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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o primeraných minimálnych 
mzdách v Európskej únii 
(COM(2020)0682 – C9-0337/2020 – 2020/0310(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0682),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 153 ods. 2, v spojení s článkom 153 ods. 1 
písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila 
návrh Európskemu parlamentu (C9-0337/2020),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru1

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov2,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť,

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A9-0000/2021),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Hlava 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Návrh Návrh

SMERNICA EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

SMERNICA EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

o primeraných minimálnych mzdách v o primeraných a spravodlivých

                                               
1Ú. v. EÚ C , , s. .
2Ú. v. EÚ C , , s. .
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Európskej únii minimálnych mzdách v Európskej únii

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) V Európskej sociálnej charte sa 
stanovuje, že všetci pracovníci majú právo 
na spravodlivé pracovné podmienky. 
Uznáva sa v nej právo všetkých 
pracovníkov na spravodlivú odmenu 
postačujúcu na dôstojnú životnú úroveň tak 
pre nich, ako aj pre ich rodiny. V článku 4 
charty sa uznáva úloha slobodne 
uzatvorených kolektívnych zmlúv, ako aj 
mechanizmov stanovovania zákonnej 
minimálnej mzdy v záujme účinného 
uplatňovania tohto práva.

(3) V Európskej sociálnej charte (ESC)
sa stanovuje, že všetci pracovníci majú 
právo na spravodlivé pracovné podmienky. 
Uznáva sa v nej právo všetkých 
pracovníkov na spravodlivú odmenu 
postačujúcu na dôstojnú životnú úroveň tak 
pre nich, ako aj pre ich rodiny. V článku 4 
ESC sa uznáva úloha slobodne 
uzatvorených kolektívnych zmlúv, ako aj
mechanizmov stanovovania zákonnej 
minimálnej mzdy v záujme účinného 
uplatňovania tohto práva. V článku 5 ESC 
sa uznáva právo pracovníkov a 
zamestnávateľov organizovať sa a v 
článku 6 ESC sa uznáva právo kolektívne 
vyjednávať. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Lepšie pracovné a životné 
podmienky, a to aj vďaka primeraným 
minimálnym mzdám, sú prínosom pre 
pracovníkov aj podniky v Únii a 
predpokladom dosiahnutia inkluzívneho a 
udržateľného rastu. Riešenie veľkých 
rozdielov v pokrytí a primeranosti, pokiaľ 
ide o ochranu formou minimálnych miezd, 
prispieva k posilňovaniu spravodlivosti na 
trhu práce EÚ a podpore hospodárskeho 
rastu, sociálneho pokroku a vzostupnej 

(6) Lepšie pracovné a životné 
podmienky, a to aj vďaka primeraným a 
spravodlivým minimálnym mzdám, sú 
prínosom pre pracovníkov aj podniky v 
Únii a predpokladom dosiahnutia 
inkluzívneho a udržateľného rastu. 
Riešenie veľkých rozdielov v pokrytí a 
primeranosti, pokiaľ ide o ochranu formou 
minimálnych miezd, prispieva k 
posilňovaniu spravodlivosti na trhu práce 
EÚ a podpore hospodárskeho rastu, 
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konvergencie. Hospodárska súťaž na 
jednotnom trhu by mala byť založená na 
vysokých sociálnych normách, inovácii a 
zvyšovaní produktivity, čím sa zabezpečia 
rovnaké podmienky pre všetkých.

sociálneho pokroku a vzostupnej 
konvergencie. Hospodárska súťaž na 
jednotnom trhu by mala byť založená na 
vysokých sociálnych normách, vytváraní 
kvalitných pracovných miest, inovácii a 
zvyšovaní produktivity, čím sa zabezpečia 
rovnaké podmienky pre všetkých.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Ak sú minimálne mzdy stanovené 
na primeranej úrovni, chránia príjem 
znevýhodnených pracovníkov, pomáhajú 
zabezpečiť dôstojné živobytie a obmedzujú 
pokles príjmov v zlých časoch, ako sa 
uznáva v Dohovore Medzinárodnej 
organizácie práce č. 131 o vytvorení 
systému určovania minimálnej mzdy. 
Minimálne mzdy prispievajú k udržaniu 
domáceho dopytu, posilňujú motiváciu 
pracovať a znižujú mzdové nerovnosti a 
chudobu pracujúcich.

(7) Ak sú minimálne mzdy stanovené 
na primeranej a spravodlivej úrovni, 
chránia príjem znevýhodnených 
pracovníkov, pomáhajú zabezpečiť 
dôstojné živobytie a obmedzujú pokles 
príjmov v zlých časoch, ako sa uznáva v 
Dohovore Medzinárodnej organizácie 
práce (MOP) č. 131 o vytvorení systému 
určovania minimálnej mzdy. Minimálne 
mzdy prispievajú k udržaniu domáceho 
dopytu, posilňujú motiváciu pracovať a 
znižujú mzdové nerovnosti a chudobu 
pracujúcich.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Počas hospodárskych poklesov, 
ako je kríza spôsobená pandémiou 
ochorenia COVID-19, sa úloha 
minimálnych miezd pri ochrane 
pracovníkov s nízkou mzdou stáva čoraz 
dôležitejšou a je nevyhnutná na podporu 
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udržateľnej a inkluzívnej hospodárskej 
obnovy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Ženy, mladí a nízkokvalifikovaní 
pracovníci a osoby so zdravotným 
postihnutím oproti iným skupinám 
častejšie zarábajú len minimálnu alebo 
nízku mzdu. Počas hospodárskych 
poklesov, ako je kríza spôsobená 
pandémiou COVID-19, sa úloha 
minimálnych miezd pri ochrane 
pracovníkov s nízkou mzdou stáva čoraz 
dôležitejšou a je nevyhnutná na podporu 
udržateľnej a inkluzívnej hospodárskej 
obnovy. Riešenie otázky minimálnej mzdy 
prispieva k rodovej rovnosti, odstraňuje 
rozdiely v odmeňovaní žien a mužov a 
dôchodkové medzery a pomáha ženám 
vyslobodiť sa z chudoby.

(8) Ženy, mladí a nízkokvalifikovaní 
pracovníci a osoby so zdravotným 
postihnutím oproti iným skupinám stále
častejšie zarábajú len minimálnu alebo 
nízku mzdu. Riešenie otázky minimálnej 
mzdy prispieva k rodovej rovnosti, 
odstraňuje rozdiely v odmeňovaní žien a 
mužov a dôchodkové medzery a pomáha 
ženám vyslobodiť sa z chudoby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Pandémia COVID-19 má 
významný vplyv na sektor služieb a malé 
firmy, ktoré majú vysoký podiel osôb s 
minimálnou mzdou. Navyše sú minimálne 
mzdy dôležité aj vzhľadom na štrukturálne 
trendy, ktoré pretvárajú trhy práce a ktoré 
sa čoraz viac vyznačujú vysokým podielom 
neštandardných a neistých pracovných 

(9) Navyše sú minimálne mzdy 
dôležité aj vzhľadom na štrukturálne 
trendy, ktoré pretvárajú trhy práce a ktoré 
sa čoraz viac vyznačujú vysokým podielom 
neštandardných a neistých pracovných 
miest. Tieto trendy vedú k zvýšenej 
polarizácii pracovných miest a následne k 
rastúcemu podielu nízko platených a 
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miest. Tieto trendy vedú k zvýšenej 
polarizácii pracovných miest a následne k 
rastúcemu podielu nízko platených a 
nízkokvalifikovaných povolaní vo väčšine 
členských štátov, ako aj k vyššej mzdovej 
nerovnosti v niektorých z nich.

nízkokvalifikovaných povolaní vo väčšine 
členských štátov, ako aj k vyššej mzdovej 
nerovnosti v niektorých z nich.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Ochrana formou minimálnej mzdy 
zakotvená v kolektívnych zmluvách v 
nízko platených povolaniach je vo väčšine 
prípadov primeraná;  zatiaľ čo zákonné 
minimálne mzdy sú v porovnaní s inými 
mzdami v hospodárstve vo viacerých 
členských štátoch nízke. V roku 2018 v 
deviatich členských štátoch zákonná 
minimálna mzda neposkytovala dostatočný 
príjem na to, aby sa slobodná osoba s 
minimálnou mzdou dostala nad hranicu 
rizika chudoby. Okrem toho používanie 
znížených (rozdielnych) sadzieb 
minimálnej mzdy a odpočtov zo zákonných 
minimálnych miezd negatívne ovplyvňuje 
ich primeranosť.

(11) Ochrana formou minimálnej mzdy 
zakotvená v kolektívnych zmluvách v 
nízko platených povolaniach je vo väčšine 
prípadov primeraná a ukázala sa ako 
účinný prostriedok v boji proti chudobe 
pracujúcich.  zatiaľ čo zákonné minimálne 
mzdy sú v porovnaní s inými mzdami v 
hospodárstve vo viacerých členských
štátoch zvyčajne nízke. V roku 2018 v 
deviatich členských štátoch zákonná 
minimálna mzda neposkytovala dostatočný 
príjem na to, aby sa slobodná osoba s 
minimálnou mzdou dostala nad hranicu 
rizika chudoby. Okrem toho používanie 
znížených (rozdielnych) sadzieb 
minimálnej mzdy a odpočtov zo zákonných 
minimálnych miezd negatívne ovplyvňuje 
ich primeranosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Nie všetci pracovníci v Únii sú 
chránení minimálnymi mzdami. V 

(12) Nie všetci pracovníci v Únii sú 
chránení minimálnymi mzdami. V 
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niektorých členských štátoch dostávajú 
niektorí pracovníci aj napriek tomu, že sa 
na nich takáto ochrana vzťahuje, v praxi 
odmenu nižšiu, než je zákonná minimálna 
mzda, a to z dôvodu nedodržiavania
existujúcich pravidiel. Zistilo sa najmä, že 
takéto nedodržiavanie sa týka najmä žien, 
mladých pracovníkov, ľudí so zdravotným 
postihnutím a poľnohospodárskych 
pracovníkov. Pokiaľ ide o členské štáty, v 
ktorých sa ochrana formou minimálnej 
mzdy poskytuje len na základe 
kolektívnych zmlúv, odhaduje sa, že podiel
pracovníkov, na ktorých sa ochrana 
nevzťahuje, sa pohybuje od 2 % do 55 % 
všetkých pracovníkov.

niektorých členských štátoch dostávajú 
niektorí pracovníci aj napriek tomu, že sa 
na nich takáto ochrana vzťahuje, v praxi 
odmenu nižšiu, než je zákonná minimálna 
mzda, a to z dôvodu nedodržiavania
existujúcich pravidiel a z dôvodu 
súčasných rozdielnych sadzieb zákonnej 
minimálnej mzdy a zrážok zo zákonnej 
minimálnej mzdy.   Zistilo sa najmä, že
takéto nedodržiavanie sa týka najmä žien, 
mladých pracovníkov, 
nízkokvalifikovaných pracovníkov, ľudí so 
zdravotným postihnutím a 
poľnohospodárskych pracovníkov. Pokiaľ 
ide o členské štáty, v ktorých sa ochrana 
formou minimálnej mzdy poskytuje len na 
základe kolektívnych zmlúv, odhaduje sa, 
že podiel pracovníkov, na ktorých sa 
ochrana nevzťahuje, sa pohybuje od 2 % 
do 55 % všetkých pracovníkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Hoci silné kolektívne vyjednávanie 
na odvetvovej alebo medziodvetvovej 
úrovni prispieva k zabezpečeniu 
primeranej ochrany formou minimálnej 
mzdy, tradičné štruktúry kolektívneho 
vyjednávania sa v posledných desaťročiach 
narúšajú, čiastočne v dôsledku 
štrukturálnych posunov v hospodárstve 
smerom k odvetviam s menším 
odborárskym zastúpením a poklesu 
členstva v odborových organizáciách v 
súvislosti s nárastom atypických a nových 
foriem práce.

(13) Hoci silné kolektívne vyjednávanie 
na odvetvovej alebo medziodvetvovej 
úrovni prispieva k zabezpečeniu 
primeranej a spravodlivej ochrany formou 
minimálnej mzdy, tradičné štruktúry 
kolektívneho vyjednávania sa v posledných 
desaťročiach narúšajú, čiastočne v 
dôsledku štrukturálnych posunov v 
hospodárstve smerom k odvetviam s 
menším odborárskym zastúpením a 
poklesu členstva v odborových 
organizáciách a členstva v združeniach 
zamestnávateľov. Okrem toho sa 
odvetvové a medziodvetvové kolektívne 
vyjednávanie v dôsledku politických 
rozhodnutí prijatých v dôsledku finančnej 
krízy v roku 2008 dostalo pod silný tlak. S 
cieľom dosiahnuť spravodlivé minimálne 
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mzdy je však nevyhnutné kolektívne 
vyjednávanie na odvetvovej a 
medziodvetvovej úrovni, a preto ho treba 
podporovať a posilňovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Komisia v súlade s článkom 154 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
uskutočnila dvojfázové konzultácie so 
sociálnymi partnermi, pokiaľ ide o možné 
opatrenia na riešenie výziev súvisiacich s 
primeranou ochranou formou minimálnej 
mzdy v Únii. Sociálni partneri sa nedohodli 
na začatí rokovaní o týchto otázkach. 
Napriek tomu je dôležité prijať opatrenia 
na úrovni Únie, aby pracovníci v Únii boli 
chránení primeranými minimálnymi 
mzdami, pričom sa zohľadnia výsledky 
konzultácií so sociálnymi partnermi.

(14) Komisia v súlade s článkom 154 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
uskutočnila dvojfázové konzultácie so 
sociálnymi partnermi, pokiaľ ide o možné 
opatrenia na riešenie výziev súvisiacich s 
primeranou ochranou formou minimálnej 
mzdy v Únii. Sociálni partneri sa nedohodli 
na začatí rokovaní o týchto otázkach. 
Napriek tomu je dôležité prijať opatrenia 
na úrovni Únie, aby pracovníci v Únii boli 
chránení primeranými a spravodlivými
minimálnymi mzdami, pričom sa 
zohľadnia výsledky konzultácií so 
sociálnymi partnermi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) V smernici sa zavádzajú minimálne 
požiadavky na úrovni Únie s cieľom 
zabezpečiť, aby sa minimálne mzdy 
stanovovali na primeranej úrovni a aby 
pracovníci mali prístup k ochrane formou 
minimálnej mzdy, a to buď formou 
zákonnej minimálnej mzdy, alebo mzdy 
zakotvenej v kolektívnych zmluvách v 

(15) V smernici sa zavádzajú minimálne 
požiadavky na úrovni Únie s cieľom 
zabezpečiť, aby sa minimálne mzdy 
stanovovali na primeranej a spravodlivej
úrovni a aby pracovníci mali prístup k 
ochrane formou minimálnej mzdy, a to 
buď formou zákonnej minimálnej mzdy, 
alebo mzdy zakotvenej v kolektívnych 
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súlade s vymedzením na účely tejto 
smernice.

zmluvách v súlade s vymedzením na účely 
tejto smernice.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Táto smernica by sa mala 
vzťahovať na pracovníkov, ktorí majú 
pracovnú zmluvu alebo pracovnoprávny
vzťah, ako sa vymedzuje v právnych 
predpisoch, kolektívnych zmluvách alebo 
zaužívanej praxi platných v každom 
členskom štáte, pričom sa zohľadňujú 
kritériá na určenie postavenia pracovníka 
stanovené Súdnym dvorom Európskej únie. 
Ak pracovníci v domácnosti, pracovníci na 
vyžiadanie, pracovníci pracujúci mimo 
pracovného pomeru, pracovníci pracujúci 
za poukážky, nepravo samostatne 
zárobkovo činné osoby, pracovníci 
platforiem, stážisti a učni spĺňajú tieto 
kritériá, mohli by patriť do rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice. Táto smernica 
sa vo všeobecnosti nevzťahuje na skutočne 
samostatne zárobkovo činné osoby, keďže 
tieto osoby uvedené kritériá nespĺňajú. 
Zneužívanie postavenia samostatne 
zárobkovo činných osôb, ako je 
vymedzené vo vnútroštátnom práve, či už 
na vnútroštátnej úrovni alebo v 
cezhraničných situáciách, je formou 
nepravdivo oznámenej práce, ktorá je často 
spájaná s nedeklarovanou prácou. O 
nepravú samostatne zárobkovú činnosť ide 
vtedy, keď je osoba formálne samostatne 
zárobkovo činná, pričom spĺňa podmienky, 
ktoré sú charakteristické pre 
pracovnoprávny vzťah, s cieľom vyhnúť sa 
určitým právnym alebo daňovým 
povinnostiam. Takéto osoby by mali patriť 
do rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Pri 
určovaní toho, či pracovnoprávny vzťah 

(17) Táto smernica by sa mala 
vzťahovať na pracovníkov, ktorí majú 
pracovnú zmluvu alebo pracovnoprávny 
vzťah, ako sa vymedzuje v právnych 
predpisoch, kolektívnych zmluvách alebo 
zaužívanej praxi platných v každom 
členskom štáte, pričom sa zohľadňujú 
kritériá na určenie postavenia pracovníka 
stanovené Súdnym dvorom Európskej únie. 
Ak pracovníci v súkromnom aj verejnom 
sektore, pracovníci, ktorých mzda sa 
vypočítava na základe výkonu, ak to 
umožňujú vnútroštátne právne predpisy,
pracovníci v domácnosti, pracovníci na 
vyžiadanie, pracovníci pracujúci mimo 
pracovného pomeru, pracovníci pracujúci 
za poukážky, nepravo samostatne 
zárobkovo činné osoby, pracovníci 
platforiem, iní neštandardní pracovníci, 
stážisti a učni spĺňajú tieto kritériá, mohli 
by patriť do rozsahu pôsobnosti tejto 
smernice. Táto smernica sa vo 
všeobecnosti nevzťahuje na skutočne 
samostatne zárobkovo činné osoby, keďže 
tieto osoby uvedené kritériá nespĺňajú. 
Zneužívanie postavenia samostatne 
zárobkovo činných osôb, ako je 
vymedzené vo vnútroštátnom práve, či už 
na vnútroštátnej úrovni alebo v 
cezhraničných situáciách, je formou 
nepravdivo oznámenej práce, ktorá je často 
spájaná s nedeklarovanou prácou. O 
nepravú samostatne zárobkovú činnosť ide 
vtedy, keď je osoba formálne samostatne 
zárobkovo činná, pričom spĺňa podmienky, 
ktoré sú charakteristické pre 
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existuje, by sa malo vychádzať zo 
skutočností súvisiacich so skutočným 
výkonom práce, a nie z toho, ako účastníci 
tento vzťah opisujú.

pracovnoprávny vzťah, s cieľom vyhnúť sa 
určitým právnym alebo daňovým 
povinnostiam. Takéto osoby by mali patriť 
do rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Pri 
určovaní toho, či pracovnoprávny vzťah 
existuje, by sa malo vychádzať zo 
skutočností súvisiacich so skutočným 
výkonom práce, a nie z toho, ako účastníci 
tento vzťah opisujú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh smernice
Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17a) Členské štáty by mali zabezpečiť 
dodržiavanie maximálneho pracovného 
času stanoveného vo vnútroštátnych 
právnych predpisoch alebo kolektívnych 
zmluvách v členských štátoch v súlade so 
smernicou Európskeho parlamentu a 
Rady 2003/88/ES1a, ako aj s inými 
ustanoveniami v oblasti zdravia a 
bezpečnosti, s cieľom zabezpečiť dôstojné 
pracovné podmienky a chrániť telesnú a 
duševnú pohodu pracovníkov.

__________________

1a Smernica 2003/88/ES Európskeho 
parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003 o 
niektorých aspektoch organizácie 
pracovného času (Ú. v. EÚ L 299, 
18.11.2003, s. 9).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh smernice
Odôvodnenie 18
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Dobre fungujúce kolektívne 
vyjednávanie o stanovovaní miezd je 
dôležitým prostriedkom na zabezpečenie 
ochrany pracovníkov formou primeraných 
minimálnych miezd. V členských štátoch 
so zákonnými minimálnymi mzdami 
kolektívne vyjednávanie podporuje 
všeobecný vývoj miezd, a preto prispieva k 
zlepšeniu primeranosti minimálnych 
miezd. V členských štátoch, v ktorých sa 
ochrana formou minimálnej mzdy 
poskytuje výlučne prostredníctvom 
kolektívneho vyjednávania, úroveň týchto 
miezd, ako aj podiel chránených 
pracovníkov priamo závisia od fungovania 
systému kolektívneho vyjednávania a 
pokrytia kolektívnym vyjednávaním. Silné 
a dobre fungujúce kolektívne vyjednávanie 
spolu so širokým pokrytím odvetvovými 
alebo medziodvetvovými kolektívnymi 
zmluvami posilňujú primeranosť a 
pokrytie, pokiaľ ide o minimálne mzdy.

(18) Kolektívne vyjednávanie by sa v 
každom prípade malo vykladať v súlade s 
Dohovorom MOP č. 98 o práve 
organizovať sa a kolektívne vyjednávať a 
s dohovorom MOP č. 154 o kolektívnom 
vyjednávaní a s odporúčaním MOP č. 91 
o kolektívnych zmluvách. Dobre fungujúce 
kolektívne vyjednávanie o stanovovaní 
miezd je dôležitým prostriedkom na 
zabezpečenie ochrany pracovníkov formou 
primeraných a spravodlivých  
minimálnych miezd. V členských štátoch 
so zákonnými minimálnymi mzdami 
kolektívne vyjednávanie podporuje 
všeobecný vývoj miezd, a preto prispieva k 
zlepšeniu primeranosti minimálnych 
miezd. V členských štátoch, v ktorých sa 
ochrana formou minimálnej mzdy 
poskytuje výlučne prostredníctvom 
kolektívneho vyjednávania, úroveň týchto 
miezd, ako aj podiel chránených 
pracovníkov priamo závisia od fungovania 
systému kolektívneho vyjednávania a 
pokrytia kolektívnym vyjednávaním. Silné 
a dobre fungujúce kolektívne vyjednávanie 
spolu so širokým pokrytím odvetvovými 
alebo medziodvetvovými kolektívnymi 
zmluvami posilňujú primeranosť a 
pokrytie, pokiaľ ide o minimálne mzdy. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) V kontexte zmenšujúceho sa 
pokrytia kolektívnym vyjednávaním je 
nevyhnutné, aby členské štáty podporovali 
kolektívne vyjednávanie s cieľom zlepšiť 
prístup pracovníkov k ochrane formou 
minimálnej mzdy zakotvenej v 

(19) V kontexte zmenšujúceho sa 
pokrytia kolektívnym vyjednávaním je 
nevyhnutné, aby členské štáty podporovali 
kolektívne vyjednávanie s cieľom zlepšiť 
prístup pracovníkov k ochrane formou 
minimálnej mzdy zakotvenej v 
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kolektívnych zmluvách. Členské štáty, 
ktoré majú široké pokrytie kolektívnym 
vyjednávaním, majú zvyčajne nízky podiel 
pracovníkov s nízkymi mzdami a vysoké 
minimálne mzdy. Členské štáty s malým 
podielom zamestnancov s nízkymi mzdami 
majú mieru pokrytia kolektívnym 
vyjednávaním nad 70 %. Podobne aj 
väčšina členských štátov s vysokými 
úrovňami minimálnych miezd v pomere k 
mediánu mzdy má pokrytie kolektívnym 
vyjednávaním nad 70 %. Hoci by sa všetky 
členské štáty mali nabádať, aby 
podporovali kolektívne vyjednávanie, tie, 
ktoré nedosahujú túto úroveň pokrytia, by 
po konzultácii a/alebo dohode so 
sociálnymi partnermi mali zaviesť rámec 
facilitačných postupov a inštitucionálnych 
opatrení umožňujúcich podmienky pre 
kolektívne vyjednávanie, prípadne ho 
posilniť, ak už takýto rámec majú. 
Uvedený rámec by mal byť stanovený 
zákonom alebo tripartitnou dohodou.

kolektívnych zmluvách. Členské štáty, 
ktoré majú široké pokrytie kolektívnym 
vyjednávaním, majú zvyčajne nízky podiel 
pracovníkov s nízkymi mzdami a vysoké 
minimálne mzdy. Členské štáty s malým 
podielom zamestnancov s nízkymi mzdami 
majú mieru pokrytia kolektívnym 
vyjednávaním nad 70 %. Podobne aj 
väčšina členských štátov s vysokými 
úrovňami minimálnych miezd v pomere k 
mediánu mzdy má pokrytie kolektívnym 
vyjednávaním nad 70 %. Hoci by sa všetky 
členské štáty mali nabádať, aby 
podporovali aspoň 90%pokrytie 
kolektívnym vyjednávaním , tie, ktoré 
nedosahujú túto úroveň pokrytia, by po 
konzultácii a dohode so sociálnymi 
partnermi mali zaviesť rámec facilitačných 
postupov a inštitucionálnych opatrení 
umožňujúcich podmienky pre kolektívne 
vyjednávanie, prípadne ho posilniť, ak už 
takýto rámec majú. Uvedený rámec by mal 
byť stanovený v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi a praxou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Na zabezpečenie primeraných 
minimálnych miezd pri súčasnom 
zachovaní pracovných miest a 
konkurencieschopnosti firiem vrátane 
malých a stredných podnikov sú potrebné 
spoľahlivé pravidlá, postupy a prax 
stanovovania a aktualizácie zákonných 
minimálnych miezd. Tie zahŕňajú niekoľko 
prvkov na zachovanie primeranosti 
zákonných minimálnych miezd vrátane 
kritérií a ukazovateľov na posúdenie 
primeranosti, pravidelných a včasných 
aktualizácií, existencie poradných orgánov 
a zapojenia sociálnych partnerov. Ich 

(20) Na zabezpečenie primeraných a 
spravodlivých minimálnych miezd pri 
súčasnom zachovaní existujúcich a 
vytváraní nových pracovných miest a 
zabezpečení rovnakého zaobchádzania, 
rovnakých podmienok pre všetkých a 
konkurencieschopnosti firiem vrátane 
malých a stredných podnikov sú potrebné 
spoľahlivé pravidlá, postupy a prax 
stanovovania a aktualizácie zákonných 
minimálnych miezd.  Tie zahŕňajú 
niekoľko prvkov na zachovanie 
primeranosti zákonných minimálnych 
miezd vrátane kritérií a ukazovateľov na 
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včasné a účinné zapojenie je ďalším 
prvkom dobrej správy vecí verejných, 
ktorý je predpokladom fundovaného a 
inkluzívneho rozhodovacieho procesu.

posúdenie primeranosti, pravidelných a 
včasných aktualizácií, existencie 
poradných orgánov a zapojenia sociálnych 
partnerov. Ich včasné, komplexné a účinné 
zapojenie je ďalším prvkom dobrej správy 
vecí verejných, ktorý je predpokladom 
fundovaného a inkluzívneho 
rozhodovacieho procesu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Minimálne mzdy sa považujú za 
primerané, ak sú spravodlivé vo vzťahu k
mzdovej distribúcii v krajine a poskytujú 
dôstojnú životnú úroveň. Primeranosť 
zákonných minimálnych miezd sa určuje 
so zreteľom na vnútroštátne sociálno-
ekonomické podmienky vrátane rastu 
zamestnanosti, konkurencieschopnosti, ako 
aj regionálneho a odvetvového vývoja. Ich 
primeranosť by sa mala posudzovať aspoň 
vo vzťahu k ich kúpnej sile, vývoju 
produktivity a úrovni, distribúcii a rastu 
hrubých miezd. Posudzovanie primeranosti 
minimálnej mzdy vo vzťahu k hrubej 
úrovni miezd môžu pomôcť usmerniť 
ukazovatele bežne používané na 
medzinárodnej úrovni, ako je 60 % 
hrubého mediánu mzdy a 50 % hrubej 
priemernej mzdy.

(21) Minimálne mzdy sa považujú za
primerané a spravodlivé, ak zlepšujú
mzdovú distribúciu v krajine a poskytujú 
dôstojnú životnú úroveň pracovníkom a 
ich rodinám na základe pracovnej zmluvy 
na plný úväzok.  Primeranosť zákonných 
minimálnych miezd sa určuje so zreteľom 
na vnútroštátne sociálno-ekonomické 
podmienky vrátane rastu zamestnanosti, 
konkurencieschopnosti, ako aj 
regionálneho a odvetvového vývoja. Ich 
primeranosť by sa mala posudzovať aspoň 
vo vzťahu k ich kúpnej sile, ich vzťahu k 
úrovni hrubých miezd, distribúcii a rastu.  
Medzinárodne uznávaná úroveň 60% 
hrubého mediánu mzdy a 50% hrubej 
priemernej mzdy môžu pomôcť usmerniť 
posudzovanie primeranosti minimálnej 
mzdy vo vzťahu k hrubej úrovni miezd. 
Takmer všetky členské štáty so zákonnou 
minimálnou mzdou nedosahujú túto 
hranicu dôstojného príjmu a mali by túto 
úroveň zodpovedajúcim spôsobom 
upraviť.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 19

Návrh smernice
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) S cieľom podporiť primeranosť 
minimálnych miezd pre všetky skupiny 
pracovníkov by sa rozdielne sadzby 
zákonných minimálnych miezd a zrážok z 
nich mali obmedziť na minimum, pričom 
by sa malo zabezpečiť, aby sa pri ich 
vymedzovaní riadne konzultovalo so 
sociálnymi partnermi. Niektoré zrážky zo 
zákonných minimálnych miezd môžu byť 
odôvodnené oprávneným cieľom, ako sú 
napríklad vyplatené nadhodnotené sumy 
alebo zrážky nariadené súdnym orgánom. 
Iné, ako napríklad zrážky súvisiace s 
vybavením potrebným na výkon práce 
alebo zrážky z vecných dávok, ako je 
ubytovanie, môžu byť neoprávnené alebo 
neprimerané.

(22) S cieľom podporiť a zabezpečiť
primeranosť a spravodlivosť minimálnych 
miezd pre všetky skupiny pracovníkov je 
potrebné uplatňovať zásadu rovnakého 
zaobchádzania. Vylúčenie akéhokoľvek 
pracovníka z ochrany formou zákonnej 
minimálnej mzdy nemožno odôvodniť. 
Rozdielne sadzby zákonných minimálnych 
miezd, ako aj zrážok, ktorých výsledkom 
sú úrovne miezd nižšie ako zákonná 
minimálna mzda, ohrozujú zásadu 
rovnakého zaobchádzania s pracovníkmi 
a cieľ tejto smernice. Výdavky súvisiace s 
prácou, ako je vybavenie potrebné na 
výkon práce, alebo vecné dávky, ako je 
ubytovanie, by sa preto nemali zrážať zo 
zákonných minimálnych miezd.
Mimoriadne platby, ako sú sprepitné, 
odmeny za nadčasy a koncoročné odmeny 
a náhrady za dovolenku a prémie, by sa 
nemali zahrnúť do výpočtu zákonných 
minimálnych miezd.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Na zabezpečenie fungovania 
vnútroštátnych zákonných rámcov 
minimálnej mzdy je potrebný účinný 
systém presadzovania vrátane kontrol a 
inšpekcií v teréne. Na posilnenie 
efektívnosti činnosti orgánov 
presadzovania práva je potrebná aj úzka 
spolupráca so sociálnymi partnermi, a to aj 
s cieľom riešiť kritické výzvy, ako sú 

(23) Na zabezpečenie fungovania 
vnútroštátnych zákonných rámcov 
minimálnej mzdy je potrebný účinný 
systém presadzovania vrátane 
monitorovacích kontrol a inšpekcií v 
teréne. Na posilnenie efektívnosti činnosti 
orgánov presadzovania práva je potrebná aj 
úzka spolupráca so sociálnymi partnermi, a 
to aj s cieľom riešiť kritické výzvy, ako sú 
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otázky týkajúce sa subdodávok, nepravej 
samostatnej zárobkovej činnosti alebo 
neevidovaných nadčasov. Okrem toho by 
pracovníci mali mať jednoduchý prístup k 
primeraným informáciám o uplatniteľných 
zákonných minimálnych mzdách, aby sa 
zabezpečil primeraný stupeň 
transparentnosti a predvídateľnosti, pokiaľ 
ide o ich pracovné podmienky.

otázky týkajúce sa subdodávok, nepravej 
samostatnej zárobkovej činnosti alebo 
neevidovaných nadčasov. Okrem toho by 
pracovníci mali mať jednoduchý prístup k 
primeraným informáciám o uplatniteľných 
zákonných minimálnych mzdách, aby sa 
zabezpečil primeraný stupeň 
transparentnosti a predvídateľnosti, pokiaľ 
ide o ich pracovné podmienky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh smernice
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Účinné vykonávanie ochrany 
formou minimálnej mzdy zakotvenej v 
právnych ustanoveniach alebo 
kolektívnych zmluvách je nevyhnutné na 
realizáciu verejného obstarávania a plnenie 
koncesných zmlúv. Pri plnení takýchto 
zmlúv alebo v následnom 
subdodávateľskom reťazci totiž môže dôjsť 
k nedodržiavaniu kolektívnych zmlúv, 
ktoré zabezpečujú ochranu formou 
minimálnej mzdy v danom odvetví, čo 
môže viesť k tomu, že pracovníci dostávajú 
nižšie platy, než je úroveň mzdy dohodnutá 
v odvetvových kolektívnych zmluvách. Ak 
sa má zabrániť takýmto situáciám, 
hospodárske subjekty musia svojim 
pracovníkom vyplácať mzdy zakotvené v 
kolektívnych zmluvách pre relevantné 
odvetvie a geografické územie, aby si plnili 
uplatniteľné povinnosti v oblasti 
pracovného práva v súlade s článkom 18 
ods. 2 a článkom 71 ods. 1 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní40, s 
článkom 36 ods. 2 a článkom 88 ods. 1 
smernice41 2014/25/EÚ o obstarávaní 
vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v 
odvetviach vodného hospodárstva, 
energetiky, dopravy a poštových služieb a s 

(24) Účinné vykonávanie ochrany 
formou minimálnej mzdy zakotvenej v 
právnych ustanoveniach alebo 
kolektívnych zmluvách je nevyhnutné na 
realizáciu verejného obstarávania a plnenie 
koncesných zmlúv. Pri plnení takýchto 
zmlúv alebo v následnom 
subdodávateľskom reťazci totiž môže dôjsť 
k neuznaniu odborových zväzov alebo k 
nedodržiavaniu kolektívnych zmlúv, ktoré 
zabezpečujú ochranu formou minimálnej 
mzdy v danom odvetví, čo môže viesť k 
tomu, že pracovníci dostávajú nižšie platy, 
než je úroveň mzdy dohodnutá v 
odvetvových kolektívnych zmluvách. Ak 
sa má zabrániť takýmto situáciám, 
hospodárske subjekty musia byť 
informované o vykonávaní ochrany 
formou minimálnej mzdy a musia byť 
otvorené rokovaniam s odborovými 
zväzmi a musia svojim pracovníkom 
vyplácať mzdy zakotvené v kolektívnych 
zmluvách pre relevantné odvetvie a 
geografické územie, aby si plnili 
uplatniteľné povinnosti v oblasti 
pracovného práva v súlade s článkom 18 
ods. 2 a článkom 71 ods. 1 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2014/24/EÚ40 o verejnom obstarávaní, s 
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článkom 30 ods. 3 a článku 42 ods. 1 
smernice 2014/23/EÚ42 o udeľovaní 
koncesií.

článkom 36 ods. 2 a článkom 88 ods. 1 
smernice Európskeho parlamentu a Rady
2014/25/EÚ41 o obstarávaní vykonávanom 
subjektmi pôsobiacimi v odvetviach 
vodného hospodárstva, energetiky, dopravy 
a poštových služieb a s článkom 30 ods. 3 
a článku 42 ods. 1 smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2014/23/EÚ 42 o 
udeľovaní koncesií.

__________________ __________________

40 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 
o verejnom obstarávaní a o zrušení 
smernice 2004/18/ES, Ú. v. EÚ L 94, 
28.3.2014, s. 65.

40 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 
o verejnom obstarávaní a o zrušení 
smernice 2004/18/ES, Ú. v. EÚ L 94, 
28.3.2014, s. 65.

41 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o 
obstarávaní vykonávanom subjektmi 
pôsobiacimi v odvetviach vodného 
hospodárstva, energetiky, dopravy a 
poštových služieb a o zrušení smernice 
2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 
243).

41 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o 
obstarávaní vykonávanom subjektmi 
pôsobiacimi v odvetviach vodného 
hospodárstva, energetiky, dopravy a 
poštových služieb a o zrušení smernice 
2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 
243).

42 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o 
udelení koncesných zmlúv (Ú. v. EÚ L 94, 
28.3.2014, s. 1).

42 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o 
udelení koncesných zmlúv (Ú. v. EÚ L 94, 
28.3.2014, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh smernice
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Pracovníci by mali mať možnosť 
uplatniť si v prípade porušenia ich práv 
týkajúcich sa stanovenej minimálnej mzdy 
právo na obhajobu. S cieľom zabrániť 
tomu, aby pracovníci boli zbavení svojich 
práv, a bez toho, aby boli dotknuté 
osobitné formy nápravy a urovnávania 
sporov stanovené v kolektívnych zmluvách 
vrátane systémov kolektívneho 

(26) Pracovníci by mali mať možnosť 
uplatniť si v prípade porušenia ich práv 
týkajúcich sa stanovenej minimálnej mzdy 
právo na obhajobu a mali by byť o ňom 
informovaní. S cieľom zabrániť tomu, aby 
pracovníci boli zbavení svojich práv, a bez 
toho, aby boli dotknuté osobitné formy 
nápravy a urovnávania sporov stanovené v 
kolektívnych zmluvách vrátane systémov 
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urovnávania sporov, by členské štáty mali 
prijať opatrenia potrebné na zabezpečenie 
toho, aby pracovníci mali prístup k 
účinnému a nestrannému urovnávaniu 
sporov a právo na nápravu vrátane 
primeranej náhrady, ako aj účinnú ochranu 
pred akoukoľvek formou ujmy v prípade, 
že sa rozhodnú uplatniť si právo na 
obhajobu.

kolektívneho urovnávania sporov, ako je 
dobrovoľné využitie mediácie, by členské 
štáty mali prijať opatrenia potrebné na 
zabezpečenie toho, aby pracovníci mali 
prístup k účinnému a nestrannému 
urovnávaniu sporov a právo na nápravu 
vrátane primeranej náhrady, ako aj účinnú 
ochranu pred akoukoľvek formou ujmy v 
prípade, že sa rozhodnú uplatniť si právo 
na obhajobu. Členské štáty by mali
posúdiť, ako možno po dohode so 
sociálnymi partnermi ďalej zlepšiť 
nestranné riešenie sporov.  Členské štáty 
by mali zabezpečiť účinné, včasné, 
primerané a odradzujúce presadzovanie 
tejto smernice v súlade s vnútroštátnym 
právom a praxou. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh smernice
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Reformy a opatrenia, ktoré prijali 
členské štáty na podporu ochrany 
pracovníkov formou primeranej 
minimálnej mzdy, sú síce krokmi 
správnym smerom, ale nie sú komplexné a 
systematické. Jednotlivé krajiny sa navyše 
môžu brániť lepšej primeranosti 
minimálnej mzdy a širšiemu pokrytiu 
minimálnou mzdou zo strachu, že by to 
mohlo negatívne ovplyvniť ich 
konkurencieschopnosť v oblasti externých 
nákladov. Keďže ciele tejto smernice nie je 
možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni 
členských štátov, ale z dôvodov ich 
rozsahu a dôsledkov ich možno lepšie 
dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia 
prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy 
o Európskej únii. V súlade so zásadou 
proporcionality podľa uvedeného článku 
neprekračuje táto smernica rámec 

(28) Reformy a opatrenia, ktoré prijali 
členské štáty na podporu ochrany 
pracovníkov formou primeranej 
minimálnej mzdy, sú síce krokmi 
správnym smerom, ale nie sú komplexné a 
systematické. Jednotlivé členské štáty sa 
navyše môžu brániť lepšej primeranosti 
minimálnej mzdy a širšiemu pokrytiu 
minimálnou mzdou zo strachu, že by to 
mohlo negatívne ovplyvniť ich 
konkurencieschopnosť v oblasti externých 
nákladov. Keďže ciele tejto smernice nie je 
možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni 
členských štátov, ale z dôvodov ich 
rozsahu a dôsledkov ich možno lepšie 
dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia 
prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy 
o Európskej únii. V súlade so zásadou 
proporcionality podľa uvedeného článku 
neprekračuje táto smernica rámec 
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nevyhnutný na dosiahnutie uvedených 
cieľov.

nevyhnutný na dosiahnutie uvedených 
cieľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh smernice
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Touto smernicou sa stanovujú 
minimálne požiadavky, ale nie je dotknutá 
možnosť, aby členské štáty mohli zaviesť a 
zachovať priaznivejšie ustanovenia. Práva 
nadobudnuté podľa existujúceho 
vnútroštátneho právneho rámca by sa mali 
naďalej uplatňovať, pokiaľ sa touto 
smernicou nezavádzajú priaznivejšie 
ustanovenia. Vykonávanie tejto smernice 
sa nesmie použiť na obmedzenie 
existujúcich práv pracovníkov, ani sa 
nesmie považovať za opodstatnený dôvod 
na obmedzenie všeobecnej úrovne ochrany 
priznanej pracovníkom v oblasti, na ktorú 
sa vzťahuje táto smernica.

(29) Touto smernicou sa stanovujú 
minimálne požiadavky, ale nie je dotknutá 
možnosť, aby členské štáty mohli zaviesť a 
zachovať priaznivejšie ustanovenia, a sú k 
tomu nabádané. Práva nadobudnuté podľa 
existujúceho právneho rámca by sa mali 
naďalej uplatňovať, pokiaľ sa touto 
smernicou nezavádzajú priaznivejšie 
ustanovenia. Vykonávanie tejto smernice 
sa nesmie použiť na obmedzenie 
existujúcich práv pracovníkov, ani sa 
nesmie považovať za opodstatnený dôvod 
na obmedzenie všeobecnej úrovne ochrany 
priznanej pracovníkom v oblasti, na ktorú 
sa vzťahuje táto smernica.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) stanovenie primeraných úrovní 
minimálnych miezd;

a) stanoviť primerané a spravodlivé
úrovne minimálnych miezd s cieľom 
zabezpečiť dôstojnú životnú úroveň 
pracovníkov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 26

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) prístup pracovníkov k ochrane 
formou minimálnej mzdy, a to buď formou 
miezd zakotvených v kolektívnych 
zmluvách, alebo formou zákonnej 
minimálnej mzdy, ak existuje.

b) prístup všetkých pracovníkov k 
ochrane formou minimálnej mzdy, a to 
buď formou miezd zakotvených v 
kolektívnych zmluvách, alebo formou 
zákonnej minimálnej mzdy alebo oboch, 
ak existuje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) podporovať vzostupnú sociálnu 
konvergenciu v celej Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Touto smernicou nie je dotknutá 
voľba členských štátov stanoviť zákonné 
minimálne mzdy alebo podporovať prístup 
k ochrane formou minimálnej mzdy 
zakotvenej v kolektívnych zmluvách.

2. Touto smernicou nie je dotknutá 
voľba členských štátov stanoviť zákonné 
minimálne mzdy, podporovať prístup k 
ochrane formou minimálnej mzdy 
zakotvenej v kolektívnych zmluvách alebo 
oboch.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 29

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Žiadny prvok tejto smernice sa 
nesmie vykladať v zmysle, že by sa 
členským štátom, v ktorých sa stanovenie 
minimálnej mzdy zabezpečuje výlučne 
prostredníctvom kolektívnych zmlúv, 
ukladala povinnosť zaviesť zákonnú 
minimálnu mzdu alebo zabezpečiť 
všeobecnú uplatniteľnosť kolektívnych 
zmlúv.

3. Žiadny prvok tejto smernice sa 
nesmie vykladať v zmysle, že by sa 
členským štátom, v ktorých sa stanovenie 
minimálnej mzdy zabezpečuje výlučne 
prostredníctvom kolektívnych zmlúv, 
ukladala povinnosť zaviesť zákonnú 
minimálnu mzdu alebo zabezpečiť 
všeobecnú uplatniteľnosť kolektívnych 
zmlúv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) „kolektívne vyjednávanie“ sú 
všetky rokovania, ktoré prebiehajú medzi 
zamestnávateľom, skupinou 
zamestnávateľov alebo jednou alebo 
viacerými organizáciami zamestnávateľov 
na jednej strane a jednou alebo viacerými 
organizáciami pracovníkov na strane 
druhej s cieľom vymedziť pracovné 
podmienky a podmienky zamestnania;  
a/alebo regulovať vzťahy medzi 
zamestnávateľmi a pracovníkmi; a/alebo 
regulovať vzťahy medzi zamestnávateľmi 
alebo ich organizáciami a organizáciou 
pracovníkov alebo organizáciami 
pracovníkov;

(3) „kolektívne vyjednávanie“ sú 
všetky rokovania, ktoré prebiehajú medzi 
zamestnávateľom, skupinou 
zamestnávateľov alebo jednou alebo 
viacerými organizáciami zamestnávateľov 
na jednej strane a jednou alebo viacerými 
odborovými zväzmi na strane druhej s 
cieľom vymedziť pracovné podmienky a 
podmienky zamestnania; a/alebo regulovať 
vzťahy medzi zamestnávateľmi a 
pracovníkmi; a/alebo regulovať vzťahy 
medzi zamestnávateľmi alebo ich 
organizáciami a odborovými zväzmi;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 31

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) „pokrytie kolektívnym 
vyjednávaním“ je podiel pracovníkov na 
vnútroštátnej úrovni, na ktorých sa 
vzťahuje kolektívna zmluva.

(5) „pokrytie kolektívnym 
vyjednávaním“ je podiel pracovníkov na 
vnútroštátnej úrovni, na ktorých sa 
vzťahuje kolektívna zmluva upravujúca 
odmeňovanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. S cieľom rozšíriť pokrytie 
kolektívnym vyjednávaním prijmú členské 
štáty po konzultácii so sociálnymi 
partnermi aspoň tieto opatrenia:

1. S cieľom zabezpečiť výkon práva 
na účinné kolektívne vyjednávanie, 
posilniť a rozšíriť pokrytie kolektívnym 
vyjednávaním prijmú členské štáty v 
spolupráci so sociálnymi partnermi aspoň 
tieto opatrenia:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) podporovať budovanie a 
posilňovanie schopnosti sociálnych 
partnerov zapájať sa do kolektívneho 
vyjednávania o stanovovaní miezd na 
odvetvovej alebo medziodvetvovej úrovni;

a) podporovať budovanie a ďalšie 
posilňovanie schopnosti sociálnych 
partnerov zapájať sa do kolektívneho 
vyjednávania o stanovovaní miezd na 
odvetvovej alebo medziodvetvovej úrovni;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 34

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) podporovať konštruktívne, 
zmysluplné a fundované rokovania medzi
sociálnymi partnermi o mzdách.

b) podporovať konštruktívne, 
zmysluplné a fundované rokovania medzi
sociálnymi partnermi o mzdách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) zakázať všetky činnosti, ktoré 
porušujú právo pracovníkov alebo im 
bránia vstúpiť do odborového zväzu a 
zabezpečiť všetkým pracovníkom riadny 
prístup k potrebným informáciám o ich 
právach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) zabezpečiť, aby spoločnosti 
poskytovali zástupcom odborových zväzov 
primerané informácie a nástroje, aby 
mohli vykonávať svoje funkcie rýchlo a 
efektívne, pričom sa zohľadní veľkosť a 
schopnosti príslušných spoločností;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 37

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bc) zabezpečiť právo odborových 
zväzov na prístup na pracovisko, a to aj 
digitálnymi prostriedkami, a na 
individuálne alebo kolektívne stretnutia 
pracovníkov, a to aj na pracovisku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty, v ktorých je pokrytie 
kolektívnym vyjednávaním menšie ako 70 
% pracovníkov vymedzených v zmysle 
článku 2, okrem toho stanovia rámec
podmienok umožňujúcich kolektívne 
vyjednávanie, a to buď zákonom po 
konzultácii so sociálnymi partnermi, alebo
na základe dohody s nimi, a vypracujú 
akčný plán na podporu kolektívneho 
vyjednávania. Akčný plán sa zverejní a 
oznámi sa Európskej komisii.

2. Členské štáty, v ktorých je pokrytie 
kolektívnym vyjednávaním menšie ako 90 
% pracovníkov, zabezpečia popri 
opatreniach stanovených v odseku 1
vhodné podmienky na podporu
kolektívneho vyjednávania, a to buď 
zákonom po konzultácii so sociálnymi 
partnermi, alebo po dohode s nimi. 
Členské štáty po konzultácii so sociálnymi 
partnermi alebo po dohode s nimi
vypracujú akčný plán stanovujúci jasný 
časový harmonogram a konkrétne 
opatrenia na zabezpečenie dodržiavania 
práva na kolektívne vyjednávanie a na 
podporu a postupné zvyšovanie rozsahu 
kolektívneho vyjednávania na najmenej 
90%.  Akčný plán sa aktualizuje najmenej 
každé dva roky, zverejní a oznámi Komisii. 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 39

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2 a (nový) – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. S cieľom zabezpečiť vhodné 
podmienky pre kolektívne vyjednávanie 
členské štáty zabezpečia aspoň to, aby: 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2 a – písmeno a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) odborové zväzy mali prístup na 
pracoviská s cieľom organizovať 
pracovníkov, rokovať v ich mene alebo 
ich zastupovať; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2 a – písmeno b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) sa predchádzalo činom a zakázali 
sa činy zamerané na narušenie 
kolektívneho vyjednávania alebo 
kolektívnych zmlúv podpísaných 
odborovými zväzmi s najväčším 
zastúpením; 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 42

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2 a – písmeno c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) existovala účinná prevencia a 
ochrana pred diskrimináciou pracovníkov 
a zástupcov odborových zväzov, ktorí sa 
zúčastňujú alebo sa chcú zúčastniť na 
kolektívnom vyjednávaní. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Cieľom akčného plánu uvedeného 
v odseku 2 je zvýšiť pokrytie kolektívnym 
vyjednávaním, pokiaľ ide o odmeňovanie. 
Komisia monitoruje pokrok a v tejto 
súvislosti aspoň raz ročne predkladá 
informácie Európskemu parlamentu a 
Rade. V prípade potreby dotknutý členský 
štát konzultuje so sociálnymi partnermi s 
cieľom aktualizovať národný akčný plán.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh smernice
Článok 5 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Primeranosť Primeranosť a spravodlivosť

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 45

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty so zákonnými 
minimálnymi mzdami prijmú opatrenia 
potrebné na zabezpečenie toho, aby sa 
stanovovanie a aktualizácia zákonných 
minimálnych miezd riadili kritériami, ktoré 
sú stanovené tak, aby podporovali
primeranosť v záujme dosiahnutia 
dôstojných pracovných a životných 
podmienok, sociálnej súdržnosti a 
vzostupnej konvergencie. Členské štáty 
vymedzia tieto kritériá v súlade so svojimi 
vnútroštátnymi postupmi, a to v 
príslušných vnútroštátnych právnych 
predpisoch, v rozhodnutiach príslušných 
orgánov alebo v trojstranných dohodách. 
Kritériá musia byť vymedzené stabilným a
jasným spôsobom.

1. Členské štáty so zákonnými 
minimálnymi mzdami prijmú opatrenia 
potrebné na zabezpečenie toho, aby sa 
stanovovanie a aktualizácia zákonných 
minimálnych miezd riadili kritériami, ktoré 
sú stanovené tak, aby podporovali 
primeranosť a spravodlivosť v záujme 
zlepšenia pracovných a životných 
podmienok, sociálnej ochrany, sociálnej 
súdržnosti a vzostupnej konvergencie, ako 
aj prevencie a znižovania chudoby.
Členské štáty vymedzia tieto kritériá v 
súlade so svojimi vnútroštátnymi postupmi, 
a to v príslušných vnútroštátnych právnych 
predpisoch, v rozhodnutiach príslušných 
orgánov alebo v trojstranných dohodách. 
Kritériá musia byť vymedzené jasným 
spôsobom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) kúpna sila zákonných minimálnych 
miezd s prihliadnutím na životné náklady a 
príspevky na dane a sociálne dávky;

a) kúpna sila zákonných minimálnych 
miezd s prihliadnutím na životné náklady;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – písmeno d
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) vývoj v oblasti produktivity práce. vypúšťa sa 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty na usmernenie svojho 
posúdenia primeranosti zákonných 
minimálnych miezd vo vzťahu k 
všeobecnej úrovni hrubých miezd použijú 
orientačné referenčné hodnoty, ako sú 
napríklad tie, ktoré sa bežne používajú na 
medzinárodnej úrovni.

3. Právomoc členských štátov 
stanoviť sadzbu zákonnej minimálnej 
mzdy zostáva zachovaná.  Na základe 
vnútroštátnych kritérií uvedených v 
odseku 2 členské štáty stanovia 
vnútroštátne ciele týkajúce sa primeranosti 
zákonnej minimálnej mzdy s cieľom 
zabezpečiť dôstojnú životnú úroveň 
pracovníkov. Minimálne mzdy pod 
orientačnou referenčnou hodnotou 60 %
hrubého mediánu mzdy a 50 % hrubej 
priemernej mzdy sa považujú za 
neprimerané.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty zriadia poradné 
orgány, ktoré budú príslušným orgánom 
poskytovať poradenstvo v otázkach 
súvisiacich so zákonnými minimálnymi 
mzdami.

5. Každý členský štát zriadi alebo určí
poradný orgán, ktorý zahŕňa sociálnych 
partnerov, aby príslušným orgánom 
poskytoval poradenstvo v otázkach 
súvisiacich so zákonnými minimálnymi 
mzdami. Tento orgán má mať primerané 
zdroje na vykonávanie alebo zadávanie 
nezávislého výskumu vplyvu zmien 
minimálnej mzdy na pracovníkov a 
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podniky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh smernice
Článok 6 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozdielne sadzby a odpočty Rovnaké zaobchádzanie a zrážky

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty môžu povoliť rôzne 
sadzby zákonnej minimálnej mzdy pre 
konkrétne skupiny pracovníkov. Členské 
štáty musia udržiavať používanie týchto 
rozdielnych sadzieb na minimálnej úrovni 
a zabezpečiť, aby akákoľvek rozdielna 
sadzba bola nediskriminačná, primeraná, 
časovo obmedzená, ak je to relevantné, a 
objektívne a primerane odôvodnená 
oprávneným cieľom.

1. Členské štáty zabezpečia rovnaké 
zaobchádzanie s pracovníkmi pri 
uplatňovaní ochrany formou minimálnej 
mzdy. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
zákonné minimálne mzdy uplatňovali tam, 
kde existujú, na všetkých pracovníkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty smú zákonom 
povoliť odpočty, ktorými sa zníži odmena 

2. Členské štáty zabezpečia, aby 
neexistovali žiadne zrážky, ako sú výdavky 
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vyplácaná pracovníkom na úroveň nižšiu 
ako zákonná minimálna mzda. Členské 
štáty zabezpečia, aby tieto odpočty zo 
zákonných minimálnych miezd boli 
nevyhnutné, objektívne odôvodnené a 
primerané.

súvisiace s prácou, ktoré znižujú odmenu 
vyplácanú pracovníkom na nižšiu úroveň 
ako zákonná minimálna mzda. 
Mimoriadne platby, ako sú sprepitné,
odmeny za nadčasy a koncoročné odmeny 
a náhrady za dovolenku a prémie, sú 
vylúčené z výpočtu zákonných 
minimálnych miezd.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh smernice
Článok 7 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zapojenie sociálnych partnerov do 
stanovovania a aktualizácie zákonnej 
minimálnej mzdy

Zapojenie sociálnych partnerov do 
stanovovania a aktualizácie zákonných 
minimálnych miezd

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné 
na zabezpečenie včasného a účinného 
zapojenia sociálnych partnerov do 
stanovovania a aktualizácie zákonnej 
minimálnej mzdy, a to aj prostredníctvom 
účasti v poradných orgánoch uvedených v 
článku 5 ods. 5, a to najmä pokiaľ ide o:

Každý členský štát zabezpečí, aby sa 
sociálni partneri naplno a pravidelne, včas 
a účinne zapájali do stanovovania a 
aktualizácie zákonných minimálnych 
miezd, a to aj prostredníctvom účasti v 
poradnom orgáne uvedenom v článku 5 
ods. 4, a to najmä pokiaľ ide o:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) výber a uplatňovanie kritérií a 
orientačných referenčných hodnôt 
uvedených v článku 5 ods. 1, 2 a 3 na  
vymedzenie zákonom stanovených 
minimálnych miezd;

a) výber a uplatňovanie kritérií a 
orientačných referenčných hodnôt 
uvedených v článku 5 na vymedzenie 
úrovne zákonom stanovenej minimálnej 
mzdy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) aktualizácie zákonných 
minimálnych miezd uvedené v článku 5 
ods. 4;

b) aktualizovanie zákonných 
minimálnych miezd uvedené v článku 5;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) stanovovanie rozdielnych sadzieb 
zákonných minimálnych miezd a odpočtov 
z nich uvedených v článku 6;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty v spolupráci so sociálnymi 
partnermi podľa potreby prijmú tieto 

Členské štáty v spolupráci so sociálnymi 
partnermi prijmú na zabezpečenie súladu 
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opatrenia na zlepšenie prístupu 
pracovníkov k ochrane formou zákonnej 
minimálnej mzdy:

so zákonnými minimálnymi mzdami aspoň
tieto opatrenia:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) posilnenie kontrol a inšpekcií v 
teréne vykonávaných inšpektorátmi práce 
alebo orgánmi zodpovednými za 
presadzovanie zákonných minimálnych 
miezd. Kontroly a inšpekcie musia byť
primerané a nediskriminačné;

(1) posilnenie kontrol a intenzity
inšpekcií v teréne, ktoré vykonávajú 
inšpektoráty práce alebo orgány 
zodpovedné za presadzovanie zákonných 
minimálnych miezd, a v tejto súvislosti 
zabezpečenie dostupnosti primeraných 
zdrojov, pričom sa zabezpečí, aby tieto
kontroly a inšpekcie boli účinné, 
odrádzajúce, primerané a nediskriminačné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) zaistenie toho, aby sa informácie o 
zákonných minimálnych mzdách 
zverejňovali jasným, komplexným a ľahko 
dostupným spôsobom.

(3) zaistenie toho, aby sa informácie o 
zákonných minimálnych mzdách 
zverejňovali jasným, komplexným a ľahko 
dostupným spôsobom a aby pracovníci 
mali prístup k usmerneniam v prípade, že 
ich zamestnávatelia porušia požiadavku 
vyplácať zákonnú minimálnu mzdy;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 61

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) poskytnutie pracovníkom a 
zamestnávateľom na ich žiadosť prístup k 
mediácii alebo k urovnávaniu sporov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V súlade so smernicou 2014/24/EÚ, 
smernicou 2014/25/EÚ a smernicou 
2014/23/EÚ členské štáty prijmú vhodné 
opatrenia na zabezpečenie toho, aby 
hospodárske subjekty pri realizácii 
verejného obstarávania alebo plnení 
koncesných zmlúv dodržiavali mzdy 
zakotvené v kolektívnych zmluvách pre 
príslušné odvetvie a geografické územie, 
prípadne zákonné minimálne mzdy, ak 
existujú.

V súlade so smernicami 2014/24/EÚ, 
2014/25/EÚ a 2014/23/EÚ členské štáty 
prijmú vhodné opatrenia na zabezpečenie 
toho, aby hospodárske subjekty pri 
realizácii verejného obstarávania alebo 
plnení koncesných zmlúv uznávali 
odborové zväzy, uznávali právo 
pracovníkov organizovať sa a 
zúčastňovať sa na kolektívnom 
vyjednávaní a dodržiavali mzdy a iné 
pracovné podmienky stanovené zákonom 
alebo zakotvené v kolektívnych zmluvách 
pre príslušné odvetvie alebo geografické 
územie, prípadne zákonné minimálne 
mzdy, ak existujú, ako aj únijné,
vnútroštátne a medzinárodné sociálne 
právo.  

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty poveria svoje 
príslušné orgány vytvorením účinných 
nástrojov na zber údajov v záujme 
monitorovania pokrytia minimálnymi 
mzdami a primeranosti týchto miezd.

1. Členské štáty poveria svoje 
príslušné orgány, v spolupráci so 
sociálnymi partnermi, vytváraním 
účinných nástrojov na zber údajov v 
záujme monitorovania pokrytia 
minimálnymi mzdami a primeranosti 
týchto miezd.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 2 – písmeno a – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) existujúce rozdielne sadzby a 
podiel pracovníkov, na ktorých sa 
vzťahujú;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 2 – písmeno a – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) existujúce odpočty; vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 2 – písmeno a – bod iv
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iv) miera pokrytia kolektívnym 
vyjednávaním;

iv) miera pokrytia kolektívnym 
vyjednávaním v súvislosti s odmeňovaním;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 2 – písmeno b – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) miera pokrytia kolektívnym 
vyjednávaním;

ii) miera pokrytia kolektívnym 
vyjednávaním v súvislosti s odmeňovaním;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) pokiaľ ide o národné akčné plány:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 2 – písmeno b a – bod i (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) pokrok a účinnosť opatrení a 
iniciatív prijatých na zvýšenie miery 
pokrytia kolektívneho vyjednávania;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 70

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 2 – písmeno b a – bod ii (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) vplyv politiky verejného 
obstarávania na zvýšenie miery 
kolektívneho vyjednávania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby 
informácie týkajúce sa ochrany formou 
minimálnej mzdy vrátane kolektívnych 
zmlúv a ustanovení o mzdách v nich boli 
transparentné a verejne prístupné.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia posúdi údaje zaslané 
členskými štátmi v správach uvedených v 
odseku 2 a každý rok podá správu 
Európskemu parlamentu a Rade.

4. Komisia posúdi údaje zaslané 
členskými štátmi v správach uvedených v 
odseku 2 a predloží výročnú správu
Európskemu parlamentu a Rade. Európsky 
parlament a Rada môžu k tejto správe 
predložiť pripomienky.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 73

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Na základe správy vydanej
Komisiou vykoná Výbor pre zamestnanosť 
zriadený v súlade s článkom 150 ZFEÚ 
každý rok preskúmanie podpory
kolektívneho vyjednávania o stanovovaní 
miezd a primeranosti minimálnych miezd 
v členských štátoch.

5. S cieľom prediskutovať správy
Komisie Výbor pre zamestnanosť uvedený
v článku 150 ZFEÚ každoročne preskúma 
správy Komisie s cieľom posúdiť podporu 
kolektívneho vyjednávania o stanovovaní 
miezd, rozsah a kvalitu dodržiavania 
práva na kolektívne vyjednávanie a mieru 
zvýšenia pokrytia kolektívneho 
vyjednávania a spravodlivosť a 
primeranosť zákonných minimálnych 
miezd v členských štátoch v súlade s touto 
smernicou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby bez 
toho, aby boli dotknuté osobitné formy 
nápravy a urovnávania sporov prípadne
stanovené v kolektívnych zmluvách, 
pracovníci vrátane tých, ktorých 
pracovnoprávny vzťah sa skončil, mali 
prístup k účinnému a nestrannému 
urovnávaniu sporov a právo na nápravu 
vrátane primeranej náhrady v prípade 
porušenia ich práv týkajúcich sa zákonných 
minimálnych miezd alebo ochrany formou 
minimálnej mzdy zakotvenej v 
kolektívnych zmluvách.

1. Členské štáty zabezpečia, aby bez 
toho, aby boli dotknuté osobitné formy 
nápravy a urovnávania sporov prípadne
stanovené v kolektívnych zmluvách, 
pracovníci vrátane tých, ktorých 
pracovnoprávny vzťah sa skončil, mali 
prístup k účinnému, včasnému a 
nestrannému urovnávaniu sporov a právo 
na nápravu vrátane primeranej náhrady v 
prípade porušenia ich práv týkajúcich sa 
zákonných minimálnych miezd alebo 
ochrany formou minimálnej mzdy 
zakotvenej v kolektívnych zmluvách.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 75

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty prijmú opatrenia 
potrebné na ochranu pracovníkov vrátane 
tých, ktorí sú zástupcami pracovníkov, 
pred akýmkoľvek nepriaznivým 
zaobchádzaním zo strany zamestnávateľa a 
pred akýmikoľvek nepriaznivými 
dôsledkami vyplývajúcimi zo sťažnosti 
podanej zamestnávateľovi alebo 
vyplývajúcimi z akéhokoľvek konania 
začatého s cieľom presadiť dodržiavanie 
práv týkajúcich sa zákonných minimálnych 
miezd alebo ochrany formou minimálnej 
mzdy zakotvenej v kolektívnych zmluvách.

2. Členské štáty prijmú opatrenia 
potrebné na ochranu pracovníkov vrátane 
tých, ktorí sú zástupcami pracovníkov 
alebo členmi odborových zväzov, pred 
akýmkoľvek nepriaznivým zaobchádzaním 
zo strany zamestnávateľa alebo tretích 
strán a pred akýmikoľvek nepriaznivými 
dôsledkami vyplývajúcimi zo sťažnosti 
podanej zamestnávateľovi alebo 
vyplývajúcimi z akéhokoľvek konania 
začatého s cieľom presadiť dodržiavanie 
platných právnych predpisov a umožniť 
výkon práv týkajúcich práv týkajúcich sa 
zákonných minimálnych miezd alebo 
ochrany formou minimálnej mzdy 
zakotvenej v kolektívnych zmluvách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu vykonávaním tejto 
smernice poveriť sociálnych partnerov, ak 
o to sociálni partneri spoločne požiadajú. 
Členské štáty pritom podniknú všetky 
potrebné kroky na zabezpečenie toho, aby 
výsledky, o ktorých dosiahnutie sa usiluje 
táto smernica, boli vždy zaručené.

Členské štáty zabezpečia komplexné a 
včasné konzultácie so sociálnymi 
partnermi, pokiaľ ide o vnútroštátne 
opatrenia na vykonávanie tejto smernice, 
a môžu vykonávaním tejto smernice 
poveriť sociálnych partnerov, ak o to 
sociálni partneri spoločne požiadajú. 
Členské štáty pritom podniknú všetky 
potrebné kroky na zabezpečenie toho, aby 
výsledky, o ktorých dosiahnutie sa usiluje 
táto smernica, boli vždy zaručené.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 77

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia [päť rokov po dátume jej 
transpozície] zrealizuje hodnotenie 
smernice. Komisia potom predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu, v 
ktorej preskúma vykonávanie smernice, a v 
prípade potreby navrhne legislatívne 
zmeny.

Komisia [tri roky po dátume jej 
transpozície] zrealizuje hodnotenie 
smernice. Komisia potom predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu, v 
ktorej preskúma vykonávanie smernice, a v 
prípade potreby navrhne legislatívne 
zmeny.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Táto smernica nepredstavuje 
opodstatnený dôvod na zníženie 
všeobecnej úrovne ochrany poskytovanej 
pracovníkom v členských štátoch.

1. Táto smernica nepredstavuje 
opodstatnený dôvod na zníženie 
všeobecnej úrovne ochrany poskytovanej 
pracovníkom v členských štátoch, ako 
napríklad znižovanie úrovne miezd alebo 
zrušenie existujúcich zákonných 
minimálnych miezd.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty oznámia Komisii 
znenie hlavných opatrení vnútroštátnych 
právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti 
pôsobnosti tejto smernice.

2. Členské štáty oznámia Komisii 
znenie hlavných opatrení vnútroštátnych 
právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti 
pôsobnosti tejto smernice, a akým 
spôsobom boli sociálni partneri zapojení 
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do transpozície.

Or. en
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