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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o znižovaní nerovností s osobitným zameraním na chudobu pracujúcich
(2019/2188(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja,

– so zreteľom na dohovory a odporúčania MOP,

– so zreteľom na revidovanú Európsku sociálnu chartu,

– so zreteľom na cieľ súdržnosti stanovený v článku 3 ZEÚ, najmä na vzostupnú sociálnu 
konvergenciu,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie a Európsky dohovor o ľudských 
právach poľa článku 6 ZFEÚ,

– so zreteľom na článok 3 ZEÚ,

– so zreteľom na horizontálnu sociálnu doložku podľa článku 9 ZFEÚ,

– so zreteľom na sociálnu politiku v súlade s článkom 151 a nasl. ZFEÚ,

– so zreteľom na Európsky pilier sociálnych práv,

– so zreteľom na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (cieľ EÚ 2020),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 9. októbra 2008 o podpore sociálneho začlenenia 
a boji proti chudobe, najmä chudobe detí, v Európskej únii1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. októbra 2010 o úlohe minimálneho príjmu v boji 
proti chudobe a podpore inkluzívnej spoločnosti v Európe2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 24. novembra 2015 o znižovaní nerovností 
s osobitným zameraním na chudobu detí3,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. júla 2017 o pracovných podmienkach a neistých 
pracovných miestach4,

– so zreteľom na index globálnych práv ITUC5,

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

1 Prijaté texty, P6_TA(2008)0467.
2 Prijaté texty, P7_TA(2010)0375.
3 Prijaté texty, P8_TA(2015)0401.
4 Prijaté texty, P8_TA(2017)0290.
5 https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2019

https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2019
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– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A9-0000/2020),

Zvyšujúce sa nerovnosti

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

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

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

Chudoba

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

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

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

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

H. keďže ceny za prenájom neustále rastú a ľudia na hranici chudoby alebo pod ňou musia 

6 The Household Finance and Consumption Survey: Výsledky z vlny v roku 2017, Séria štatistických dokumentov 
ECB č. 36, marec 2020, s. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbeb0a33928ce4c5ef2c5e872
7 The Household Finance and Consumption Survey Wave 2017 Statistical tables, marec 2020, s. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/research/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e
9174eac
8 https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200227STO73519/gender-pay-gap-in-europe-facts-
and-figures-infographic
9 Francesca pepné a Gaia Teresa Sartori Pallotta, Podpora prístupu k službám na podporu ľudí, aby sa vymanili z 
chudoby, Správa o chudobe a nerovnostiach v Európe, Brusel, november 2019, s. 7 a nasl. a s. 13 a nasl., a COM(2010)2020 
final, 3.3.2010.

10 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163472/3-16102019-CP-DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
9c2e85561795
11 Vážna materiálna deprivácia: neschopnosť dovoliť si menej ako 4 z 11: hypotéka alebo nájomné, poplatky za 
verejné služby, splátky nájomného alebo iné splátky úveru, týždeň dovolenky ročne, jedlo zahŕňajúce 
mäso/ryby/bielkoviny každý druhý deň, neočakávané finančné výdavky, telefón (vrátane mobilných), farebný 
televízor, práčka, auto, kúrenie; (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview)
12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-
_material_living_conditions#General_overview

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbeb0a33928ce4c5ef2c5e872
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/research/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e9174eac
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/research/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e9174eac
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200227STO73519/gender-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-infographic
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200227STO73519/gender-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-infographic
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163472/3-16102019-CP-DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-9c2e85561795
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163472/3-16102019-CP-DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-9c2e85561795
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
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vynaložiť 38 % svojho disponibilného príjmu na bývanie a keďže v niektorých 
členských štátoch je táto miera dokonca takmer 50 – 90 %13;

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

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

Zmenšujúci sa rozsah kolektívneho vyjednávania 

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

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

Zvýšenie počtu atypických a neistých pracovných miest 

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

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

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

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

13 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi163/default/table?lang=de
14 https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2020-01-13/7/dringender-handlungsbedarf-
bei-der-bekampfung-der-obdachlosigkeit-in-europa
15 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi012/default/table?lang=de
16 OECD, Visser(2016) databáza ICTWSS.
https://www.etuc.org/en/document/etuc-reply-first-phase-consultation-social-partners-under-article-154-tfeu-
possible-action, s. 6,o č. 15.
17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-06-ituc-global-rights-index-2019-report-en-2.pdf
18 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378
19 Trh práce a sociálny rozvoj  (ETUI, 2019) Benchmarking Working Europe, 2019.

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi163/default/table?lang=de
https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2020-01-13/7/dringender-handlungsbedarf-bei-der-bekampfung-der-obdachlosigkeit-in-europa
https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2020-01-13/7/dringender-handlungsbedarf-bei-der-bekampfung-der-obdachlosigkeit-in-europa
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi012/default/table?lang=de
https://www.etuc.org/en/document/etuc-reply-first-phase-consultation-social-partners-under-article-154-tfeu-possible-action
https://www.etuc.org/en/document/etuc-reply-first-phase-consultation-social-partners-under-article-154-tfeu-possible-action
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-06-ituc-global-rights-index-2019-report-en-2.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378
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krátkodobého zamestnania20;

Kríza

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

Boj proti nerovnosti 

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

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

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

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

Minimálne zabezpečenie životných a pracovných podmienok

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

6. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila minimálne zákonné pracovné podmienky pre 

20 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378
21 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_sk.pdf

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378
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všetkých pracovníkov, najmä pre atypických a neistých pracovníkov, ako aj pre nepravé 
samostatne zárobkovo činné osoby, a to buď zlepšením existujúcich smerníc alebo 
prostredníctvom nových právnych predpisov, a zakázala pracovné zmluvy na nula 
hodín;

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

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

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

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

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

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

Kolektívne zmluvy 

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

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

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

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

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

22 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o rovnováhe medzi pracovným a 
súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica Rady 
2010/18/EÚ
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európskych pravidiel hospodárskej súťaže, aby verejné služby, ako sú nemocnice a 
zariadenia starostlivosti, mohli zostať vo verejných rukách alebo aby im boli vrátené;

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

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

Sociálny vplyv pandémie COVID-19

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

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

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

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



PR\1198318SK.docx 9/9 PE647.047v01-00

SK

ODÔVODNENIE 

Cieľ Komisie do roku 2020 znížiť počet ľudí ohrozených chudobou o 20 miliónov sa 
nenaplnil.

Naopak, nerovnosť v EÚ sa zvýšila tak v rámci členských štátov, ako aj medzi nimi. Hrozba 
hospodárskych a sociálnych dôsledkov pandémie COVID-19 vyvoláva obavy, že sa tieto 
nerovnosti ďalej zhoršia.

Hoci predseda MOP povedal pred pár rokmi, že práca je najlepším spôsobom boja proti 
chudobe, dnes to už neplatí pre všetkých.

Atypická a neistá práca, pracovníci gigaplatforiem, platforiem a hromadní pracovníci, falošné 
a samostatne  zárobkovo činné osoby, outsourcing, reťazce subdodávateľov, privatizácia, 
liberalizácia, to všetko je motorom konkurencie v znižovaní miezd. Narúša to aj systémy 
kolektívneho vyjednávania. Zmenšujúce sa pokrytie vedie k zníženiu mzdových úrovní.

Má to dôsledky: Značná časť hospodárskej súťaže na vnútornom trhu sa uskutočňuje na úkor 
zamestnancov. Namiesto miestnych stavebných pracovníkov sa prijímajú vysielaní pracovníci 
s cieľom znížiť mzdy. Sezónni pracovníci, ktorí pri zbere úrody prichádzajú z krajiny s 
nízkymi mzdami do krajiny s mzdami vysokými. Nízke mzdy čiastočne zvyšuje štát, čím 
nepriamo subvencuje podniky. Zároveň klesá kúpna sila a domáci dopyt. Vzdelávanie a 
odbornú prípravu si môže dovoliť čoraz menej zamestnaných ľudí. Pracovné právo a sociálna 
ochrana sa však nesmú ukončiť na vnútroštátnych hraniciach. Nesmie existovať právny rámec 
pre súťaž o podhodnotenie miezd.

Vývoj aktív a miezd vo vyššom segmente zároveň vykazuje obrovský nárast. Peniaze sa 
zarábajú, ale sú nerovnomerne rozložené. Obrovský vnútorný trh bez záväzného rámca pre 
sociálne normy vytvára výhody len pre niekoľko ľudí a mnoho ľudí zaostáva.

Komisia a členské štáty musia v oblastiach svojej pôsobnosti dôsledne zvrátiť tento trend. 
Bremeno krízy sa nesmie preniesť na zamestnancov. Sú potrebné silné a fungujúce mzdové 
systémy ktoré zapoja všetkých, a koordinovaný prístup, ktorý pokryje všetky fázy života a 
stanoví rámec, ktorý je odolný pred chudobou a siaha od minimálneho príjmu po minimálne 
mzdy až po minimálne dôchodky.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0292_SK.html#title2

