovanie a 
vykonávanie existujúcich právnych 
predpisov EÚ, aby bola hospodárska 
súťaž v rámci jednotného trhu korektná a 
spravodlivá; zdôrazňuje, že aby bol orgán 
ELA účinný v boji proti nezákonným 
praktikám a vykorisťovaniu a zneužívaniu 
pracovníkov, mal by uprednostňovať 
vytvorenie databázy v reálnom čase, ktorá 
by potvrdzovala informácie od 
zahraničných poskytovateľov služieb, a 
ukladať sankcie spoločnostiam, ktoré 
nedodržiavajú predpisy; zdôrazňuje, že 
orgán ELA musí mať dostatočné zdroje 
na riadne plnenie svojich úloh; 
zdôrazňuje, že integrácia siete EURES do 
orgánu ELA by mala posilniť prepojenie 
medzi podporou slobody pohybu a 
poskytovania informácií a dodržiavanie 
príslušného legislatívneho rámca na 
ochranu mobilných pracovníkov a 
občanov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 198
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že ELA začne fungovať tak, aby sa 
zabezpečila spravodlivá mobilita a účinné 
cezhraničné presadzovanie práv 
pracovníkov;

5. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že ELA začne plnohodnotne fungovať čo 
najskôr, aby sa posilnila prenosnosť práv 
mobilných pracovníkov, zabezpečila 
spravodlivá mobilita, lepšia koordinácia 
medzi vnútroštátnymi inšpekciami práce a 
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účinné cezhraničné presadzovanie práv 
pracovníkov; vyzýva takisto Komisiu a 
členské štáty, aby preverili možnosť 
rozšíriť mandát orgánu ELA tým, že sa 
mu zveria skutočné právomoci v oblasti 
iniciovania inšpekcií, vykonávania 
kontrol a ukladania sankcií a pokút; 
vyzýva preto naliehavo Komisiu, aby tieto 
aspekty zaradila do hodnotenia mandátu 
orgánu ELA, s ktorým sa počíta v roku 
2024, a zapojila doňho zainteresované 
subjekty; zdôrazňuje, že vedenie orgánu 
ELA by malo mať rovnakú trojstrannú 
štruktúru ako v prípade iných agentúr;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 199
Marianne Vind

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že ELA začne fungovať tak, aby sa 
zabezpečila spravodlivá mobilita a účinné 
cezhraničné presadzovanie práv 
pracovníkov;

5. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že ELA začne čo najskôr fungovať tak, 
aby sa zabezpečila spravodlivá mobilita a 
účinné cezhraničné presadzovanie práv 
pracovníkov; zdôrazňuje, že aby bol orgán 
ELA účinný v boji proti nezákonným 
praktikám a vykorisťovaniu a zneužívaniu 
pracovníkov, mal by uprednostňovať 
vytvorenie databázy v reálnom čase, ktorá 
by potvrdzovala informácie od 
zahraničných poskytovateľov služieb, a 
ukladať sankcie spoločnostiam, ktoré 
nedodržiavajú predpisy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė
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Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že ELA začne fungovať tak, aby sa 
zabezpečila spravodlivá mobilita a účinné 
cezhraničné presadzovanie práv 
pracovníkov;

5. vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila 
svoje úsilie a bez zbytočného odkladu 
zaistila funkčnosť orgánu ELA s cieľom 
zlepšiť uplatňovanie a presadzovanie 
právnych predpisov Únie týkajúcich sa 
mobility pracovnej sily a koordinácie 
sociálneho zabezpečenia, a tým 
zabezpečila spravodlivú mobilitu a účinné 
cezhraničné presadzovanie práv 
pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že ELA začne fungovať tak, aby sa 
zabezpečila spravodlivá mobilita a účinné 
cezhraničné presadzovanie práv 
pracovníkov;

5. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že ELA začne plnohodnotne fungovať na 
podporu a posilnenie kapacity 
vnútroštátnych inšpektorátov práce a 
orgánov, ako aj sociálnych partnerov, s 
cieľom zabezpečiť spravodlivú mobilitu a 
účinné cezhraničné presadzovanie práv 
pracovníkov a účinne bojovať proti 
sociálnym podvodom, zneužívaniu a 
dampingu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj 
Villumsen
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Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že ELA začne fungovať tak, aby sa 
zabezpečila spravodlivá mobilita a účinné 
cezhraničné presadzovanie práv 
pracovníkov;

5. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že ELA začne fungovať tak, aby sa 
zabezpečila spravodlivá mobilita, 
primerané informácie pre pracovníkov a 
zamestnávateľov o ich právach a 
povinnostiach a účinné cezhraničné 
presadzovanie práv pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 203
Elżbieta Rafalska
v mene skupiny ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že ELA začne fungovať tak, aby sa 
zabezpečila spravodlivá mobilita a účinné 
cezhraničné presadzovanie práv 
pracovníkov;

5. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že ELA začne fungovať tak, aby pomohol 
zabezpečiť spravodlivú mobilitu a účinné 
cezhraničné presadzovanie práv 
pracovníkov;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 204
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že ELA začne fungovať tak, aby sa 
zabezpečila spravodlivá mobilita a účinné 
cezhraničné presadzovanie práv 

5. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že ELA začne fungovať tak, aby sa 
zabezpečila spravodlivá mobilita a účinné 
cezhraničné presadzovanie práv 
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pracovníkov; pracovníkov; zdôrazňuje, že integrácia 
siete EURES do orgánu ELA by mala 
posilniť podporu slobody pohybu, 
poskytovanie informácií a dodržiavanie 
príslušného legislatívneho rámca na 
ochranu mobilných pracovníkov a 
občanov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
Radan Kanev, Romana Tomc, Cindy Franssen, Dennis Radtke, Miriam Lexmann, 
Stelios Kympouropoulos, Gheorghe Falcă

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili spravodlivé a dôstojné 
pracovné podmienky pre mobilných, 
cezhraničných a sezónnych pracovníkov v 
EÚ a aby zabezpečili, aby títo pracovníci 
mali rovnaký prístup k zamestnaniu a 
príležitostiam v iných členských štátoch a 
rovnakú úroveň sociálnej ochrany, ako sa 
stanovuje v článku 45 ods. 2 ZFEÚ; 
okrem toho žiada, aby sa v tejto súvislosti 
zohľadnili existujúce postupy týkajúce sa 
vysielania pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
európsky rámec pre boj proti nekalej 
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hospodárskej súťaži v oblasti nákladov 
práce s cieľom zaistiť plnohodnotné 
rešpektovanie zásady rovnosti 
zaobchádzania a rovnakej odmeny a 
rovnakých nákladov práce v prípade 
rovnakej práce na rovnakom mieste;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 207
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby predložila 
iniciatívu týkajúcu sa digitálneho 
európskeho čísla sociálneho 
zabezpečenia, ktoré je potrebné na 
zabezpečenie právnej istoty, spravodlivej 
mobility a ochrany a presadzovania práv 
pracovníkov, ako aj na podporu 
spravodlivej hospodárskej súťaže a 
zabezpečenie rovnakých podmienok pre 
podniky;

vypúšťa sa

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 208
Anne Sander

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby predložila 
iniciatívu týkajúcu sa digitálneho 
európskeho čísla sociálneho 
zabezpečenia, ktoré je potrebné na 
zabezpečenie právnej istoty, spravodlivej 
mobility a ochrany a presadzovania práv 
pracovníkov, ako aj na podporu 

vypúšťa sa
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spravodlivej hospodárskej súťaže a 
zabezpečenie rovnakých podmienok pre 
podniky;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 209
France Jamet

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby predložila 
iniciatívu týkajúcu sa digitálneho 
európskeho čísla sociálneho 
zabezpečenia, ktoré je potrebné na 
zabezpečenie právnej istoty, spravodlivej 
mobility a ochrany a presadzovania práv 
pracovníkov, ako aj na podporu 
spravodlivej hospodárskej súťaže a 
zabezpečenie rovnakých podmienok pre 
podniky;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 210
Sara Matthieu
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby predložila 
iniciatívu týkajúcu sa digitálneho 
európskeho čísla sociálneho zabezpečenia, 
ktoré je potrebné na zabezpečenie právnej 
istoty, spravodlivej mobility a ochrany a 
presadzovania práv pracovníkov, ako aj na 
podporu spravodlivej hospodárskej súťaže 
a zabezpečenie rovnakých podmienok pre 

6. naliehavo žiada Komisiu, aby 
predložila iniciatívu týkajúcu sa 
digitálneho európskeho čísla sociálneho 
zabezpečenia (EČSZ) a účinnej ochrany, 
prenosnosti, vysledovateľnosti a 
presadzovania práv pracovníkov, ako aj na 
podporu spravodlivej hospodárskej súťaže 
a zabezpečenie rovnakých podmienok pre 
podniky; domnieva sa, že EČSZ by malo 
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podniky; dopĺňať vnútroštátne čísla sociálneho 
zabezpečenia a nariadenia o sociálnom 
zabezpečení a elektronickú výmenu 
informácií o sociálnom zabezpečení 
(EESSI) s cieľom zlepšiť koordináciu a 
výmenu informácií medzi vnútroštátnymi 
orgánmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Marianne Vind

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby predložila 
iniciatívu týkajúcu sa digitálneho 
európskeho čísla sociálneho zabezpečenia, 
ktoré je potrebné na zabezpečenie právnej 
istoty, spravodlivej mobility a ochrany a 
presadzovania práv pracovníkov, ako aj na 
podporu spravodlivej hospodárskej súťaže 
a zabezpečenie rovnakých podmienok pre 
podniky;

6. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr 
spustila svoj návrh týkajúci sa digitálneho 
európskeho čísla sociálneho zabezpečenia 
vrátane osobného pracovného preukazu, 
ktoré je potrebné na zabezpečenie právnej 
istoty, spravodlivej mobility, dodržiavania 
pravidiel mobility pracovnej sily a 
koordinácie sociálneho zabezpečenia v 
EÚ, daňových platieb, dôstojných 
pracovných podmienok, dodržiavania 
zásady rovnakej odmeny za rovnakú 
prácu na rovnakom pracovisku a ochrany 
a presadzovania práv pracovníkov, ako aj 
na podporu spravodlivej hospodárskej 
súťaže a zabezpečenie rovnakých 
podmienok pre podniky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Návrh uznesenia
Odsek 6
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby predložila 
iniciatívu týkajúcu sa digitálneho 
európskeho čísla sociálneho zabezpečenia, 
ktoré je potrebné na zabezpečenie právnej 
istoty, spravodlivej mobility a ochrany a 
presadzovania práv pracovníkov, ako aj na 
podporu spravodlivej hospodárskej súťaže 
a zabezpečenie rovnakých podmienok pre 
podniky;

6. vyzýva Komisiu, aby predložila 
iniciatívu týkajúcu sa digitálneho 
európskeho čísla sociálneho zabezpečenia, 
ktoré je potrebné na zabezpečenie právnej 
istoty, spravodlivej mobility a ochrany a 
presadzovania práv pracovníkov, ako aj na 
podporu spravodlivej hospodárskej súťaže 
a zabezpečenie rovnakých podmienok pre 
podniky pri súčasnom dodržaní 
rozmanitosti vnútroštátnych systémov a 
rešpektovaní právomocí členských štátov, 
ako sú zakotvené v zmluvách, a zásad 
subsidiarity a proporcionality;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby predložila 
iniciatívu týkajúcu sa digitálneho 
európskeho čísla sociálneho zabezpečenia, 
ktoré je potrebné na zabezpečenie právnej 
istoty, spravodlivej mobility a ochrany a 
presadzovania práv pracovníkov, ako aj na 
podporu spravodlivej hospodárskej súťaže 
a zabezpečenie rovnakých podmienok pre 
podniky;

6. vyzýva Komisiu, aby predložila 
iniciatívu týkajúcu sa digitálneho 
európskeho čísla sociálneho zabezpečenia 
podliehajúceho prísnym pravidlám 
ochrany údajov, ktoré je potrebné na 
zabezpečenie právnej istoty, spravodlivej 
mobility a ochrany a presadzovania práv 
pracovníkov, najmä práv v oblasti 
sociálneho zabezpečenia, ako aj na 
podporu spravodlivej hospodárskej súťaže 
a zabezpečenie rovnakých podmienok pre 
podniky, a na to, aby si členské štáty 
ľahšie vymieňali údaje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 214
Miriam Lexmann
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Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby predložila 
iniciatívu týkajúcu sa digitálneho 
európskeho čísla sociálneho zabezpečenia, 
ktoré je potrebné na zabezpečenie právnej 
istoty, spravodlivej mobility a ochrany a 
presadzovania práv pracovníkov, ako aj na 
podporu spravodlivej hospodárskej súťaže 
a zabezpečenie rovnakých podmienok pre 
podniky;

6. vyzýva Komisiu, aby dôkladne 
posúdila možnosť predložiť iniciatívu 
týkajúcu sa digitálneho európskeho čísla 
sociálneho zabezpečenia, ktoré je potrebné 
na zabezpečenie právnej istoty, 
spravodlivej mobility a ochrany a 
presadzovania práv pracovníkov, ako aj na 
podporu spravodlivej hospodárskej súťaže 
a zabezpečenie rovnakých podmienok pre 
podniky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby predložila 
iniciatívu týkajúcu sa digitálneho 
európskeho čísla sociálneho zabezpečenia, 
ktoré je potrebné na zabezpečenie právnej 
istoty, spravodlivej mobility a ochrany a 
presadzovania práv pracovníkov, ako aj na 
podporu spravodlivej hospodárskej súťaže 
a zabezpečenie rovnakých podmienok pre 
podniky;

6. vyzýva Komisiu, aby predložila 
iniciatívu týkajúcu sa digitálneho 
európskeho čísla sociálneho zabezpečenia, 
ktoré je potrebné na zabezpečenie právnej 
istoty, spravodlivej mobility a účinnej 
ochrany, prenosnosti, vysledovateľnosti a 
presadzovania práv pracovníkov, ako aj na 
podporu spravodlivej hospodárskej súťaže 
a zabezpečenie rovnakých podmienok pre 
podniky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 216
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela
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Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby predložila 
iniciatívu týkajúcu sa digitálneho 
európskeho čísla sociálneho zabezpečenia, 
ktoré je potrebné na zabezpečenie právnej 
istoty, spravodlivej mobility a ochrany a 
presadzovania práv pracovníkov, ako aj na 
podporu spravodlivej hospodárskej súťaže 
a zabezpečenie rovnakých podmienok pre 
podniky;

6. zdôrazňuje, že vytvorenie 
digitálneho systému na výmenu 
informácií medzi členskými štátmi by 
mohlo uľahčiť spravodlivý a korektný 
voľný pohyb pracovníkov zaistením 
plnohodnotného dodržiavania európskych 
pravidiel v tejto oblasti; vyzýva v tomto 
smere Komisiu, aby predložila iniciatívu 
týkajúcu sa digitálneho európskeho čísla 
sociálneho zabezpečenia, ktoré je potrebné 
na zabezpečenie právnej istoty, 
spravodlivej mobility a ochrany a 
presadzovania práv pracovníkov, ako aj na 
podporu spravodlivej hospodárskej súťaže 
a zabezpečenie rovnakých podmienok pre 
podniky; zdôrazňuje, že toto digitálne 
európske číslo sociálneho zabezpečenia by 
pracovníkom a podnikom zaistilo právnu 
istotu a lepšiu prenosnosť práv, uľahčilo 
by koordináciu medzi vnútroštátnymi 
orgánmi a vysledovateľnosť postupov, a 
umožnilo by takisto boj proti sociálnym 
podvodom, falošnému vysielaniu 
pracovníkov alebo schránkovým 
spoločnostiam;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 217
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby predložila 
iniciatívu týkajúcu sa digitálneho 
európskeho čísla sociálneho zabezpečenia, 
ktoré je potrebné na zabezpečenie právnej 

6. vyzýva Komisiu, aby predložila 
iniciatívu týkajúcu sa digitálneho 
európskeho čísla sociálneho zabezpečenia 
(EČSZ), ktoré je potrebné na zabezpečenie 
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istoty, spravodlivej mobility a ochrany a 
presadzovania práv pracovníkov, ako aj na 
podporu spravodlivej hospodárskej súťaže 
a zabezpečenie rovnakých podmienok pre 
podniky;

právnej istoty, spravodlivej mobility a 
účinnej ochrany, prenosnosti, 
vysledovateľnosti a presadzovania práv 
pracovníkov, ako aj na podporu 
spravodlivej hospodárskej súťaže a 
zabezpečenie rovnakých podmienok pre 
podniky; domnieva sa, že EČSZ by malo 
dopĺňať vnútroštátne čísla sociálneho 
zabezpečenia a nariadenia o sociálnom 
zabezpečení a elektronickú výmenu 
informácií o sociálnom zabezpečení 
(EESSI) s cieľom zlepšiť koordináciu a 
výmenu informácií medzi vnútroštátnymi 
orgánmi, a malo by slúžiť na rýchle a 
presné overenie postavenia v oblasti 
sociálneho zabezpečenia a poskytnúť 
jednotlivcom aj orgánom kontrolný 
mechanizmus na jednoduché overenie 
príspevkov a pokrytia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 218
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj 
Villumsen

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby predložila 
iniciatívu týkajúcu sa digitálneho 
európskeho čísla sociálneho zabezpečenia, 
ktoré je potrebné na zabezpečenie právnej 
istoty, spravodlivej mobility a ochrany a 
presadzovania práv pracovníkov, ako aj na 
podporu spravodlivej hospodárskej súťaže 
a zabezpečenie rovnakých podmienok pre 
podniky;

6. vyzýva Komisiu, aby predložila 
iniciatívu týkajúcu sa digitálneho 
európskeho čísla sociálneho zabezpečenia 
(EČSZ), ktoré je potrebné na zabezpečenie 
právnej istoty, spravodlivej mobility a 
ochrany a presadzovania práv pracovníkov, 
ako aj na podporu spravodlivej 
hospodárskej súťaže a zabezpečenie 
rovnakých podmienok pre podniky; vyzýva 
členské štáty, aby zlepšili spoluprácu a 
výmenu informácií týkajúcich sa systémov 
sociálneho zabezpečenia s cieľom pomôcť 
účinne kontrolovať postupy zadávania 
zákaziek a bojovať proti sociálnym 
podvodom, ako je nepravá samostatná 
zárobková činnosť, fiktívne vysielanie, 
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schránkové spoločnosti a iné umelé 
dohody. domnieva sa, že EČSZ by malo 
dopĺňať vnútroštátne čísla sociálneho 
zabezpečenia a nariadenia o sociálnom 
zabezpečení a elektronickú výmenu 
informácií o sociálnom zabezpečení 
(EESSI);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby predložila 
iniciatívu týkajúcu sa digitálneho 
európskeho čísla sociálneho zabezpečenia, 
ktoré je potrebné na zabezpečenie právnej 
istoty, spravodlivej mobility a ochrany a 
presadzovania práv pracovníkov, ako aj na 
podporu spravodlivej hospodárskej súťaže 
a zabezpečenie rovnakých podmienok pre 
podniky;

6. vyzýva Komisiu, aby predložila 
iniciatívu týkajúcu sa digitálneho 
európskeho čísla sociálneho zabezpečenia 
(EČSZ), ktoré je potrebné na zabezpečenie 
právnej istoty, spravodlivej mobility a 
ochrany a presadzovania práv pracovníkov, 
ako aj na podporu spravodlivej 
hospodárskej súťaže a zabezpečenie 
rovnakých podmienok pre podniky; 
domnieva sa, že EČSZ by malo dopĺňať 
vnútroštátne čísla sociálneho 
zabezpečenia a nariadenia o sociálnom 
zabezpečení a elektronickú výmenu 
informácií o sociálnom zabezpečení 
(EESSI) s cieľom zlepšiť koordináciu a 
výmenu informácií medzi vnútroštátnymi 
orgánmi; poukazuje na to, že by malo 
umožniť rýchle a presné overenie 
postavenia v oblasti sociálneho 
zabezpečenia a poskytnúť jednotlivcom aj 
orgánom kontrolný mechanizmus na 
jednoduché overenie pokrytia a 
príspevkov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 220
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali používanie digitálnych 
nástrojov, a členské štáty, aby 
inšpektoráty práce vybavili dostatočnými 
prostriedkami na riešenie všetkých foriem 
zneužívania; vyzýva Komisiu, aby 
predložila iniciatívu za európske číslo 
sociálneho zabezpečenia, ktoré by 
pracovníkom a podnikom poskytlo právnu 
istotu a ktoré by umožnilo účinnú 
kontrolu subdodávateľských postupov 
a boj proti sociálnym podvodom, ako sú 
nepravá samostatná zárobková činnosť a 
vysielanie a schránkové spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Samira Rafaela

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva Komisiu, členské štáty 
a miestne orgány, aby v spolupráci so 
sociálnymi partnermi vypracovali 
stratégie, ktoré zabezpečia, uľahčia 
a podporia mobilitu pracovníkov, 
s využitím primeraných verejných politík 
a vďaka možnostiam zamestnania, ktoré 
zodpovedá ich kompetenciám;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 222
Elżbieta Rafalska
v mene skupiny ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje potrebu 
koordinovaného prístupu k problému 
úniku mozgov a koordinovanej politiky v 
oblastiach súvisiacich s únikom mozgov 
vrátane vzdelávania, digitalizácie, 
súdržnosti a hospodárskej politiky;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 223
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odsek 6 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6b. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
sa plne zaviazali k digitalizácii verejných 
služieb a aby vykonávali všetky zložky 
systému EESSI s cieľom posilniť 
spoluprácu medzi členskými štátmi a 
inštitúciami sociálneho zabezpečenia a 
uľahčiť slobodnú a spravodlivú mobilitu 
európskych pracovníkov; vyzýva členské 
štáty, aby zlepšili spoluprácu a výmenu 
informácií súvisiacich so systémami 
sociálneho zabezpečenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 224
France Jamet
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Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje potrebu ďalšieho 
zosúladenia a zjednodušenia predpisov o 
mobilite pracovnej sily a kontrolných 
postupov vrátane spoločných inšpekcií a 
výmeny informácií, a to pod vedením 
Európskeho orgánu práce;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 225
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje potrebu ďalšieho 
zosúladenia a zjednodušenia predpisov o 
mobilite pracovnej sily a kontrolných 
postupov vrátane spoločných inšpekcií a 
výmeny informácií, a to pod vedením 
Európskeho orgánu práce;

7. zdôrazňuje potrebu zjednodušenia 
predpisov o mobilite pracovnej sily a 
kontrolných postupov vrátane spoločných 
inšpekcií a výmeny informácií, a to pod 
vedením Európskeho orgánu práce;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 226
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje potrebu ďalšieho 
zosúladenia a zjednodušenia predpisov o 
mobilite pracovnej sily a kontrolných 
postupov vrátane spoločných inšpekcií a 
výmeny informácií, a to pod vedením 

7. zdôrazňuje potrebu ďalšieho 
zosúladenia a koordinácie mobility 
pracovnej sily a kontrolných postupov v 
záujme účinného presadzovania vrátane 
spoločných inšpekcií a výmeny informácií 
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Európskeho orgánu práce; s podporou Európskeho orgánu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 227
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj 
Villumsen

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje potrebu ďalšieho 
zosúladenia a zjednodušenia predpisov o 
mobilite pracovnej sily a kontrolných 
postupov vrátane spoločných inšpekcií a 
výmeny informácií, a to pod vedením 
Európskeho orgánu práce;

7. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby posudzovali a kontrolovali mediálne 
skupiny; zdôrazňuje potrebu ďalšej 
koordinácie pravidiel mobility pracovnej 
sily a kontrolných postupov vrátane 
spoločných inšpekcií a výmeny informácií, 
a to s podporou Európskeho orgánu práce; 
zdôrazňuje, že je potrebné poskytnúť 
inšpektorátom práce dostatočné ľudské 
zdroje a materiálne prostriedky na plnenie 
ich povinností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 228
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje potrebu ďalšieho 
zosúladenia a zjednodušenia predpisov o 
mobilite pracovnej sily a kontrolných 
postupov vrátane spoločných inšpekcií a 
výmeny informácií, a to pod vedením 
Európskeho orgánu práce;

7. zdôrazňuje potrebu ďalšieho 
zosúladenia a koordinácie inšpekcií práce 
a presadzovania právnych predpisov Únie 
a vnútroštátnych ustanovení, a to aj 
prostredníctvom výmeny informácií a 
spoločných a zosúladených inšpekcií 
koordinovaných a podporovaných 
Európskym orgánom práce; vyzýva orgán 
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ELA, aby zlepšil zber údajov a zriadil 
databázy mobility pracovnej sily vedené v 
reálnom čase na účely analýzy a 
hodnotenia rizika, ako aj prípravy 
informačných kampaní a cielených 
inšpekcií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 229
Sara Matthieu
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje potrebu ďalšieho 
zosúladenia a zjednodušenia predpisov o 
mobilite pracovnej sily a kontrolných 
postupov vrátane spoločných inšpekcií a 
výmeny informácií, a to pod vedením 
Európskeho orgánu práce;

7. zdôrazňuje potrebu ďalšieho 
zosúladenia smerom nahor a koordinácie 
kontrolných postupov v oblasti mobility 
pracovnej sily v záujme lepšieho 
presadzovania práva, a to aj 
prostredníctvom spoločných a 
zosúladených inšpekcií a uľahčenej 
výmeny informácií, a to s podporou a pod 
dohľadom Európskeho orgánu práce; 
vyzýva orgán ELA, aby zlepšil zber údajov 
o mobilite pracovnej sily, pokiaľ ide o 
mobilných a migrujúcich pracovníkov, na 
účely analýzy a hodnotenia rizika s 
cieľom riešiť štrukturálne výzvy na trhu 
práce, čím sa pripraví pôda pre odvetvové 
stratégie vrátane samostatných 
informačných krokov a cielených 
inšpekcií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 230
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela

Návrh uznesenia
Odsek 7
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje potrebu ďalšieho 
zosúladenia a zjednodušenia predpisov o 
mobilite pracovnej sily a kontrolných 
postupov vrátane spoločných inšpekcií a 
výmeny informácií, a to pod vedením 
Európskeho orgánu práce;

7. zdôrazňuje potrebu ďalšieho 
zosúladenia a koordinácie predpisov o 
mobilite pracovnej sily a kontrolných 
postupov vrátane spoločných inšpekcií a 
výmeny informácií, a to pod vedením 
Európskeho orgánu práce; naliehavo žiada 
členské štáty, aby poskytli inšpekciám 
práce dostatok prostriedkov na to, aby 
mohli bojovať proti všetkým formám 
zneužívania, aby ukladali odrádzajúce 
sankcie za nedodržiavanie právnych 
predpisov týkajúcich sa mobility 
pracovníkov, najmä po revízii pravidiel 
týkajúcich sa vysielania pracovníkov, s 
cieľom zaistiť ich konkrétne vykonávanie, 
a aby posilnili výmenu osvedčených 
postupov medzi vnútroštátnymi 
inšpekciami práce;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 231
Stefan Berger, Ralf Seekatz

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje potrebu ďalšieho 
zosúladenia a zjednodušenia predpisov o 
mobilite pracovnej sily a kontrolných 
postupov vrátane spoločných inšpekcií a 
výmeny informácií, a to pod vedením 
Európskeho orgánu práce;

7. zdôrazňuje potrebu ďalšieho 
zosúladenia, zjednodušenia a 
harmonizácie predpisov o mobilite 
pracovnej sily a kontrolných postupov 
vrátane spoločných inšpekcií, výmeny 
informácií a procesu vysielania 
pracovníkov, a to pod vedením 
Európskeho orgánu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 232
Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Radan Kanev
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Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje potrebu ďalšieho 
zosúladenia a zjednodušenia predpisov o 
mobilite pracovnej sily a kontrolných 
postupov vrátane spoločných inšpekcií a 
výmeny informácií, a to pod vedením 
Európskeho orgánu práce;

7. zdôrazňuje potrebu ďalšieho 
zosúladenia a zjednodušenia predpisov o 
mobilite pracovnej sily a kontrolných 
postupov vrátane jednotných kontrolných 
noriem, spoločných inšpekcií a výmeny 
informácií, a to pod vedením Európskeho 
orgánu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 233
Elżbieta Rafalska
v mene skupiny ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje potrebu ďalšieho 
zosúladenia a zjednodušenia predpisov o 
mobilite pracovnej sily a kontrolných 
postupov vrátane spoločných inšpekcií a 
výmeny informácií, a to pod vedením 
Európskeho orgánu práce;

7. zdôrazňuje potrebu ďalšieho 
zosúladenia a zjednodušenia predpisov o 
mobilite pracovnej sily a kontrolných 
postupov vrátane spoločných inšpekcií a 
výmeny informácií, a to pod vedením 
členských štátov a Európskeho orgánu 
práce;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 234
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje potrebu ďalšieho 7. zdôrazňuje potrebu ďalšieho 
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zosúladenia a zjednodušenia predpisov o 
mobilite pracovnej sily a kontrolných 
postupov vrátane spoločných inšpekcií a 
výmeny informácií, a to pod vedením 
Európskeho orgánu práce;

zosúladenia a zjednodušenia predpisov o 
mobilite pracovnej sily a kontrolných 
postupov vrátane spoločných inšpekcií a 
výmeny informácií, a to pod vedením 
Európskeho orgánu práce a jeho stálych 
pracovných skupín ako európska 
platforma pre riešenie problému 
nedeklarovanej práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
Marianne Vind

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje potrebu ďalšieho 
zosúladenia a zjednodušenia predpisov o 
mobilite pracovnej sily a kontrolných 
postupov vrátane spoločných inšpekcií a 
výmeny informácií, a to pod vedením 
Európskeho orgánu práce;

7. vyzýva, aby mal orgán ELA 
skutočné právomoci pri inšpekcii práce v 
cezhraničných prípadoch a aby 
monitoroval, či členské štáty dodržiavajú 
dohovory MOP a pracovné právo Únie; 
zdôrazňuje potrebu ďalšieho zosúladenia a 
zjednodušenia predpisov o mobilite 
pracovnej sily a kontrolných postupov 
vrátane spoločných inšpekcií a výmeny 
informácií, a to pod vedením Európskeho 
orgánu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj 
Villumsen

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje, že škodlivé postupy vo 
vzťahu k voľnému pohybu pracovníkov 
ovplyvňujú každý členský štát; vyzýva 
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Komisiu na väčšiu pozornosť, aby 
zabezpečila účinnú koordináciu a výmenu 
informácií medzi členskými štátmi 
s cieľom zlepšiť presadzovanie postupov 
a kontrol cezhraničného poskytovania 
služieb vrátane práv pracovníkov, účinne 
odhaľovať zneužívanie a využívanie, ako 
sú sociálne podvody, nepravá samostatná 
zárobková činnosť, fiktívne vysielanie, 
schránkové spoločnosti a umelé dohody 
prostredníctvom uzatvárania 
subdodávateľských zmlúv 
v dodávateľských reťazcov; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby posilnili 
spoločné inšpekcie práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 237
Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby čo najskôr zabezpečili plnú funkčnosť 
systému EESSI s cieľom uľahčiť výmenu 
medzi inštitúciami sociálneho 
zabezpečenia a urýchliť riešenie 
jednotlivých prípadov; domnieva sa, že by 
to malo pomôcť posilniť cezhraničnú 
ochranu práv v oblasti sociálneho 
zabezpečenia a zlepšiť schopnosť orgánu 
ELA presadzovať právo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 238
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Samira Rafaela

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje význam podpory a 
aktualizácie zručností pracovníkov, najmä 
digitálnych zručností, prostredníctvom 
existujúcich mechanizmov uznávania a 
zlučiteľnosti zručností a kvalifikácií, ako 
je sieť EURES, online platforma 
Europass a systém Európskej klasifikácie 
zručností, kompetencií, kvalifikácií a 
povolaní (ESCO);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 239
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. pripomína, že MOP odporúča 
stanoviť kritérium jedného inšpektora 
práce na každých 10 000 pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 240
Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 7 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7b. vyzýva Komisiu, aby predložila 
všeobecný právny rámec o 
subdodávateľských zmluvách s cieľom 
bojovať proti nekalým obchodným 
praktikám a zabezpečiť rovnaké 
zaobchádzanie s pracovníkmi v celom 
reťazci dodávateľov; zdôrazňuje, že 
takýto právny rámec by mal riešiť 
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problém zneužívania subdodávateľských 
zmlúv, ktoré využívajú umelé úpravy, ako 
sú schránkové spoločnosti, falošná 
dočasná agentúrna práca a nepravá 
samostatná zárobková činnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 241
Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 7 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7c. zdôrazňuje, že financovanie a 
granty Únie by mali prispievať k dôstojnej 
práci s cieľom podporovať udržateľný 
rozvoj a sociálny pokrok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 242
France Jamet

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. pripomína dôležitosť sociálneho 
dialógu a posilnenia trojstranného 
dialógu na úrovni EÚ pri koncipovaní a 
vykonávaní nariadení o poskytovaní 
služieb a o povolaniach;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 243
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj 
Villumsen



PE662.032v01-00 134/189 AM\1220296SK.docx

SK

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. pripomína dôležitosť sociálneho 
dialógu a posilnenia trojstranného dialógu 
na úrovni EÚ pri koncipovaní a 
vykonávaní nariadení o poskytovaní 
služieb a o povolaniach;

8. pripomína dôležitosť sociálneho 
dialógu a posilnenia trojstranného dialógu 
na úrovni EÚ; okrem toho pripomína, že 
akákoľvek budúca iniciatíva týkajúca sa 
koncipovania a vykonávania regulácie 
povolaní a voľného pohybu služieb by 
mala viesť k tomu, že pracovníci, ich 
zástupcovia a odborové zväzy, ako aj 
záujmy pracovníkov a dlhoročné odborné 
znalosti by mali byť základom 
zabezpečenia demokratického fungovania 
a vysokých sociálnych 
a environmentálnych noriem; vyzýva 
Komisiu, aby do všetkých fáz postupu v 
plnej miere zahrnula pracovníkov, ich 
zástupcov a odbory;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 244
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. pripomína dôležitosť sociálneho 
dialógu a posilnenia trojstranného dialógu 
na úrovni EÚ pri koncipovaní a 
vykonávaní nariadení o poskytovaní 
služieb a o povolaniach;

8. pripomína dôležitosť sociálneho 
dialógu a v tejto súvislosti nabáda na 
väčšie zapojenie sociálnych partnerov do 
agentúr EÚ, verejných orgánov, výborov a 
inštitúcií s cieľom zabezpečiť iniciatívy a 
právne predpisy orientované na prax, 
ktoré zohľadňujú rôzne modely 
európskeho trhu práce, a posilnenia 
trojstranného dialógu na úrovni EÚ pri 
koncipovaní a vykonávaní regulácie, a to 
aj pokiaľ ide o voľný pohyb pracovníkov, 
poskytovanie služieb a vzájomné 
uznávanie odbornej kvalifikácie; vyzýva 
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Komisiu, členské štáty a miestne orgány, 
aby spolupracovali so sociálnymi 
partnermi a orgánom ELA na 
formulovaní konkrétnych odvetvových 
stratégií s cieľom nielen podporiť a 
uľahčiť mobilitu pracovníkov, ale aj 
napríklad navrhnúť a realizovať potrebné 
podporné štruktúry na zvyšovanie 
kvalifikácie a rekvalifikáciu pracovníkov, 
vykonávanie príslušných verejných politík 
a poskytovanie kvalitných pracovných 
miest a spravodlivých miezd;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 245
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. pripomína dôležitosť sociálneho 
dialógu a posilnenia trojstranného dialógu 
na úrovni EÚ pri koncipovaní a 
vykonávaní nariadení o poskytovaní 
služieb a o povolaniach;

8. pripomína dôležitosť sociálneho 
dialógu a posilnenia trojstranného dialógu 
na úrovni EÚ pri koncipovaní a 
vykonávaní nariadenia o voľnom pohybe 
pracovníkov, o poskytovaní služieb a o 
vzájomnom uznávaní odbornej 
kvalifikácie; vyzýva Komisiu, členské štáty 
a miestne orgány, aby spolupracovali so 
sociálnymi partnermi a orgánom ELA na 
formulovaní konkrétnych odvetvových 
stratégií s cieľom podporiť a uľahčiť 
mobilitu pracovníkov prostredníctvom 
zavedenia osobitných plánov odborného 
vzdelávania pre pracovníkov zameraných 
na zvyšovanie kvalifikácie a 
rekvalifikáciu, posilnenia súčasných 
stratégií týkajúcich sa kvalitných 
pracovných príležitostí a spravodlivých 
miezd, podpory vzájomného uznávania 
zručností a kvalifikácií v rámci 
existujúcich mechanizmov ako sieť 
EURES, Europass a Európska 
klasifikácia zručností, kompetencií, 
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kvalifikácií a povolaní (ESCO);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 246
Sara Matthieu
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. pripomína dôležitosť sociálneho 
dialógu a posilnenia trojstranného dialógu 
na úrovni EÚ pri koncipovaní a 
vykonávaní nariadení o poskytovaní 
služieb a o povolaniach;

8. pripomína dôležitosť sociálneho 
dialógu a posilnenia trojstranného dialógu 
na úrovni EÚ pri koncipovaní a 
vykonávaní regulácie týkajúcej sa 
voľného pohybu pracovníkov, o 
poskytovaní služieb a o povolaniach; 
vyzýva Komisiu, členské štáty a miestne 
orgány k práci so sociálnymi partnermi 
na podpore zvyšovania úrovne zručností a 
rekvalifikácie pracovníkov, aby mohli v 
plnej miere zužitkovať kvalitné pracovné 
príležitosti, najmä nadobúdaním 
digitálnych zručností; vyzýva na zlepšenie 
vzájomného uznávania súladu zručností a 
kvalifikácií s podporou súčasných 
mechanizmov uznávania, ako je portál 
EURES pre pracovnú mobilitu, online 
platforma Europass a klasifikačný systém 
Európska klasifikácia zručností, 
kompetencií, kvalifikácií a povolaní 
(ESCO);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 247
Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas

Návrh uznesenia
Odsek 8
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. pripomína dôležitosť sociálneho 
dialógu a posilnenia trojstranného dialógu 
na úrovni EÚ pri koncipovaní a 
vykonávaní nariadení o poskytovaní 
služieb a o povolaniach;

8. pripomína dôležitosť sociálneho 
dialógu a posilnenia trojstranného dialógu 
na úrovni EÚ pri koncipovaní a 
vykonávaní nariadení o poskytovaní 
služieb a o povolaniach v súlade so 
zásadami zakotvenými v Európskom 
pilieri sociálnych práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 248
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. pripomína dôležitosť sociálneho 
dialógu a posilnenia trojstranného dialógu 
na úrovni EÚ pri koncipovaní a 
vykonávaní nariadení o poskytovaní 
služieb a o povolaniach;

8. pripomína dôležitosť sociálneho 
dialógu a posilnenia trojstranného dialógu 
na úrovni EÚ pri koncipovaní a 
vykonávaní nariadení o voľnom pohybu 
pracovníkov, o poskytovaní služieb a o 
povolaniach, ako aj o vzájomnom 
uznávaní diplomov, kvalifikácie a 
zručností; vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali opatrenia na posilnenie a 
podporenie sociálneho dialógu, 
kľúčového nástroja na dosiahnutie 
vysokých noriem v oblasti zamestnanosti a 
na to, aby bolo možné reagovať na výzvy v 
odvetviach, v ktorých je mobilita 
pracovníkov najvyššia;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 249
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali opatrenia na posilnenie 
a podporu sociálneho dialógu a 
autonómie sociálnych partnerov a ako 
kľúčový nástroj na dosiahnutie vysokých 
štandardov kvality zamestnania odporúča 
pracovníkom združovať sa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 250
Radan Kanev, Romana Tomc, Cindy Franssen, Dennis Radtke, Miriam Lexmann, 
Stelios Kympouropoulos, Jarosław Duda, Gheorghe Falcă

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. zdôrazňuje, že je potrebné 
umiestniť ochranu pracovníkov a 
sociálnych partnerov do stredobodu práva 
Únie v tejto oblasti s cieľom zabezpečiť 
demokratické fungovanie, hospodársky 
rast a vysoké sociálne a environmentálne 
normy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 251
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh uznesenia
Odsek 8 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8b. vyzýva Komisiu, aby začlenila 
aspekty ochrany zdravia a bezpečnosti pri 
práci ako kľúčové na posilnenie 
jednotného trhu sociálne udržateľným 
spôsobom a vytvorenie spravodlivej 
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hospodárskej súťaže na jednotnom trhu; 
domnieva sa, že Komisia by mala prijať 
nový a ambiciózny strategický rámec EÚ 
v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri 
práci, ktorý zahŕňa nulovú mieru úmrtí 
súvisiacich s prácou; okrem toho vyzýva 
Komisiu, aby pokračovala s určovaní 
záväzných expozičných limitov 
karcinogénov pri práci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 252
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh uznesenia
Odsek 8 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8c. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby bojovali proti využívaniu 
schránkových spoločností a nelegálnej 
práce s cieľom zabezpečiť, aby sloboda 
poskytovať služby neviedla k sociálnemu 
dumpingu ani nekalej hospodárskej 
súťaži;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 253
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh uznesenia
Odsek 8 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8d. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zlepšili právne predpisy EÚ 
a koordináciu vnútroštátnych orgánov 
s cieľom uľahčiť odhaľovanie daňových 
únikov; odporúča Komisii a členským 
štátom, aby navrhli záväzný akčný plán 
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boja proti daňovým únikom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 254
France Jamet

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Komisiu, aby riešila 
potrebu bezpečných a zdravých 
pracovných podmienok sezónnych 
pracovníkov;

9. vyzýva členské štáty, aby 
spolupracovali na riešení potreby 
bezpečných a zdravých pracovných 
podmienok sezónnych pracovníkov a 
zároveň sa snažili zastaviť sociálny 
damping;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 255
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Komisiu, aby riešila 
potrebu bezpečných a zdravých 
pracovných podmienok sezónnych 
pracovníkov;

9. víta usmernenia Komisie o 
sezónnych pracovníkoch v EÚ v kontexte 
pandémie COVID-19 a vyzýva členské 
štáty, aby uplatňovali a účinne 
presadzovali tieto usmernenia aj 
existujúce pravidlá, ako je rámcová 
smernica 89/391/EHS, podľa ktorých sú 
zamestnávatelia povinní hodnotiť riziká 
pri práci pre bezpečnosť a zdravie 
pracovníkov; naliehavo vyzýva členské 
štáty, aby riešili nedeklarovanú prácu 
súvisiacu so sezónnou prácou 
prostredníctvom európskej platformy pre 
riešenie problému nedeklarovanej práce, 
a to aj podporovaním lepšej 
informovanosti pracovníkov a 
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zamestnávateľov o ich právach a 
povinnostiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 256
Sara Matthieu
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Komisiu, aby riešila 
potrebu bezpečných a zdravých 
pracovných podmienok sezónnych 
pracovníkov;

9. vyzýva Komisiu, aby riešila 
potrebu bezpečných a zdravých 
pracovných podmienok pracovníkov a 
samostatne zárobkovo činných osôb 
vrátane osobitného zamerania na 
sezónnych pracovníkov; vyzýva Komisiu, 
aby sa v nadchádzajúcom strategickom 
rámci EÚ v oblasti ochrany zdravia a 
bezpečnosti pri práci osobitne zaoberala 
mobilnými a migrujúcimi pracovníkmi a 
zohľadnila pri tom osobitné podmienky 
mobilných a migrujúcich pracovníkov (a 
najmä sezónnych pracovníkov), opäť 
zdôraznila povinnosti zamestnávateľov a 
stanovila ochranné opatrenia a účinné 
mechanizmy podávania sťažností, s 
cieľom zabezpečiť bezpečné a zdravé 
pracovné podmienky, dôstojnú prácu a 
dôstojné ubytovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 257
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odsek 9
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Komisiu, aby riešila 
potrebu bezpečných a zdravých 
pracovných podmienok sezónnych 
pracovníkov;

9. vyzýva Komisiu, aby riešila 
potrebu bezpečných a zdravých 
pracovných podmienok sezónnych a iných 
mobilných pracovníkov a migrujúcich 
pracovníkov v nadchádzajúcom 
aktualizovanom strategickom rámci EÚ v 
oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri 
práci; zdôrazňuje, že v tomto strategickom 
rámci sa musia náležite zohľadniť 
osobitné podmienky mobilných a 
migrujúcich pracovníkov, zopakovať 
právne povinnosti zamestnávateľov a 
stanoviť preventívne a ochranné 
opatrenia na zabezpečenie dôstojných 
pracovných a životných podmienok 
vrátane napríklad kvalitného ubytovania, 
bezpečnej dopravy a dôstojnej stravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 258
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Komisiu, aby riešila 
potrebu bezpečných a zdravých 
pracovných podmienok sezónnych 
pracovníkov;

9. vyzýva Komisiu, aby riešila 
potrebu bezpečných a zdravých 
pracovných podmienok sezónnych 
pracovníkov a aby im zaručila dôstojné 
pracovné a životné podmienky, najmä v 
rámci budúcej revízie strategického rámca 
Únie v oblasti ochrany zdravia a 
bezpečnosti pri práci;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 259
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj 
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Villumsen

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Komisiu, aby riešila 
potrebu bezpečných a zdravých 
pracovných podmienok sezónnych 
pracovníkov;

9. vyzýva Komisiu, aby riešila 
potrebu bezpečných a zdravých 
pracovných podmienok sezónnych a iných 
vysoko mobilných pracovníkov a aby 
prijala kroky potrebné na zabezpečenie 
dodržiavania práv pracovníkov v kontexte 
voľného pohybu pracovníkov a voľného 
poskytovania služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 260
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Komisiu, aby riešila 
potrebu bezpečných a zdravých 
pracovných podmienok sezónnych 
pracovníkov;

9. vyzýva Komisiu, aby riešila 
potrebu bezpečných a zdravých 
pracovných podmienok sezónnych 
pracovníkov v nadchádzajúcom 
aktualizovanom strategickom rámci EÚ v 
oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri 
práci s cieľom zabezpečiť vysoké 
bezpečnostné normy v čase krízy, ako aj v 
čase normálneho stavu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 261
Marianne Vind

Návrh uznesenia
Odsek 9
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Komisiu, aby riešila 
potrebu bezpečných a zdravých 
pracovných podmienok sezónnych 
pracovníkov;

9. vyzýva Komisiu, aby riešila 
potrebu bezpečných a zdravých 
pracovných podmienok pre všetkých 
pracovníkov a samostatne zárobkovo 
činných osôb s osobitným zameraním na 
sezónnych pracovníkov a pracovníkov 
platforiem;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 262
Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Komisiu, aby riešila 
potrebu bezpečných a zdravých 
pracovných podmienok sezónnych 
pracovníkov;

9. vyzýva Komisiu, aby riešila 
potrebu bezpečných a zdravých 
pracovných podmienok sezónnych 
pracovníkov v strategickom rámci EÚ v 
oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri 
práci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 263
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Komisiu, aby riešila 
potrebu bezpečných a zdravých 
pracovných podmienok sezónnych 
pracovníkov;

9. vyzýva Komisiu, aby riešila 
potrebu bezpečných a zdravých 
pracovných podmienok sezónnych 
pracovníkov; vyzýva členské štáty, aby 
uplatňovali opatrenia rovnomerne bez 
diskriminácie medzi odvetviami;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 264
Marianne Vind

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr 
predložila nový strategický rámec v oblasti 
ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na 
obdobie po roku 2020 a zaviazala sa k 
odstráneniu úmrtí súvisiacich s prácou do 
roku 2030; naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
predložila návrhy smernice o pracovnom 
strese a muskuloskeletálnych poruchách a 
smernice o duševnej pohode na 
pracovisku a stratégiu EÚ v oblasti 
duševného zdravia s cieľom chrániť 
všetkých pracovníkov na pracovisku; 
okrem toho vyzýva Komisiu, aby 
predložila ambicióznejšiu revíziu smernice 
o karcinogénoch a mutagénoch a aby do 
smernice o vystavení účinkom 
karcinogénov a mutagénov pri práci 
zahrnula limitné hodnoty pre najmenej 50 
látok a aby do uvedenej smernice 
zahrnula látky so škodlivými účinkami na 
reprodukčný systém;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 265
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. vyzýva Komisiu, aby začlenila 
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aspekty ochrany zdravia a bezpečnosti pri 
práci ako kľúč k posilneniu jednotného 
trhu sociálne udržateľným spôsobom 
a vytvoreniu spravodlivej hospodárskej 
súťaže na jednotnom trhu; domnieva sa, 
že Komisia by mala prijať nový 
ambiciózny strategický rámec EÚ v oblasti 
ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, 
ktorého súčasťou bude nulová úmrtnosť 
v súvislosti s prácou; vyzýva Komisiu, aby 
pokračovala v určovaní záväzných 
expozičných limitov karcinogénov pri 
práci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 266
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
európskych opatrovateľov, najmä počas 
pandémie; naliehavo žiada Komisiu, aby 
prijala európsku stratégiu na podporu 
opatrovateľov s cieľom zaručiť 
spravodlivú a korektnú mobilitu 
pracovnej sily v tomto odvetví a zlepšiť 
pracovné podmienky opatrovateľov; 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 267
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. uznáva, že členské štáty pokročili 
v ochrane sezónnych pracovníkov; 
odmieta falošnú a dezinformačnú kampaň 
o poľnohospodárskych pracovníkoch; 
zdôrazňuje, že členské štáty Európskej 
únie dodržiavajú práva 
poľnohospodárskych pracovníkov;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 268
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. vyzýva členské štáty, ktoré ešte 
neratifikovali a nevykonávajú dohovor 
MOP č. 189 o pracovníkoch v domácnosti, 
aby ho bezodkladne ratifikovali a 
vykonávali; vyzýva členské štáty, aby 
zaviedli právne rámce, ktoré uľahčia 
legálne zamestnávanie pracovníkov v 
domácnosti a opatrovateľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 269
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odsek 9 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9b. poukazuje na to, že hospodárstvo a 
každodenné životy ľudí v pohraničných 
regiónoch boli negatívne ovplyvnené 
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uzatváraním hraníc a že niekoľko 
členských štátov zaviedlo osobitné 
výnimky z pravidiel pre tieto regióny a 
úpravy týchto pravidiel; vyzýva preto 
členské štáty, aby venovali osobitnú 
pozornosť osobitostiam pohraničných 
regiónov, v ktorých je bežné cezhraničné 
dochádzanie do práce, a aby trvali na 
potrebe spolupráce na miestnej a 
regionálnej úrovni v týchto oblastiach, 
aby spoločne vytvorili zdravotnícke 
mechanizmy na koordináciu a výmenu 
informácií v reálnom čase a aby zaviedli 
tzv. zelené jazdné pruhy pre pracovníkov v 
kľúčových odvetviach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 270
France Jamet

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. naliehavo vyzýva Komisiu a 
Európsky orgán práce, aby vyšetrili 
početné prípady odopretia prístupu na trh 
práce, ako aj prípady zneužívania a 
diskriminácie na základe štátnej 
príslušnosti v súvislosti s pracovnými 
podmienkami, ktoré sa počas krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 stali 
veľmi viditeľné;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 271
Sara Matthieu
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 10
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. naliehavo vyzýva Komisiu a 
Európsky orgán práce, aby vyšetrili 
početné prípady odopretia prístupu na trh 
práce, ako aj prípady zneužívania a 
diskriminácie na základe štátnej 
príslušnosti v súvislosti s pracovnými 
podmienkami, ktoré sa počas krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 stali 
veľmi viditeľné;

10. naliehavo vyzýva Komisiu a 
Európsky orgán práce, aby vyšetrili 
prípady odopretia prístupu na trh práce, 
ako aj prípady zneužívania a diskriminácie 
na základe štátnej príslušnosti v súvislosti s 
pracovnými podmienkami, ktoré sa počas 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19 
stali veľmi viditeľné; vyzýva orgán ELA, 
aby zabezpečil prístupné, transparentné a 
nediskriminačné postupy pre sociálnych 
partnerov na predkladanie prípadov 
tomuto orgánu a záruky účinných 
následných opatrení v súlade s pravidlami 
o cezhraničných kontrolách, ako sa 
stanovuje v zakladajúcom nariadení (EÚ) 
2019/1149;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 272
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. naliehavo vyzýva Komisiu a 
Európsky orgán práce, aby vyšetrili 
početné prípady odopretia prístupu na trh 
práce, ako aj prípady zneužívania a 
diskriminácie na základe štátnej 
príslušnosti v súvislosti s pracovnými 
podmienkami, ktoré sa počas krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 stali 
veľmi viditeľné;

10. naliehavo vyzýva Komisiu a 
Európsky orgán práce, aby vyšetrili 
početné prípady odopretia prístupu na trh 
práce, ako aj prípady zneužívania a 
diskriminácie na základe štátnej 
príslušnosti členského štátu v súvislosti s 
pracovnými podmienkami, ktoré sa počas 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19 
stali veľmi viditeľné;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 273
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. naliehavo vyzýva Komisiu a 
Európsky orgán práce, aby vyšetrili 
početné prípady odopretia prístupu na trh 
práce, ako aj prípady zneužívania a 
diskriminácie na základe štátnej 
príslušnosti v súvislosti s pracovnými 
podmienkami, ktoré sa počas krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 stali 
veľmi viditeľné;

10. naliehavo vyzýva Komisiu a 
Európsky orgán práce, aby vyšetrili 
početné prípady odopretia prístupu na trh 
práce, ako aj prípady zneužívania a 
diskriminácie na základe štátnej 
príslušnosti v súvislosti s pracovnými 
podmienkami, ktoré sa počas krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 stali 
veľmi viditeľné; vyzýva orgán ELA, aby 
zabezpečil prístupné, transparentné a 
nediskriminačné postupy pre 
vnútroštátnych sociálnych partnerov na 
predkladanie prípadov tomuto orgánu a 
záruky účinných následných opatrení v 
súlade s pravidlami o cezhraničných 
kontrolách, ako sa stanovuje v 
zakladajúcom nariadení (EÚ) 2019/1149;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 274
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. naliehavo vyzýva Komisiu a 
Európsky orgán práce, aby vyšetrili 
početné prípady odopretia prístupu na trh 
práce, ako aj prípady zneužívania a 
diskriminácie na základe štátnej 
príslušnosti v súvislosti s pracovnými 
podmienkami, ktoré sa počas krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 stali 
veľmi viditeľné;

10. naliehavo vyzýva Komisiu a 
Európsky orgán práce, aby vyšetrili 
početné prípady odopretia prístupu na trh 
práce, ako aj prípady zneužívania a 
diskriminácie na základe štátnej 
príslušnosti v súvislosti s pracovnými 
podmienkami, ktoré sa počas krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 stali 
veľmi viditeľné; vyzýva orgán ELA, aby 
zabezpečil prístupné, transparentné a 
nediskriminačné postupy pre sociálnych 
partnerov na predkladanie prípadov 
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tomuto orgánu a účinné následné 
opatrenia v súlade s nariadením (EÚ) 
2019/1149;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 275
France Jamet

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva členské štáty, aby 
uplatňovali všetky odporúčania Komisie 
týkajúce sa prijatia, koordinácie a 
zrušenia opatrení súvisiacich s 
pandémiou ochorenia COVID-19;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 276
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva členské štáty, aby 
uplatňovali všetky odporúčania Komisie 
týkajúce sa prijatia, koordinácie a 
zrušenia opatrení súvisiacich s 
pandémiou ochorenia COVID-19;

11. vyzýva členské štáty, aby zjednotili 
metódy podávania správ o dohľade nad 
chorobami, aby poskytovali komplexné 
údaje Európskemu centru pre prevenciu a 
kontrolu chorôb (ECDC) a aby tomuto 
centru poskytli mandát a zdroje, ktoré mu 
umožnia interpretovať a vysvetliť 
zhromaždené údaje a budovať nedelenú, 
vedecky podloženú reakciu na zdravotné 
krízy;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 277
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva členské štáty, aby 
uplatňovali všetky odporúčania Komisie 
týkajúce sa prijatia, koordinácie a zrušenia 
opatrení súvisiacich s pandémiou 
ochorenia COVID-19;

11. vyzýva členské štáty, aby 
uplatňovali všetky odporúčania Komisie 
týkajúce sa prijatia, koordinácie a zrušenia 
opatrení súvisiacich s pandémiou 
ochorenia COVID-19; zdôrazňuje, že 
hlavnými zásadami pre akékoľvek 
opatrenie prijaté v súvislosti s krízou a 
cestou k obnove by malo byť zdravie a 
bezpečnosť všetkých pracovníkov, 
dodržiavanie základných práv vrátane 
rovnakého zaobchádzania s miestnymi, 
mobilnými a migrujúcimi pracovníkmi, a 
zároveň uznanie mimoriadne zraniteľnej 
situácie pohraničných, vyslaných, 
sezónnych, cezhraničných a iných 
mobilných pracovníkov vzhľadom na 
pandémiu COVID-19 a jej dôsledky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 278
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj 
Villumsen

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva členské štáty, aby 
uplatňovali všetky odporúčania Komisie 
týkajúce sa prijatia, koordinácie a zrušenia 
opatrení súvisiacich s pandémiou 
ochorenia COVID-19;

11. vyzýva členské štáty, aby 
uplatňovali všetky odporúčania Komisie 
týkajúce sa prijatia, koordinácie a zrušenia 
opatrení súvisiacich s pandémiou 
ochorenia COVID-19; pripomína ústavné 
právo členských štátov prekročiť 
minimálne úrovne stanovené smernicami 
Európskej únie v rámci svojich 
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vnútroštátnych demokratických 
legislatívnych procesov s cieľom 
dosiahnuť politické ciele, ako je 
zabezpečenie kvalitných verejných služieb 
a vysoká úroveň ochrany pracovníkov, 
spotrebiteľov a životného prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 279
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. zdôrazňuje, že úplné alebo 
čiastočné uzavretie hraníc členskými 
štátmi počas pandémie COVID-19 by 
vážne narušilo slobodu pohybu; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že uponáhľané a 
nekoordinované náhle uzavretie hraníc a 
zavedenie sprievodných opatrení 
znemožnili tranzit osôb prechádzajúcich 
cez určité územie a mali vážne následky 
pre ľudí žijúcich v pohraničných 
regiónoch, pretože obmedzili možnosť 
prekročiť hranice na účely práce, 
poskytovania a prijímania služieb alebo 
návštevy priateľov či rodinných 
príslušníkov; zdôrazňuje škodlivý vplyv, 
ktorý malo uzavretie vnútorných a 
vonkajších hraníc na medzinárodný 
obchod, vedecký sektor a odvetvie 
cestovného ruchu; kladie dôraz na to, že 
namiesto zavedenia hraničných kontrol by 
sa členské štáty mali snažiť prijať 
potrebné opatrenia, ktoré umožnia 
ľuďom prekračovať hranice a zároveň 
zaistia maximálnu bezpečnosť a ochranu 
zdravia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 280
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. konštatuje, že existujú ojedinelé 
prípady závažného porušenia pracovného 
práva na niektorých farmách, a žiada 
exemplárny zásah na ochranu práv 
pracovníkov;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 281
France Jamet

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. požaduje zavedenie jednotného 
protokolu o slobode pohybu počas 
zdravotných kríz a iných krízových 
situácií;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 282
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj 
Villumsen

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. požaduje zavedenie jednotného 
protokolu o slobode pohybu počas 
zdravotných kríz a iných krízových 

12. požaduje zavedenie jednotného 
protokolu o slobode pohybu počas 
zdravotných kríz a iných krízových 
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situácií; situácií, ktorého jadrom bude bezpečnosť 
pracovníkov, sociálna ochrana a pracovné 
podmienky; vyzýva členské štáty, aby 
zakázali používanie neistých zmlúv a v 
prípade akútneho rizika pre verejné 
zdravie zakázali subdodávateľské zmluvy 
s cieľom minimalizovať obrat 
pracovníkov na pracovisku a dosiahnuť 
to, aby zamestnávatelia prevzali priamu 
zodpovednosť za svojich pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 283
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela, Radka Maxová

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. požaduje zavedenie jednotného 
protokolu o slobode pohybu počas 
zdravotných kríz a iných krízových 
situácií;

12. žiada Komisiu, aby v úzkej 
spolupráci s členskými štátmi, miestnymi 
orgánmi a orgánom ELA zaviedla 
jednotný protokol o slobode pohybu počas 
zdravotných kríz a iných krízových 
situácií;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 284
Sara Matthieu
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. požaduje zavedenie jednotného 
protokolu o slobode pohybu počas 
zdravotných kríz a iných krízových 
situácií;

12. požaduje zavedenie jednotného 
protokolu o slobode pohybu počas 
zdravotných kríz a iných krízových situácií 
riadnym legislatívnym postupom; a aby sa 
v tejto súvislosti dôkladne zvážila úloha 
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orgánu ELA;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 285
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. požaduje zavedenie jednotného 
protokolu o slobode pohybu počas 
zdravotných kríz a iných krízových 
situácií;

12. požaduje zavedenie jednotného 
protokolu o slobode pohybu počas 
zdravotných kríz a iných krízových 
situácií, s primeraným zapojením orgánu 
ELA do tohto procesu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 286
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. požaduje zavedenie jednotného 
protokolu o slobode pohybu počas 
zdravotných kríz a iných krízových 
situácií;

12. požaduje zavedenie jednotného, 
vedecky podloženého protokolu o slobode 
pohybu počas zdravotných kríz a iných 
krízových situácií pre celú EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 287
Radan Kanev, Romana Tomc, Cindy Franssen, Dennis Radtke, Miriam Lexmann, 
Stelios Kympouropoulos, Jarosław Duda, Gheorghe Falcă

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby uznali strategickú úlohu 
zdravotníckych pracovníkov a 
opatrovateľov a zabezpečili ich 
nepretržitú mobilitu s cieľom uspokojiť 
potreby rôznych členských štátov a 
regiónov vzhľadom na demografické 
výzvy a akékoľvek budúce pandémie 
alebo výzvy v oblasti zdravia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 288
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. vyzýva členské štáty, aby využili 
mapy ECDC na harmonizáciu cestovných 
obmedzení, karanténnych období a 
požiadaviek na testovanie v rámci 
schengenského priestoru a aby vytvorili 
jednotný, vedecky podložený protokol o 
slobode pohybu počas zdravotných kríz a 
iných krízových situáciách pre celú EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 289
France Jamet

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje potrebu ďalšieho 
využívania harmonizačných nástrojov a 
nástrojov vzájomného uznávania na 

vypúšťa sa
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poskytovanie služieb a uznávanie 
odborných kvalifikácií v celej Únii, aby sa 
zabránilo byrokracii a aby sa uľahčil 
obchod a doprava;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 290
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje potrebu ďalšieho 
využívania harmonizačných nástrojov a 
nástrojov vzájomného uznávania na 
poskytovanie služieb a uznávanie 
odborných kvalifikácií v celej Únii, aby sa 
zabránilo byrokracii a aby sa uľahčil 
obchod a doprava;

13. zdôrazňuje potrebu ďalšieho 
využívania harmonizačných nástrojov a 
nástrojov vzájomného uznávania na 
poskytovanie služieb a uznávanie 
odborných kvalifikácií v celej Únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 291
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje potrebu ďalšieho 
využívania harmonizačných nástrojov a 
nástrojov vzájomného uznávania na 
poskytovanie služieb a uznávanie 
odborných kvalifikácií v celej Únii, aby sa 
zabránilo byrokracii a aby sa uľahčil 
obchod a doprava;

13. zdôrazňuje potrebu uznávania 
odborných kvalifikácií v celej Únii pri 
rešpektovaní základnej zásady rovnakého 
zaobchádzania a zároveň uznáva potrebu 
regulácie vo všeobecnom záujme s cieľom 
zabezpečiť kvalitu služieb a ochranu 
pracovníkov, spotrebiteľov a životného 
prostredia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 292
Sara Matthieu
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje potrebu ďalšieho 
využívania harmonizačných nástrojov a 
nástrojov vzájomného uznávania na 
poskytovanie služieb a uznávanie 
odborných kvalifikácií v celej Únii, aby sa 
zabránilo byrokracii a aby sa uľahčil 
obchod a doprava;

13. zdôrazňuje potrebu ďalšieho 
využívania nástrojov vzájomného 
uznávania na poskytovanie služieb a 
uznávanie odborných kvalifikácií v celej 
Únii pri rešpektovaní základnej zásady 
rovnakého zaobchádzania s náležitým 
ohľadom na ochranu pracovníkov, 
spotrebiteľov a životného prostredia; 
uznáva osobitné postavenie regulovaných 
povolaní v rámci jednotného trhu a ich 
úlohu pri ochrane verejných záujmov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 293
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje potrebu ďalšieho 
využívania harmonizačných nástrojov a 
nástrojov vzájomného uznávania na 
poskytovanie služieb a uznávanie 
odborných kvalifikácií v celej Únii, aby sa 
zabránilo byrokracii a aby sa uľahčil 
obchod a doprava;

13. zdôrazňuje potrebu ďalšieho 
využívania harmonizačných nástrojov a 
nástrojov vzájomného uznávania na 
poskytovanie služieb a uznávanie 
odborných kvalifikácií v celej Únii pri 
rešpektovaní základnej zásady rovnakého 
zaobchádzania a zároveň uznáva potrebu 
regulácie vo všeobecnom záujme s cieľom 
zabezpečiť kvalitu služieb a ochranu 
pracovníkov, spotrebiteľov a životného 
prostredia; uznáva osobitné postavenie 
regulovaných povolaní v rámci 
jednotného trhu a ich úlohu pri ochrane 
verejného záujmu;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 294
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela, Radka Maxová

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje potrebu ďalšieho 
využívania harmonizačných nástrojov a 
nástrojov vzájomného uznávania na 
poskytovanie služieb a uznávanie 
odborných kvalifikácií v celej Únii, aby sa 
zabránilo byrokracii a aby sa uľahčil 
obchod a doprava;

13. zdôrazňuje potrebu ďalšieho 
využívania harmonizačných nástrojov a 
nástrojov vzájomného uznávania na 
poskytovanie služieb a uznávanie 
diplomov, zručností a odborných 
kvalifikácií v celej Únii, aby sa zabránilo 
byrokracii a aby sa uľahčil obchod a 
doprava; žiada Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali a posilňovali existujúce 
mechanizmy uznávania ako európsky 
portál pre mobilitu práce EURES, online 
platforma Europass, ako aj klasifikačný 
systém ESCO; konkrétne vyzýva členské 
štáty, aby zaviedli cezhraničné partnerstvá 
na pomoc mobilným pracovníkom v 
cezhraničných regiónoch;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 295
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje potrebu ďalšieho 
využívania harmonizačných nástrojov a 
nástrojov vzájomného uznávania na 
poskytovanie služieb a uznávanie 
odborných kvalifikácií v celej Únii, aby sa 
zabránilo byrokracii a aby sa uľahčil 
obchod a doprava;

13. zdôrazňuje potrebu ďalšieho 
využívania harmonizačných digitálnych 
nástrojov a digitálnych nástrojov 
vzájomného uznávania na poskytovanie 
služieb a uznávanie odborných kvalifikácií 
v celej Únii, aby sa zabránilo byrokracii a 
aby sa uľahčil obchod a doprava; vyzýva 
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členské štáty, aby uľahčili voľný pohyb 
osôb so zdravotným postihnutím v rámci 
EÚ, a naliehavo ich vyzýva, aby 
zabezpečili prijatie spoločného 
európskeho vymedzenia štatútu 
zdravotného postihnutia v súlade s 
Dohovorom OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím a vzájomného 
uznávania zdravotného postihnutia medzi 
členskými štátmi, najmä prostredníctvom 
zavedenia európskeho preukazu 
zdravotného postihnutia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 296
Marianne Vind

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje potrebu ďalšieho 
využívania harmonizačných nástrojov a 
nástrojov vzájomného uznávania na 
poskytovanie služieb a uznávanie 
odborných kvalifikácií v celej Únii, aby sa 
zabránilo byrokracii a aby sa uľahčil 
obchod a doprava;

13. zdôrazňuje potrebu ďalšieho 
využívania harmonizačných nástrojov a 
nástrojov vzájomného uznávania na 
poskytovanie služieb a uznávanie 
odborných kvalifikácií v celej Únii, aby sa 
zabránilo byrokracii a aby sa uľahčil 
obchod a doprava, a to bez zníženia 
vzdelávacích noriem a overovacích 
mechanizmov členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 297
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Samira Rafaela

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje potrebu ďalšieho 
využívania harmonizačných nástrojov a 

13. zdôrazňuje potrebu ďalšieho 
využívania harmonizačných nástrojov a 
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nástrojov vzájomného uznávania na 
poskytovanie služieb a uznávanie 
odborných kvalifikácií v celej Únii, aby sa 
zabránilo byrokracii a aby sa uľahčil 
obchod a doprava;

nástrojov vzájomného uznávania na 
poskytovanie služieb a uznávanie 
odborných kvalifikácií v celej Únii, aby sa 
zabránilo byrokracii a aby sa uľahčil 
obchod a doprava; vyzýva na úplné 
vykonávanie smernice o službách a 
smernice o uznávaní odborných 
kvalifikácií s cieľom uľahčiť voľný 
pohyb pracovníkov a zároveň znížiť počet 
regulovaných pracovných noriem;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 298
Radan Kanev, Romana Tomc, Cindy Franssen, Dennis Radtke, Stelios 
Kympouropoulos, Gheorghe Falcă

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. berie na vedomie zvýšenie počtu 
vyslaných pracovníkov z tretích krajín v 
EÚ a najmä znepokojujúce zvýšenie počtu 
prípadov zneužívania, vykorisťovania 
a porušovania práv pracovníkov 
v súvislosti s touto obzvlášť zraniteľnou 
skupinou pracovníkov; pripomína, že 
smernica o vysielaní pracovníkov a 
smernica o presadzovaní1 sa vzťahujú na 
vysielanie štátnych príslušníkov tretích 
krajín v rámci EÚ; naliehavo vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zintenzívnili 
svoje úsilie v boji proti vykorisťovaniu aj 
v súvislosti s vyslanými pracovníkmi, ktorí 
sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín, 
vrátane boja proti nekalým praktikám 
vyplývajúcim z využívania 
subdodávateľských zmlúv, agentúr 
dočasného zamestnávania, schránkových 
spoločností, nepravej samostatnej 
zárobkovej činnosti, fiktívneho vysielania 
pracovníkov a nedeklarovanej práce; v 
tejto súvislosti zdôrazňuje význam 
spolupráce orgánu ELA s orgánmi 
členských štátov pri riešení 
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vykorisťovania štátnych príslušníkov 
tretích krajín;
___
1 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2014/67 z 15. mája 2014 o 
presadzovaní smernice 96/71/ES o 
vysielaní pracovníkov v rámci 
poskytovania služieb, ktorou sa mení 
nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o 
administratívnej spolupráci 
prostredníctvom informačného systému o 
vnútornom trhu („nariadenie o IMI“) (Ú. 
v. EÚ L 159, 28.5.2014, s. 11).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 299
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. usudzuje, že vnútroštátne predpisy, 
prax a iné právne predpisy o prístupe ku 
konkrétnym profesiám a ich vykonávaní a 
o prístupe k službám na ochranu 
verejného záujmu a ochrany pracovníkov 
a/alebo spotrebiteľov a ich poskytovaní 
nie sú prekážkou prehlbovania 
jednotného trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 300
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela, Radka Maxová

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. žiada členské štáty, aby mobilným 
pracovníkom zaručili prístup k odbornej 
príprave a rekvalifikácii, a to s cieľom 
reagovať na nedostatok pracovnej sily v 
niektorých odvetviach a podporiť 
digitálnu transformáciu a prechod na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 301
Margarita de la Pisa Carrión, Carlo Fidanza

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
rozšírila počet profesií, na ktoré sa 
vzťahuje európsky profesijný preukaz, 
najmä v profesiách súvisiacich s vedou a 
inžinierstvom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 302
Margarita de la Pisa Carrión, Carlo Fidanza

Návrh uznesenia
Odsek 13 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13b. zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť 
porovnateľnosť úrovní odborných 
kvalifikácií s cieľom posilniť 
homogénnosť dokladov o formálnej 
kvalifikácii v celej Únii;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 303
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odsek 13 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13b. pripomína základné právo 
členských štátov prekročiť rámec 
minimálnych úrovní stanovených v 
smerniciach Európskej únie bez 
vytvárania prehnaných a neúmerných 
prekážok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 304
Margarita de la Pisa Carrión, Carlo Fidanza

Návrh uznesenia
Odsek 13 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13c. domnieva sa, že Komisia by mala 
zvážiť aj ďalšie nástroje, ktoré neboli 
vyvinuté, napríklad spoločné zásady 
odbornej prípravy zavedené smernicou 
2013/55/EÚ, pretože môžu štandardizovať 
štúdium a akademické vzdelávanie a 
uľahčovať mobilitu pracovníkov v 
Európskej únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 305
Margarita de la Pisa Carrión, Carlo Fidanza

Návrh uznesenia
Odsek 13 d (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13d. domnieva sa, že regulované 
povolania súvisiace s vedeckými 
činnosťami – najmä inžinierske profesie, 
ktoré charakterizuje rovnaké 
postsekundárne vzdelávanie a odborná 
príprava pri určovaní konkrétnych 
znalostí oblastí činnosti – musia dostať 
rovnaký názov vo všetkých členských 
štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 306
Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. berie na vedomie úspešné 
dvojstranné dohody podpísané medzi 
členskými štátmi s cieľom zaručiť práva 
sociálneho zabezpečenia, najmä pokiaľ 
ide o cezhraničných pracovníkov, a žiada 
EÚ, aby vyvinula úsilie o presadzovanie 
sociálnych práv cezhraničných, sezónnych 
a vyslaných pracovníkov v prípade krízy v 
oblasti zdravia a iných núdzových situácií;

14. berie na vedomie úspešné 
dvojstranné dohody podpísané medzi 
členskými štátmi s cieľom zaručiť práva 
sociálneho zabezpečenia všetkých 
pracovníkov, ako sú uvedené v 
odporúčaní Rady k prístupu pracovníkov 
a samostatne zárobkovo činných osôb k 
sociálnej ochrane, a žiada EÚ, aby 
vyvinula úsilie o presadzovanie sociálnych 
práv cezhraničných, sezónnych a 
vyslaných pracovníkov v prípade krízy v 
oblasti zdravia a iných núdzových situácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 307
Sara Matthieu
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 14
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. berie na vedomie úspešné 
dvojstranné dohody podpísané medzi 
členskými štátmi s cieľom zaručiť práva 
sociálneho zabezpečenia, najmä pokiaľ ide 
o cezhraničných pracovníkov, a žiada EÚ, 
aby vyvinula úsilie o presadzovanie 
sociálnych práv cezhraničných, sezónnych 
a vyslaných pracovníkov v prípade krízy v 
oblasti zdravia a iných núdzových situácií;

14. uprednostňuje koordinované kroky 
EÚ, uznáva však a víta úspešné 
dvojstranné dohody podpísané medzi 
členskými štátmi s cieľom zaručiť práva 
sociálneho zabezpečenia, najmä pokiaľ ide 
o cezhraničných pracovníkov, a žiada EÚ, 
aby vyvinula úsilie o presadzovanie 
sociálnych práv cezhraničných, sezónnych 
a vyslaných pracovníkov v prípade krízy v 
oblasti zdravia a iných núdzových situácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 308
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. berie na vedomie úspešné 
dvojstranné dohody podpísané medzi 
členskými štátmi s cieľom zaručiť práva 
sociálneho zabezpečenia, najmä pokiaľ ide 
o cezhraničných pracovníkov, a žiada EÚ, 
aby vyvinula úsilie o presadzovanie 
sociálnych práv cezhraničných, sezónnych 
a vyslaných pracovníkov v prípade krízy v 
oblasti zdravia a iných núdzových situácií;

14. berie na vedomie úspešné 
dvojstranné dohody podpísané medzi 
členskými štátmi s cieľom zaručiť práva 
sociálneho zabezpečenia, najmä pokiaľ ide 
o cezhraničných a sezónnych pracovníkov, 
a žiada EÚ, aby vyvinula úsilie o 
presadzovanie sociálnych práv mobilných 
pracovníkov v prípade krízy v oblasti 
zdravia a iných krízových situácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 309
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odsek 14
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. berie na vedomie úspešné 
dvojstranné dohody podpísané medzi 
členskými štátmi s cieľom zaručiť práva 
sociálneho zabezpečenia, najmä pokiaľ ide 
o cezhraničných pracovníkov, a žiada EÚ, 
aby vyvinula úsilie o presadzovanie 
sociálnych práv cezhraničných, sezónnych 
a vyslaných pracovníkov v prípade krízy v 
oblasti zdravia a iných núdzových situácií;

14. berie na vedomie úspešné 
dvojstranné dohody podpísané medzi 
členskými štátmi s cieľom zaručiť práva 
sociálneho zabezpečenia, najmä pokiaľ ide 
o cezhraničných pracovníkov, a žiada EÚ, 
aby vytvorila usmernenia pre 
presadzovanie sociálnych práv 
cezhraničných, sezónnych a vyslaných 
pracovníkov v prípade krízy v oblasti 
zdravia a iných núdzových situácií;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 310
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. berie na vedomie úspešné 
dvojstranné dohody podpísané medzi 
členskými štátmi s cieľom zaručiť práva 
sociálneho zabezpečenia, najmä pokiaľ ide 
o cezhraničných pracovníkov, a žiada EÚ, 
aby vyvinula úsilie o presadzovanie 
sociálnych práv cezhraničných, sezónnych 
a vyslaných pracovníkov v prípade krízy v 
oblasti zdravia a iných núdzových situácií;

14. berie na vedomie úspešné 
dvojstranné dohody podpísané medzi 
členskými štátmi s cieľom zaručiť práva 
sociálneho zabezpečenia, najmä pokiaľ ide 
o pohraničných a cezhraničných 
pracovníkov, a žiada EÚ, aby vyvinula 
úsilie o presadzovanie sociálnych práv 
cezhraničných, sezónnych a vyslaných 
pracovníkov v prípade krízy v oblasti 
zdravia a iných núdzových situácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 311
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. pripomína, že dobré pracovné 
podmienky a podmienky zamestnania sú 
pre spoločnosti konkurenčnou výhodou 
pri lákaní kvalifikovaných pracovníkov; 
zdôrazňuje význam podnikových investícií 
do formálnej a neformálnej odbornej 
prípravy a celoživotného vzdelávania s 
cieľom podporiť spravodlivý prechod na 
digitálne a obehové hospodárstvo; 
zdôrazňuje, že spoločnosti, ktoré 
zavádzajú umelú inteligenciu, robotiku a 
súvisiace technológie, sú zodpovedné za 
poskytovanie primeranej rekvalifikácie a 
zvyšovania kvalifikácie všetkým 
dotknutým zamestnancom, aby sa naučili 
používať digitálne nástroje a vedeli 
pracovať so spolupracujúcimi robotmi a 
inými novými technológiami, a tak sa 
prispôsobili meniacim sa potrebám trhu 
práce a udržali si zamestnanie; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje význam rámcovej 
dohody európskych sociálnych partnerov 
o digitalizácii; pripomína, že uvedená 
dohoda uvádza zodpovednosť 
zamestnávateľov za zaistenie 
rekvalifikácie a zvyšovania kvalifikácie 
pracovníkov, najmä s ohľadom na 
digitalizáciu pracovných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 312
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela, Radka Maxová

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. berie so znepokojením na vedomie 
ťažkosti a absenciu primeraného prístupu 
k systémom sociálneho zabezpečenia, 
najmä v prípade mobilných a 
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cezhraničných pracovníkov; vyzýva 
členské štáty, aby zaviedli opatrenia na 
riešenie týchto problémov, najmä v 
nadväznosti na odporúčanie Rady z 8. 
novembra 2019 o prístupe pracovníkov a 
samostatne zárobkovo činných osôb k 
sociálnej ochrane; zdôrazňuje, že je 
potrebné zaistiť univerzálny prístup k 
sociálnej ochrane všetkým pracovníkom, 
najmä v súčasnej ťažkej situácii;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 313
Anne Sander

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. vyzýva členské štáty, aby s cieľom 
zabrániť akémukoľvek sociálnemu 
dampingu a zaistiť sociálnu ochranu 
pracovníkov zaručili oznamovanie a 
uplatňovanie osvedčení A1 
zamestnávateľmi pred začiatkom 
akéhokoľvek cezhraničného uplatnenia 
pracovníka;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 314
Sara Matthieu
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje potrebu úplnej 
digitalizácie postupov týkajúcich sa 
mobility pracovnej sily a poskytovania 
služieb vrátane asistenčnej služby pre 

15. zdôrazňuje potrebu úplnej 
digitalizácie postupov týkajúcich sa 
mobility pracovnej sily a koordinácie 
sociálneho zabezpečenia vrátane 
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pracovníkov a zamestnávateľov, ktorá by 
digitálne aj fyzicky fungovala v 
Európskom orgáne práce;

asistenčnej služby pre pracovníkov a 
zamestnávateľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 315
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje potrebu úplnej 
digitalizácie postupov týkajúcich sa 
mobility pracovnej sily a poskytovania 
služieb vrátane asistenčnej služby pre 
pracovníkov a zamestnávateľov, ktorá by 
digitálne aj fyzicky fungovala v 
Európskom orgáne práce;

15. zdôrazňuje potrebu úplnej 
digitalizácie postupov týkajúcich sa 
mobility pracovnej sily vrátane 
koncentrovanej asistenčnej služby pre 
pracovníkov a zamestnávateľov, ktorá by 
digitálne aj fyzicky fungovala v 
Európskom orgáne práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 316
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje potrebu úplnej 
digitalizácie postupov týkajúcich sa 
mobility pracovnej sily a poskytovania 
služieb vrátane asistenčnej služby pre 
pracovníkov a zamestnávateľov, ktorá by 
digitálne aj fyzicky fungovala v 
Európskom orgáne práce;

15. zdôrazňuje potrebu úplnej 
digitalizácie postupov týkajúcich sa 
mobility pracovnej sily a vysielania 
pracovníkov s cieľom zlepšiť 
poskytovanie a výmenu informácií medzi 
vnútroštátnymi orgánmi a umožniť 
účinné presadzovanie práva, a to aj 
prostredníctvom vytvorenia asistenčnej 
služby pre pracovníkov a zamestnávateľov, 
ktorá by digitálne aj fyzicky fungovala v 
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Európskom orgáne práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 317
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela, Radka Maxová, Atidzhe 
Alieva-Veli

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje potrebu úplnej 
digitalizácie postupov týkajúcich sa 
mobility pracovnej sily a poskytovania 
služieb vrátane asistenčnej služby pre 
pracovníkov a zamestnávateľov, ktorá by 
digitálne aj fyzicky fungovala v 
Európskom orgáne práce;

15. zdôrazňuje potrebu úplnej 
digitalizácie postupov týkajúcich sa 
mobility pracovnej sily a poskytovania 
služieb vrátane asistenčnej služby pre 
pracovníkov a zamestnávateľov, ktorá by 
digitálne aj fyzicky fungovala v 
Európskom orgáne práce; naliehavo žiada 
členské štáty, aby sa v plnej miere zasadili 
o digitalizáciu verejných služieb, najmä 
inštitúcií sociálneho zabezpečenia, s 
cieľom uľahčiť postupy v oblasti mobility 
európskych pracovníkov a súčasne zaistiť 
prenosnosť práv a rešpektovanie 
povinností spojených s voľným pohybom;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 318
Radan Kanev, Romana Tomc, Cindy Franssen, Dennis Radtke, Miriam Lexmann, 
Stelios Kympouropoulos, Gheorghe Falcă

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. vyzýva Komisiu, aby v primeranom 
časovom rámci pristúpila k hodnoteniu 
mandátu orgánu ELA, až bude tento 
orgán v plnej miere fungovať aspoň dva 
roky; naliehavo vyzýva Komisiu, aby do 
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práce a hodnotení orgánu ELA zapojila 
zainteresované strany s rozsiahlymi 
znalosťami o rôznych modeloch trhu 
práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 319
Elżbieta Rafalska
v mene skupiny ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. zdôrazňuje potrebu vytvoriť lepšie 
štatistické nástroje na meranie nesúladu 
medzi ponukou a dopytom v oblasti 
zručností na európskych trhoch práce a 
na posúdenie potrieb trhov práce EÚ a 
rozdielov medzi nimi;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 320
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
legislatívny rámec na reguláciu 
podmienok telepráce v celej EÚ a zaistila 
slušné podmienky práce a zamestnávania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 321
Radan Kanev, Romana Tomc, Cindy Franssen, Dennis Radtke, Miriam Lexmann, 
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Stelios Kympouropoulos, Jarosław Duda, Gheorghe Falcă

Návrh uznesenia
Odsek 15 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15b. vyzýva Komisiu, členské štáty a 
miestne orgány, aby spolupracovali so 
sociálnymi partnermi a orgánom ELA na 
formulovaní konkrétnych odvetvových 
stratégií s cieľom nielen podporiť a 
uľahčiť dobrovoľnú mobilitu 
pracovníkov, ale aj navrhnúť a realizovať 
potrebné podporné štruktúry na 
zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu 
pracovníkov, vykonávanie príslušných 
verejných politík a poskytovanie 
kvalitných pracovných príležitostí 
zodpovedajúcich zručnostiam 
pracovníkov; zdôrazňuje pridanú hodnotu 
vzájomného uznávania súladu zručností a 
kvalifikácií s podporou súčasných 
mechanizmov uznávania, ako je portál 
EURES pre pracovnú mobilitu, online 
platforma Europass a klasifikačný systém 
ESCO;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 322
Elżbieta Rafalska
v mene skupiny ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 15 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15b. zdôrazňuje význam siete EURES a 
upozorňuje najmä na prepojenie činností 
siete EURES s potrebami trhu práce s 
cieľom uspokojiť prioritné odvetvové 
potreby a potreby v oblasti zručností;

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 323
Radan Kanev, Romana Tomc, Cindy Franssen, Dennis Radtke, Stelios 
Kympouropoulos, Jarosław Duda, Gheorghe Falcă

Návrh uznesenia
Odsek 15 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15c. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
prístup zamestnancov a zamestnávateľov 
k informáciám o mobilite pracovnej sily a 
služieb zostáva naďalej výzvou; 
konštatuje, že informácie o podmienkach 
zamestnania a kolektívnych zmluvách, 
ktoré sú dostupné na jednotných 
oficiálnych webových sídlach jednotlivých 
štátov, majú veľmi často obmedzenú 
povahu a sú prístupné len v niekoľkých 
jazykoch; vyzýva preto Komisiu, aby 
zlepšila prístup k informáciám vytvorením 
jednotného vzoru pre oficiálne webové 
sídla jednotlivých štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 324
Elżbieta Rafalska
v mene skupiny ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 15 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15c. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby ďalej rozšírili sieť EURES na nových 
členov a partnerov a aby v plnej miere 
vykonávali a analyzovali systém merania 
výkonnosti;

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 325
France Jamet

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili primeranú koordináciu 
sociálneho zabezpečenia, a to aj 
prostredníctvom revízie nariadenia (ES) 
č. 883/2004 a posilnením prenosnosti 
práv; vyzýva členské štáty, aby upravili 
svoje ustanovenia o pracovníkoch v 
prípade prevodu podnikov;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 326
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili primeranú koordináciu 
sociálneho zabezpečenia, a to aj 
prostredníctvom revízie nariadenia (ES) 
č. 883/2004 a posilnením prenosnosti 
práv; vyzýva členské štáty, aby upravili 
svoje ustanovenia o pracovníkoch v 
prípade prevodu podnikov;

16. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili primeranú koordináciu 
sociálneho zabezpečenia prostredníctvom 
konzistentného dodržiavania nariadenia 
(ES) č. 883/2004; vyzýva členské štáty, 
aby upravili svoje ustanovenia o 
pracovníkoch v prípade prevodu podnikov;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 327
Sara Matthieu
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 16
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili primeranú koordináciu 
sociálneho zabezpečenia, a to aj 
prostredníctvom revízie nariadenia (ES) 
č. 883/2004 a posilnením prenosnosti práv; 
vyzýva členské štáty, aby upravili svoje 
ustanovenia o pracovníkoch v prípade 
prevodu podnikov;

16. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili výraznú a dôstojnú 
koordináciu sociálneho zabezpečenia, a to 
aj prostredníctvom urýchleného 
dokončenia prebiehajúcej revízie 
nariadenia (ES) č. 883/2004 a posilnením 
prenosnosti práv; vyzýva členské štáty a 
Komisiu, aby zabezpečili ochranu 
všetkých dotknutých pracovníkov v 
prípade prevodu podnikov; okrem toho 
vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti 
posúdila potrebu revízie súvisiacej 
smernice;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 328
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili primeranú koordináciu 
sociálneho zabezpečenia, a to aj 
prostredníctvom revízie nariadenia (ES) 
č. 883/2004 a posilnením prenosnosti práv; 
vyzýva členské štáty, aby upravili svoje 
ustanovenia o pracovníkoch v prípade 
prevodu podnikov;

16. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili koordináciu sociálneho 
zabezpečenia, a to aj prostredníctvom 
revízie nariadenia (ES) č. 883/2004 a 
posilnením prenosnosti práv; vyzýva 
členské štáty, aby chránili práva 
pracovníkov a pracovné podmienky 
pracovníkov v prípade prevodu podnikov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 329
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odsek 16
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili primeranú koordináciu 
sociálneho zabezpečenia, a to aj 
prostredníctvom revízie nariadenia (ES) 
č. 883/2004 a posilnením prenosnosti práv; 
vyzýva členské štáty, aby upravili svoje 
ustanovenia o pracovníkoch v prípade 
prevodu podnikov;

16. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili primeranú koordináciu 
sociálneho zabezpečenia, a to aj 
prostredníctvom revízie nariadenia (ES) 
č. 883/2004 a posilnením prenosnosti práv; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zaistili ochranu všetkých dotknutých 
pracovníkov v prípade prevodu podnikov; 
okrem toho vyzýva Komisiu, aby v tejto 
súvislosti posúdila potrebu revízie 
súvisiacej smernice;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 330
Elżbieta Rafalska
v mene skupiny ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili primeranú koordináciu 
sociálneho zabezpečenia, a to aj 
prostredníctvom revízie nariadenia (ES) 
č. 883/2004 a posilnením prenosnosti práv; 
vyzýva členské štáty, aby upravili svoje 
ustanovenia o pracovníkoch v prípade 
prevodu podnikov;

16. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili primeranú koordináciu 
sociálneho zabezpečenia, a to aj 
prostredníctvom revízie nariadenia (ES) 
č. 883/2004 a posilnením prenosnosti práv; 
vyzýva členské štáty, aby koordinovali 
svoje ustanovenia o pracovníkoch v 
prípade prevodu podnikov;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 331
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odsek 16
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili primeranú koordináciu 
sociálneho zabezpečenia, a to aj 
prostredníctvom revízie nariadenia (ES) 
č. 883/2004 a posilnením prenosnosti práv; 
vyzýva členské štáty, aby upravili svoje 
ustanovenia o pracovníkoch v prípade 
prevodu podnikov;

16. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili primeranú koordináciu 
sociálneho zabezpečenia, a to aj 
prostredníctvom revízie nariadenia (ES) 
č. 883/2004 a posilnením prenosnosti práv, 
pričom by mali osobitnú pozornosť 
venovať prenosnosti dávok sociálneho 
zabezpečenia v prípade osôb so 
zdravotným postihnutím; vyzýva členské 
štáty, aby upravili svoje ustanovenia o 
pracovníkoch v prípade prevodu podnikov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 332
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili primeranú koordináciu 
sociálneho zabezpečenia, a to aj 
prostredníctvom revízie nariadenia (ES) 
č. 883/2004 a posilnením prenosnosti práv; 
vyzýva členské štáty, aby upravili svoje 
ustanovenia o pracovníkoch v prípade 
prevodu podnikov;

16. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili primeranú koordináciu 
sociálneho zabezpečenia, a to aj 
prostredníctvom rýchleho a korektného 
dokončenia prebiehajúcej revízie 
nariadenia (ES) č. 883/2004 a posilnením 
prenosnosti práv; vyzýva členské štáty, aby 
upravili svoje ustanovenia o pracovníkoch 
v prípade prevodu podnikov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 333
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela, Radka Maxová

Návrh uznesenia
Odsek 16
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili primeranú koordináciu 
sociálneho zabezpečenia, a to aj 
prostredníctvom revízie nariadenia (ES) 
č. 883/2004 a posilnením prenosnosti práv; 
vyzýva členské štáty, aby upravili svoje 
ustanovenia o pracovníkoch v prípade 
prevodu podnikov;

16. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili primeranú koordináciu 
sociálneho zabezpečenia, a to aj 
prostredníctvom dokončenia a rýchleho 
prijatia revízie nariadenia (ES) č. 883/2004 
zabezpečujúcej spravodlivé podmienky 
mobility a posilnením prenosnosti práv; 
zdôrazňuje, že digitalizácia verejných 
služieb v oblasti sociálneho zabezpečenia 
by mohla uľahčiť mobilitu, najmä v 
prípade MSP, pri súčasnom zaistení 
striktného rešpektovania pravidiel 
spravodlivej mobility; vyzýva členské 
štáty, aby upravili svoje ustanovenia o 
pracovníkoch v prípade prevodu podnikov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 334
Marianne Vind

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili primeranú koordináciu 
sociálneho zabezpečenia, a to aj 
prostredníctvom revízie nariadenia (ES) 
č. 883/2004 a posilnením prenosnosti práv; 
vyzýva členské štáty, aby upravili svoje 
ustanovenia o pracovníkoch v prípade 
prevodu podnikov;

16. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili primeranú koordináciu 
sociálneho zabezpečenia, a to aj 
prostredníctvom revízie nariadenia (ES) 
č. 883/2004 a posilnením prenosnosti práv; 
vyzýva členské štáty, aby upravili svoje 
ustanovenia o pracovníkoch v prípade 
prevodu podnikov; vyzýva členské štáty a 
Komisiu, aby zabezpečili ochranu 
všetkých dotknutých pracovníkov v 
prípade prevodu podnikov; okrem toho 
vyzýva Komisiu, aby v tomto smere 
posúdila potrebu revízie smernice;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 335
Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili primeranú koordináciu 
sociálneho zabezpečenia, a to aj 
prostredníctvom revízie nariadenia (ES) 
č. 883/2004 a posilnením prenosnosti práv; 
vyzýva členské štáty, aby upravili svoje 
ustanovenia o pracovníkoch v prípade 
prevodu podnikov;

16. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili primeranú koordináciu 
sociálneho zabezpečenia, a to aj 
prostredníctvom revízie nariadenia (ES) 
č. 883/2004 a posilnením prenosnosti práv; 
vyzýva členské štáty, aby upravili svoje 
ustanovenia o pracovníkoch v prípade 
prevodu podnikov; vyzýva členské štáty, 
aby nabádali zamestnávateľov k tomu, 
aby zabezpečili predchádzajúce 
oznámenie a uplatňovanie osvedčení A1 
pred začiatkom cezhraničnej pracovnej 
úlohy pracovníka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 336
Radan Kanev, Romana Tomc, Cindy Franssen, Dennis Radtke, Stelios 
Kympouropoulos, Gheorghe Falcă

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. zdôrazňuje, že uzatváranie 
subdodávateľských zmlúv vrátane praktík 
zakladania dcérskych spoločností alebo 
vytvárania subdodávateľských reťazcov 
môže v niektorých prípadoch viesť k 
sociálnemu dampingu, porušovaniu práv 
v oblasti sociálneho zabezpečenia a 
slabého alebo žiadneho prístupu k 
službám v oblasti verejného zdravia, k 
vyhýbaniu sa povinnostiam 
zamestnávateľov a k obchádzaniu 
kolektívnych dohôd, a teda k vystaveniu 
mobilných a migrujúcich pracovníkov 
podvodom a zneužívaniu; vyzýva Komisiu, 
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aby zabezpečila všeobecnú spoločnú a 
nerozdielnu zodpovednosť v rámci celého 
subdodávateľského reťazca, s cieľom 
chrániť práva pracovníkov; zdôrazňuje, 
že takáto iniciatíva by mala zvýšiť 
transparentnosť a posilniť zodpovednosť 
hlavných dodávateľov v 
subdodávateľských reťazcoch stanovením 
účinných sankcií, spätných platieb a 
náhrad v prípade nedodržiavania 
príslušných pracovnoprávnych predpisov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 337
France Jamet

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zdôrazňuje, že ďalšie 
presadzovanie acquis Únie v oblasti 
mobility pracovnej sily nesmie v žiadnom 
prípade viesť k ďalšej byrokracii pre MSP 
ani k obmedzeniam trhu práce na základe 
štátnej príslušnosti, a to ani vo veľmi 
mobilných odvetviach;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 338
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zdôrazňuje, že ďalšie presadzovanie 
acquis Únie v oblasti mobility pracovnej 
sily nesmie v žiadnom prípade viesť k 
ďalšej byrokracii pre MSP ani k 
obmedzeniam trhu práce na základe 

17. zdôrazňuje, že ďalšie presadzovanie 
acquis Únie v oblasti mobility pracovnej 
sily musí posilniť zásadu rovnakého 
zaobchádzania a ochranu pracovníkov; 
pripomína, že právne predpisy Únie o 
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štátnej príslušnosti, a to ani vo veľmi 
mobilných odvetviach;

voľnom pohybe pracovníkov alebo služieb 
nesmú nijak ohrozovať uplatňovanie 
základných práv pracovníkov uznaných 
členskými štátmi a na úrovni Únie 
vrátane práva na štrajk alebo prijatia 
iného opatrenia, ktoré sú súčasťou 
špecifických systémov pracovnoprávnych 
vzťahov v členských štátoch, v súlade 
s vnútroštátnym právom a/alebo praxou, 
ani na právo vyjednávať, uzatvárať 
a presadzovať kolektívne zmluvy alebo 
kolektívne konať v súlade 
s vnútroštátnym právom a/alebo praxou; 
žiada začlenenie takejto ochrannej 
doložky do všetkých nových právnych 
predpisov EÚ o mobilite pracovníkov a 
služieb, a konštatuje, že v prípade zmien je 
do zmlúv EÚ potrebné zahrnúť protokol o 
sociálnom pokroku, a to s cieľom 
zabezpečiť, aby základné sociálne práva 
mali v prípade konfliktu prednosť pred 
ekonomickými slobodami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 339
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zdôrazňuje, že ďalšie presadzovanie 
acquis Únie v oblasti mobility pracovnej 
sily nesmie v žiadnom prípade viesť k 
ďalšej byrokracii pre MSP ani k 
obmedzeniam trhu práce na základe 
štátnej príslušnosti, a to ani vo veľmi 
mobilných odvetviach;

17. zdôrazňuje, že ďalšie presadzovanie 
acquis Únie v oblasti mobility pracovnej 
sily musí posilniť zásadu rovnakého 
zaobchádzania a ochranu pracovníkov; 
pripomína, že právne predpisy Únie o 
voľnom pohybe pracovníkov alebo služieb 
nesmú nijako ohrozovať uplatňovanie 
základných práv pracovníkov uznaných 
členskými štátmi a na úrovni Únie 
vrátane práva na štrajk alebo prijatia 
iného opatrenia, ktoré sú súčasťou 
špecifických systémov pracovnoprávnych 
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vzťahov v členských štátoch, v súlade 
s vnútroštátnym právom a/alebo praxou, 
ani na právo vyjednávať, uzatvárať 
a presadzovať kolektívne zmluvy alebo 
kolektívne konať v súlade 
s vnútroštátnym právom a/alebo praxou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 340
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj 
Villumsen

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zdôrazňuje, že ďalšie presadzovanie 
acquis Únie v oblasti mobility pracovnej 
sily nesmie v žiadnom prípade viesť k 
ďalšej byrokracii pre MSP ani k 
obmedzeniam trhu práce na základe 
štátnej príslušnosti, a to ani vo veľmi 
mobilných odvetviach;

17. zdôrazňuje, že ďalšie presadzovanie 
acquis Únie v oblasti mobility pracovnej 
sily nesmie v žiadnom prípade viesť k 
oslabeniu ochrany alebo práv mobilných 
pracovníkov; pripomína, že 
administratívne postupy a regulácia 
služieb sú opodstatnené na ochranu 
pracovníkov, spotrebiteľov, životného 
prostredia a na zabezpečenie rovnakých 
podmienok, právnej istoty 
a predvídateľnosti pre podnikateľov 
a obchod;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 341
Sara Matthieu
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zdôrazňuje, že ďalšie presadzovanie 
acquis Únie v oblasti mobility pracovnej 
sily nesmie v žiadnom prípade viesť k 

17. zdôrazňuje, že ďalšie presadzovanie 
acquis Únie v oblasti mobility pracovnej 
sily musí posilniť zásadu rovnakého 
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ďalšej byrokracii pre MSP ani k 
obmedzeniam trhu práce na základe 
štátnej príslušnosti, a to ani vo veľmi 
mobilných odvetviach;

zaobchádzania a ochranu pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 342
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela, Radka Maxová

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zdôrazňuje, že ďalšie presadzovanie 
acquis Únie v oblasti mobility pracovnej 
sily nesmie v žiadnom prípade viesť k 
ďalšej byrokracii pre MSP ani k 
obmedzeniam trhu práce na základe 
štátnej príslušnosti, a to ani vo veľmi 
mobilných odvetviach;

17. zdôrazňuje, že ďalšie presadzovanie 
acquis Únie v oblasti mobility pracovnej 
sily musí prispievať k posilňovaniu 
zásady rovnosti zaobchádzania a 
prenosnosti práv, ale nesmie viesť k ďalšej 
neprimeranej byrokracii pre MSP ani k 
neodôvodneným obmedzeniam trhu práce;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 343
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zdôrazňuje, že ďalšie presadzovanie 
acquis Únie v oblasti mobility pracovnej 
sily nesmie v žiadnom prípade viesť k 
ďalšej byrokracii pre MSP ani k 
obmedzeniam trhu práce na základe štátnej 
príslušnosti, a to ani vo veľmi mobilných 
odvetviach;

17. zdôrazňuje, že ďalšie presadzovanie 
acquis Únie v oblasti mobility pracovnej 
sily nesmie v žiadnom prípade viesť k 
ďalšej byrokracii pre MMSP a samostatne 
zárobkovo činné osoby ani k obmedzeniam 
trhu práce na základe štátnej príslušnosti, a 
to ani vo veľmi mobilných odvetviach;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 344
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zdôrazňuje, že ďalšie presadzovanie 
acquis Únie v oblasti mobility pracovnej 
sily nesmie v žiadnom prípade viesť k 
ďalšej byrokracii pre MSP ani k 
obmedzeniam trhu práce na základe štátnej 
príslušnosti, a to ani vo veľmi mobilných 
odvetviach;

17. zdôrazňuje, že ďalšie presadzovanie 
acquis Únie v oblasti mobility pracovnej 
sily nesmie v žiadnom prípade viesť k 
ďalšej byrokracii pre MSP ani k 
obmedzeniam trhu práce na základe štátnej 
príslušnosti členského štátu, a to ani vo 
veľmi mobilných odvetviach;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 345
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. zdôrazňuje, že návrh Komisie na 
revidovaný postup notifikácie služieb 
zbytočné oslabí legislatívnu schopnosť 
členských štátov a miestnych orgánov 
zasiahnuť a oslabil by ich legislatívnu 
právomoc v oblasti služieb; vyzýva preto 
Komisiu, aby tento návrh stiahla;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 346
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj 
Villumsen

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. domnieva sa, že po kríze 
spôsobenej pandémiou COVID-19 musia 
všetky príslušné politiky EÚ vrátane 
politík zameraných na posilnenie voľného 
pohybu pracovníkov a voľného pohybu 
služieb uprednostňovať obnovu 
kvalitných pracovných miest v celej Únii, 
aby sa podporil rovnaký a udržateľný 
rozvoj všetkých regiónov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 347
Sara Matthieu
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 17 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17b. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
nedostatky v ochrane a potrebu revízie 
smernice 2008/104/ES o dočasnej 
agentúrnej práci s cieľom zabezpečiť 
dôstojné podmienky práce a 
zamestnávania pre dočasných 
agentúrnych zamestnancov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 348
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh uznesenia
Odsek 17 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17b. pripomína, že Parlament 
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21. októbra 2019 vyzval Komisiu, aby 
stiahla návrh o zavedení európskeho 
elektronického preukazu služieb; 
opakovane preto vyzýva Komisiu, aby 
tento návrh stiahla;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 349
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, 
Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, Gabriele Bischoff, 
Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius

Návrh uznesenia
Odsek 17 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17c. zdôrazňuje, že pracovníci so 
zdravotným postihnutím naďalej zápasia s 
početnými prekážkami, ktoré im sťažujú 
alebo znemožňujú v plnej miere využívať 
voľný pohyb služieb; vyzýva členské štáty, 
aby bezodkladne vykonali Európsky akt 
o prístupnosti s cieľom účinne 
odstraňovať prekážky pre pracovníkov so 
zdravotným postihnutím a zabezpečiť, aby 
boli k dispozícii prístupné služby, ako aj 
vhodné podmienky ich poskytovania; 
zdôrazňuje rozhodujúci význam 
dosiahnutia plne prístupného jednotného 
trhu, ktorý zabezpečí rovnocenné 
zaobchádzanie s pracovníkmi so 
zdravotným postihnutím a ich 
hospodársku a sociálnu integráciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 350
Sara Matthieu
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 17 c (nový)



AM\1220296SK.docx 189/189 PE662.032v01-00

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17c. vyzýva členské štáty, aby správne a 
včas vykonali a monitorovali revidovanú 
smernicu o vysielaní pracovníkov na 
ochranu vyslaných pracovníkov počas ich 
vyslania v súvislosti so slobodou 
poskytovať služby vymedzením povinných 
ustanovení o pracovných podmienkach 
a ochrane zdravia a bezpečnosti 
pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 351
Sara Matthieu
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 17 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17d. pripomína, že voľný pohyb služieb 
nesmie mať vplyv na uplatňovanie 
základných práv uznaných členskými 
štátmi a na úrovni Únie vrátane práva na 
štrajk alebo prijatia iného opatrenia, ktoré 
sú súčasťou osobitných systémov 
pracovnoprávnych vzťahov v členských 
štátoch, v súlade s vnútroštátnym právom 
a/alebo praxou, ani na právo vyjednávať, 
uzatvárať a presadzovať kolektívne 
zmluvy alebo kolektívne konať v súlade 
s vnútroštátnym právom a/alebo praxou; 
zdôrazňuje, že kvalitné právne predpisy a 
ich účinné vykonávanie sú dlhodobou 
investíciou;

Or. en


