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Pozmeňujúci návrh 1
Katrin Langensiepen

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. pripomína, že účinné a starostlivo 
zvážené zlepšenia politiky zamestnanosti, 
ktoré odrážajú demografické a 
automatizované výzvy spolu s dobre 
cielenými investičnými stratégiami a 
zodpovednými fiškálnymi politikami, sú 
naďalej dôležitým predpokladom 
udržateľného rastu, ktorý je kľúčovým 
faktorom vedúcim ku kvalitnému 
zamestnaniu a posilneniu sociálnej 
konvergencie;

1. pripomína, že udržateľný rast, 
dobre cielené investície a fiškálna politika 
majú kľúčový význam pre tvorbu 
kvalitných pracovných miest a zvyšovanie 
prosperity pre všetkých a že je potrebné 
štrukturálne fondy a investície účinnejšie 
nasmerovať na podporu inkluzívneho 
rastu, znižovanie nerovností a posilnenie 
vzostupnej sociálnej konvergencie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Yana Toom, Anna Júlia Donáth, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Atidzhe Alieva-
Veli

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. pripomína, že účinné a starostlivo 
zvážené zlepšenia politiky zamestnanosti, 
ktoré odrážajú demografické a 
automatizované výzvy spolu s dobre 
cielenými investičnými stratégiami a 
zodpovednými fiškálnymi politikami, sú 
naďalej dôležitým predpokladom 
udržateľného rastu, ktorý je kľúčovým 
faktorom vedúcim ku kvalitnému 
zamestnaniu a posilneniu sociálnej 
konvergencie;

1. pripomína, že účinné a sociálne 
inkluzívne zlepšenia politiky 
zamestnanosti musia zohľadňovať výzvy v 
oblasti demografie a automatizácie, ako aj 
výzvy, ktoré vyplývajú zo záväzku EÚ k 
dekarbonizácií; zdôrazňuje, že tieto 
zlepšenia spolu s dobre cielenými 
investičnými stratégiami a zodpovednými 
fiškálnymi politikami sú naďalej dôležitým 
predpokladom udržateľného rastu, ktorý je 
kľúčovým faktorom vedúcim ku 
kvalitnému zamestnaniu a posilneniu 
sociálnej konvergencie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 3
Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Dura Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Nicolas Schmit, Agnes Jongerius

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. pripomína, že účinné a starostlivo 
zvážené zlepšenia politiky zamestnanosti, 
ktoré odrážajú demografické a 
automatizované výzvy spolu s dobre 
cielenými investičnými stratégiami a 
zodpovednými fiškálnymi politikami, sú 
naďalej dôležitým predpokladom 
udržateľného rastu, ktorý je kľúčovým 
faktorom vedúcim ku kvalitnému 
zamestnaniu a posilneniu sociálnej 
konvergencie;

1. pripomína, že účinná a starostlivo 
zvážená sociálna politika a politika 
zamestnanosti, ktoré odrážajú sociálno-
ekonomické, výzvy v oblasti demografie a 
automatizácii a makroekonomické 
nerovnováhy medzi členskými štátmi, 
spolu s dobre cielenými investičnými 
stratégiami, sú naďalej dôležitým 
predpokladom udržateľného rastu, ktorý je 
kľúčovým faktorom vedúcim ku 
kvalitnému zamestnaniu a posilneniu 
sociálnej konvergencie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Guido Reil

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. pripomína, že účinné a starostlivo 
zvážené zlepšenia politiky zamestnanosti, 
ktoré odrážajú demografické a 
automatizované výzvy spolu s dobre 
cielenými investičnými stratégiami a 
zodpovednými fiškálnymi politikami, sú 
naďalej dôležitým predpokladom 
udržateľného rastu, ktorý je kľúčovým 
faktorom vedúcim ku kvalitnému 
zamestnaniu a posilneniu sociálnej 
konvergencie;

1. pripomína, že účinné a starostlivo 
zvážené zlepšenia politiky zamestnanosti, 
ktoré odrážajú výzvy v oblasti demografie a 
automatizácie, spolu s dobre cielenými 
investičnými stratégiami a zodpovednými 
fiškálnymi politikami, sú naďalej 
dôležitým predpokladom udržateľného 
rastu, ktorý je kľúčovým faktorom 
vedúcim ku kvalitnému zamestnaniu a 
posilneniu sociálneho pokroku v 
jednotlivých členských štátoch;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 5
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. pripomína, že účinné a starostlivo 
zvážené zlepšenia politiky zamestnanosti, 
ktoré odrážajú demografické a 
automatizované výzvy spolu s dobre 
cielenými investičnými stratégiami a 
zodpovednými fiškálnymi politikami, sú 
naďalej dôležitým predpokladom 
udržateľného rastu, ktorý je kľúčovým 
faktorom vedúcim ku kvalitnému 
zamestnaniu a posilneniu sociálnej 
konvergencie;

1. pripomína, že účinné a starostlivo 
zvážené zlepšenia politiky zamestnanosti, 
ktoré odrážajú výzvy v oblasti demografie a 
automatizácie, spolu s dobre cielenými 
investičnými stratégiami a zodpovednými 
fiškálnymi a sociálnymi politikami, sú 
naďalej dôležitým predpokladom 
udržateľného rastu, ktorý je kľúčovým 
faktorom vedúcim ku kvalitnému 
zamestnaniu a posilneniu sociálnej 
konvergencie;

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 6
José Manuel Fernandes

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. pripomína, že účinné a starostlivo 
zvážené zlepšenia politiky zamestnanosti, 
ktoré odrážajú demografické a 
automatizované výzvy spolu s dobre 
cielenými investičnými stratégiami a 
zodpovednými fiškálnymi politikami, sú 
naďalej dôležitým predpokladom 
udržateľného rastu, ktorý je kľúčovým 
faktorom vedúcim ku kvalitnému 
zamestnaniu a posilneniu sociálnej 
konvergencie;

1. pripomína, že účinné a starostlivo 
zvážené zlepšenia politiky zamestnanosti, 
ktoré odrážajú výzvy v oblasti demografie a 
automatizácie, spolu s dobre cielenými 
investičnými stratégiami a zodpovednými 
fiškálnymi politikami, sú naďalej 
dôležitým predpokladom udržateľného 
rastu, ktorý je kľúčovým faktorom 
vedúcim ku kvalitnému zamestnaniu, 
posilneniu sociálnej konvergencie a 
súdržnosti;

Or. pt
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Pozmeňujúci návrh 7
Katrin Langensiepen

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. odmieta všetky škrty v rámci 
rozpočtového plánovania v rozpočtových 
riadkoch pre zamestnanosť, sociálne veci 
a začleňenie, a pripomína, že treba 
dosiahnuť správnu rovnováhu medzi 
viazanými a platobnými rozpočtovými 
prostriedkami, aby tieto politiky dosiahli 
svoj plný potenciál;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Sandra Pereira, Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že rozpočet na rok 
2020 by mal prispieť k dosiahnutiu cieľov 
stratégie Európa 2020 v sociálnej oblasti a 
v oblasti zamestnanosti, ktoré sa zdajú byť 
v dosahu, pokiaľ ide o cieľ týkajúci sa 
miery zamestnanosti, ale stále ani zďaleka 
nie sú dosiahnuté, pokiaľ ide o cieľ znížiť 
počet ľudí ohrozených chudobou alebo 
sociálnym vylúčením; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu komplexných 
politických reforiem a integrovaných 
prístupov, ktoré bojujú proti 
nezamestnanosti mladých ľudí a 
dlhodobej nezamestnanosti a často 
prehliadanej otázke zamestnateľnosti 
starších ľudí;

2. zdôrazňuje, že rozpočet na rok 
2020 by mal prispieť k tvorbe pracovných 
miest s právami a dôstojnými pracovnými 
podmienkami, k lepším príjmom a 
stabilným a regulovaným 
zamestnaneckým vzťahom a k boju proti 
chudobe, sociálnemu vylúčeniu a 
nerovnostiam; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné, aby 
programy a fondy EÚ uprednostňovali 
projekty, ktoré sa uberajú týmto smerom; 
varuje však, že to nie je dostatočné bez 
novej stratégie, ktorá bude zameraná na 
sociálny pokrok a sociálnu spravodlivosť, 
povedie k hospodárskej, sociálnej a 
územnej súdržnosti a odpúta sa od 
pravicových politík a obmedzení, ktoré EÚ 
uvalila na obyvateľov svojich členských 
štátov;
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Or. pt

Pozmeňujúci návrh 9
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že rozpočet na rok 
2020 by mal prispieť k dosiahnutiu cieľov 
stratégie Európa 2020 v sociálnej oblasti a 
v oblasti zamestnanosti, ktoré sa zdajú byť 
v dosahu, pokiaľ ide o cieľ týkajúci sa 
miery zamestnanosti, ale stále ani zďaleka 
nie sú dosiahnuté, pokiaľ ide o cieľ znížiť 
počet ľudí ohrozených chudobou alebo 
sociálnym vylúčením; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu komplexných 
politických reforiem a integrovaných 
prístupov, ktoré bojujú proti 
nezamestnanosti mladých ľudí a dlhodobej 
nezamestnanosti a často prehliadanej 
otázke zamestnateľnosti starších ľudí;

2. zdôrazňuje, že rozpočet na rok 
2020 by mal prispieť k dosiahnutiu cieľov 
stratégie Európa 2020 v sociálnej oblasti a 
v oblasti zamestnanosti, ktoré sa zdajú byť 
v dosahu, pokiaľ ide o cieľ týkajúci sa 
miery zamestnanosti, ale stále ani zďaleka 
nie sú dosiahnuté, pokiaľ ide o cieľ znížiť 
počet ľudí ohrozených chudobou alebo 
sociálnym vylúčením; zdôrazňuje, že čoraz 
viac pracujúcich je ohrozených chudobou 
a že 20 miliónov detí v EÚ žije v chudobe 
a sociálnom vylúčení; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu komplexných 
politických reforiem a integrovaných 
prístupov, ktoré bojujú proti 
nezamestnanosti mladých ľudí a dlhodobej 
nezamestnanosti a často prehliadanej 
otázke zamestnateľnosti starších ľudí a 
osôb so zdravotným postihnutím;

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 10
Cindy Franssen, Benoît Lutgen, Kris Peeters, Pascal Arimont, Anne Sander, Tomáš 
Zdechovský, Jeroen Lenaers

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že rozpočet na rok 
2020 by mal prispieť k dosiahnutiu cieľov 
stratégie Európa 2020 v sociálnej oblasti a 
v oblasti zamestnanosti, ktoré sa zdajú byť 

2. zdôrazňuje, že rozpočet na rok 
2020 by mal prispieť k vykonávaniu 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020 v 
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v dosahu, pokiaľ ide o cieľ týkajúci sa 
miery zamestnanosti, ale stále ani zďaleka 
nie sú dosiahnuté, pokiaľ ide o cieľ znížiť 
počet ľudí ohrozených chudobou alebo 
sociálnym vylúčením; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu komplexných 
politických reforiem a integrovaných 
prístupov, ktoré bojujú proti 
nezamestnanosti mladých ľudí a dlhodobej 
nezamestnanosti a často prehliadanej 
otázke zamestnateľnosti starších ľudí;

sociálnej oblasti a v oblasti zamestnanosti, 
ktoré sa zdajú byť v dosahu, pokiaľ ide o 
cieľ týkajúci sa miery zamestnanosti, ale 
stále ani zďaleka nie sú dosiahnuté, pokiaľ 
ide o cieľ znížiť počet ľudí ohrozených 
chudobou alebo sociálnym vylúčením; v 
tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu 
komplexných politických reforiem a 
integrovaných prístupov, ktoré bojujú proti 
nezamestnanosti mladých ľudí a dlhodobej 
nezamestnanosti a často prehliadanej 
otázke zamestnateľnosti starších ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie 
Brunet

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že rozpočet na rok 
2020 by mal prispieť k dosiahnutiu cieľov 
stratégie Európa 2020 v sociálnej oblasti a 
v oblasti zamestnanosti, ktoré sa zdajú byť 
v dosahu, pokiaľ ide o cieľ týkajúci sa 
miery zamestnanosti, ale stále ani zďaleka 
nie sú dosiahnuté, pokiaľ ide o cieľ znížiť 
počet ľudí ohrozených chudobou alebo 
sociálnym vylúčením; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu komplexných 
politických reforiem a integrovaných 
prístupov, ktoré bojujú proti 
nezamestnanosti mladých ľudí a dlhodobej 
nezamestnanosti a často prehliadanej 
otázke zamestnateľnosti starších ľudí;

2. zdôrazňuje, že rozpočet na rok 
2020 by mal prispieť k dosiahnutiu cieľov 
stratégie Európa 2020 v sociálnej oblasti a 
v oblasti zamestnanosti; konštatuje, že 
tieto ciele sa zdajú byť v dosahu, pokiaľ 
ide o cieľ týkajúci sa miery zamestnanosti, 
ale stále ani zďaleka nie sú dosiahnuté, 
pokiaľ ide o cieľ znížiť počet ľudí 
ohrozených chudobou alebo sociálnym 
vylúčením; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
potrebu komplexných politických reforiem 
a integrovaných prístupov, ktoré posilňujú 
sociálnu inklúziu a bojujú proti 
nezamestnanosti mladých ľudí a dlhodobej 
nezamestnanosti a často prehliadanej 
otázke zamestnateľnosti starších ľudí;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 12
Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, 
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Elisabetta Gualmini, Nicolas Schmit, Estrella Dura Ferrandis, Agnes Jongerius

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že rozpočet na rok 
2020 by mal prispieť k dosiahnutiu cieľov 
stratégie Európa 2020 v sociálnej oblasti a 
v oblasti zamestnanosti, ktoré sa zdajú byť 
v dosahu, pokiaľ ide o cieľ týkajúci sa 
miery zamestnanosti, ale stále ani zďaleka 
nie sú dosiahnuté, pokiaľ ide o cieľ znížiť 
počet ľudí ohrozených chudobou alebo 
sociálnym vylúčením; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu komplexných 
politických reforiem a integrovaných 
prístupov, ktoré bojujú proti 
nezamestnanosti mladých ľudí a dlhodobej 
nezamestnanosti a často prehliadanej 
otázke zamestnateľnosti starších ľudí;

2. zdôrazňuje, že rozpočet na rok 
2020 by mal prispieť k dosiahnutiu cieľov 
stratégie Európa 2020 v sociálnej oblasti a 
v oblasti zamestnanosti, ktoré sa zdajú byť 
v dosahu, pokiaľ ide o cieľ týkajúci sa 
miery zamestnanosti, ale stále ani zďaleka 
nie sú dosiahnuté, pokiaľ ide o cieľ znížiť 
počet ľudí ohrozených chudobou alebo 
sociálnym vylúčením; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu komplexných 
politických reforiem a integrovaných 
prístupov, ktoré bojujú proti 
nezamestnanosti mladých ľudí a dlhodobej 
nezamestnanosti a často prehliadanej 
otázke zamestnateľnosti starších ľudí; 
zdôrazňuje, že je potrebné postupne 
zosúladiť strategickú orientáciu politík a 
programov EÚ s cieľmi udržateľného 
rozvoja a sociálnou agendou uvedenou v 
Európskom pilieri sociálnych práv, ktoré 
by mali byť plne začlenené do 
programových ustanovení fondov EÚ a 
európskeho semestra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Katrin Langensiepen

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že rozpočet na rok 
2020 by mal prispieť k dosiahnutiu cieľov 
stratégie Európa 2020 v sociálnej oblasti a 
v oblasti zamestnanosti, ktoré sa zdajú byť 
v dosahu, pokiaľ ide o cieľ týkajúci sa 
miery zamestnanosti, ale stále ani zďaleka 

2. zdôrazňuje, že rozpočet na rok 
2020 by mal prispieť k dosiahnutiu cieľov 
stratégie Európa 2020 v sociálnej oblasti a 
v oblasti zamestnanosti, ktoré sa zdajú byť 
v dosahu, pokiaľ ide o cieľ týkajúci sa 
miery zamestnanosti, ale stále ani zďaleka 
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nie sú dosiahnuté, pokiaľ ide o cieľ znížiť 
počet ľudí ohrozených chudobou alebo 
sociálnym vylúčením; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu komplexných 
politických reforiem a integrovaných 
prístupov, ktoré bojujú proti 
nezamestnanosti mladých ľudí a dlhodobej 
nezamestnanosti a často prehliadanej 
otázke zamestnateľnosti starších ľudí;

nie sú dosiahnuté, pokiaľ ide o cieľ znížiť 
počet ľudí ohrozených chudobou alebo 
sociálnym vylúčením; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu komplexných 
politických reforiem a integrovaných 
prístupov, ktoré bojujú proti 
nezamestnanosti mladých ľudí a dlhodobej 
nezamestnanosti a často prehliadanej 
otázke zamestnateľnosti starších ľudí, ako 
aj opatrení nad rámec opatrení na 
pracovnom trhu na zníženie nerovností a 
chudoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Guido Reil

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. uznáva kľúčovú úlohu 
Európskeho sociálneho fondu (ESF), 
záruky pre mladých ľudí, Európskeho 
fondu na prispôsobenie sa globalizácii 
(EGF), programu Európskej únie v oblasti 
zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) a 
Fondu európskej pomoci pre 
najodkázanejšie osoby (FEAD); v tejto 
súvislosti zdôrazňuje, že činnosti 
vykonávané v týchto oblastiach by mali 
vždy viesť k strategickým opatreniam s 
jasne vymedzenými cieľmi a že efektívne a 
účinné výdavky sú rovnako dôležité ako 
celkové rozpočtové stropy;

3. domnieva sa, že rôzne fondy 
podporujúce zamestnanie, ako je 
Európsky sociálny fond (ESF), záruka pre 
mladých ľudí, Európsky fond na 
prispôsobenie sa globalizácii (EGF), 
program Európskej únie v oblasti 
zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) a 
Fond európskej pomoci pre 
najodkázanejšie osoby (FEAD), hrávajú 
len minimálnu úlohu a nemôžu vyriešiť 
štrukturálne problémy; v tejto súvislosti 
konštatuje, že zo štrukturálneho hľadiska 
je ESF úplne zahltený administratívnymi 
postupmi a jeho skutočné výsledky sú 
malé; poukazuje na to, že rozsiahle a 
zložité administratívne požiadavky, ktoré 
majú spĺňať malé organizácie, sú veľmi 
pracné a časovo náročné; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že činnosti vykonávané v 
týchto oblastiach by mali vždy viesť k 
strategickým opatreniam s jasne 
vymedzenými cieľmi a že efektívne a 
účinné výdavky sú rovnako dôležité ako 
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celkové rozpočtové stropy;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 15
Sandra Pereira, Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. uznáva kľúčovú úlohu Európskeho 
sociálneho fondu (ESF), záruky pre 
mladých ľudí, Európskeho fondu na 
prispôsobenie sa globalizácii (EGF), 
programu Európskej únie v oblasti 
zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) a 
Fondu európskej pomoci pre 
najodkázanejšie osoby (FEAD); v tejto 
súvislosti zdôrazňuje, že činnosti 
vykonávané v týchto oblastiach by mali 
vždy viesť k strategickým opatreniam s 
jasne vymedzenými cieľmi a že efektívne a 
účinné výdavky sú rovnako dôležité ako 
celkové rozpočtové stropy;

3. uznáva kľúčovú úlohu Európskeho 
sociálneho fondu (ESF), záruky pre 
mladých ľudí, Európskeho fondu na 
prispôsobenie sa globalizácii (EGF), 
programu v oblasti zamestnanosti a 
sociálnej inovácie (EaSI) a Fondu 
európskej pomoci pre najodkázanejšie 
osoby (FEAD) pri zmierňovaní 
nepriaznivých účinkov integračného 
projektu, ako je Európska únia, na 
najzraniteľnejšie osoby, pracovníkov a na 
miestnej úrovni, najmä v členských 
štátoch, ktoré boli najviac oslabené z 
hospodárskeho a sociálneho hľadiska; 
preto naliehavo vyzýva, aby boli navýšené 
zdroje na tieto fondy a programy; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje, že činnosti 
vykonávané v týchto oblastiach by mali 
vždy viesť k strategickým opatreniam s 
jasne vymedzenými cieľmi; zdôrazňuje 
však, že veľa činností a opatrení 
podporovaných z týchto fondov a 
programov ohrozujú obmedzenia, ktoré 
vyplývajú z európskej správy 
hospodárskych záležitostí;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 16
Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie 
Brunet
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Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. uznáva kľúčovú úlohu Európskeho 
sociálneho fondu (ESF), záruky pre 
mladých ľudí, Európskeho fondu na 
prispôsobenie sa globalizácii (EGF), 
programu Európskej únie v oblasti 
zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) a 
Fondu európskej pomoci pre 
najodkázanejšie osoby (FEAD); v tejto 
súvislosti zdôrazňuje, že činnosti 
vykonávané v týchto oblastiach by mali 
vždy viesť k strategickým opatreniam s 
jasne vymedzenými cieľmi a že efektívne a 
účinné výdavky sú rovnako dôležité ako 
celkové rozpočtové stropy;

3. uznáva kľúčovú úlohu Európskeho 
sociálneho fondu (ESF), záruky pre 
mladých ľudí, Európskeho fondu na 
prispôsobenie sa globalizácii (EGF), 
programu v oblasti zamestnanosti a 
sociálnej inovácie (EaSI) a Fondu 
európskej pomoci pre najodkázanejšie 
osoby (FEAD); v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že činnosti vykonávané v 
týchto oblastiach by mali vždy viesť k 
strategickým opatreniam s jasne 
vymedzenými cieľmi a že efektívne a 
účinné výdavky sú rovnako dôležité ako 
celkové rozpočtové stropy; pripomína, že 
tieto finančné nástroje musia tiež 
podporovať spoločnosti a pracovníkov pri 
ich prechode na digitálne a ekologickejšie 
hospodárstvo, a to zlepšením vzdelávania 
a odbornej prípravy, aby mohli 
nadobudnúť potrebné zručnosti a mohli 
sa v týchto odvetviach vytvoriť nové 
pracovné miesta;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 17
Katrin Langensiepen

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. uznáva kľúčovú úlohu Európskeho 
sociálneho fondu (ESF), záruky pre 
mladých ľudí, Európskeho fondu na 
prispôsobenie sa globalizácii (EGF), 
programu Európskej únie v oblasti 
zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) a 
Fondu európskej pomoci pre 
najodkázanejšie osoby (FEAD); v tejto 
súvislosti zdôrazňuje, že činnosti 

3. zdôrazňuje význam primeraného 
financovania programov a iniciatív v 
rámci VFR na obdobie 2014 – 2020, ktoré 
sa usilujú riešiť nezamestnanosť, 
chudobu a sociálne vylúčenie, a najmä 
tých, ktoré sú zamerané na najviac 
znevýhodnené osoby v spoločnosti, ako je 
kľúčová úloha Európskeho sociálneho 
fondu (ESF), záruky pre mladých ľudí, 
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vykonávané v týchto oblastiach by mali 
vždy viesť k strategickým opatreniam s 
jasne vymedzenými cieľmi a že efektívne a 
účinné výdavky sú rovnako dôležité ako 
celkové rozpočtové stropy;

Európskeho fondu na prispôsobenie sa 
globalizácii (EGF), programu v oblasti 
zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) a 
Fondu európskej pomoci pre 
najodkázanejšie osoby (FEAD); v tejto 
súvislosti zdôrazňuje, že činnosti 
vykonávané v týchto oblastiach by mali 
vždy viesť k strategickým opatreniam s 
jasne vymedzenými cieľmi a že efektívne a 
účinné výdavky sú rovnako dôležité ako 
celkové rozpočtové stropy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. uznáva kľúčovú úlohu Európskeho 
sociálneho fondu (ESF), záruky pre 
mladých ľudí, Európskeho fondu na 
prispôsobenie sa globalizácii (EGF), 
programu Európskej únie v oblasti 
zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) a 
Fondu európskej pomoci pre 
najodkázanejšie osoby (FEAD); v tejto 
súvislosti zdôrazňuje, že činnosti 
vykonávané v týchto oblastiach by mali 
vždy viesť k strategickým opatreniam s 
jasne vymedzenými cieľmi a že efektívne a 
účinné výdavky sú rovnako dôležité ako 
celkové rozpočtové stropy;

3. uznáva kľúčovú úlohu Európskeho 
sociálneho fondu (ESF), iniciatívy na 
podporu zamestnanosti mladých ľudí, 
Európskeho fondu na prispôsobenie sa 
globalizácii (EGF), programu v oblasti 
zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) a 
Fondu európskej pomoci pre 
najodkázanejšie osoby (FEAD); v tejto 
súvislosti zdôrazňuje, že činnosti 
vykonávané v týchto oblastiach by mali 
vždy viesť k strategickým opatreniam s 
jasne vymedzenými cieľmi a že efektívne a 
účinné výdavky sú rovnako dôležité ako 
celkové rozpočtové stropy; zdôrazňuje 
význam skutočnej kultúry „orientácie na 
výsledky“ zameranej na optimalizáciu 
využívania finančných prostriedkov, 
analýzu dôvodov vedúcich k programom s 
nízkou výkonnosťou a presadzovanie 
opatrení vedúcich k zlepšeniu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 19
Alex Agius Saliba

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. uznáva kľúčovú úlohu Európskeho 
sociálneho fondu (ESF), záruky pre 
mladých ľudí, Európskeho fondu na 
prispôsobenie sa globalizácii (EGF), 
programu Európskej únie v oblasti 
zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) a 
Fondu európskej pomoci pre 
najodkázanejšie osoby (FEAD); v tejto 
súvislosti zdôrazňuje, že činnosti 
vykonávané v týchto oblastiach by mali 
vždy viesť k strategickým opatreniam s 
jasne vymedzenými cieľmi a že efektívne a 
účinné výdavky sú rovnako dôležité ako 
celkové rozpočtové stropy;

3. uznáva kľúčovú úlohu Európskeho 
sociálneho fondu (ESF), záruky pre 
mladých ľudí, Európskeho fondu na 
prispôsobenie sa globalizácii (EGF), 
programu v oblasti zamestnanosti a 
sociálnej inovácie (EaSI) a Fondu 
európskej pomoci pre najodkázanejšie 
osoby (FEAD);v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že činnosti vykonávané v 
týchto oblastiach by mali vždy viesť k 
opatreniam s jasne vymedzenými 
sociálnymi cieľmi zameranými na 
podporu inkluzívneho rastu, boj proti 
chudobe a sociálnemu vylúčeniu, 
znižovanie nerovností a posilnenie 
sociálnej konvergencie a že efektívne a 
účinné výdavky sú rovnako dôležité ako 
celkové rozpočtové stropy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Estrella Dura Ferrandis, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Nicolas Schmit, Vilija Blinkevičiūtė, Leszek Miller, Alex Agius 
Saliba, Agnes Jongerius

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. uznáva kľúčovú úlohu Európskeho 
sociálneho fondu (ESF), záruky pre 
mladých ľudí, Európskeho fondu na 
prispôsobenie sa globalizácii (EGF), 
programu Európskej únie v oblasti 
zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) a 
Fondu európskej pomoci pre 
najodkázanejšie osoby (FEAD); v tejto 

3. uznáva kľúčovú úlohu Európskeho 
sociálneho fondu (ESF), záruky pre 
mladých ľudí, Európskeho fondu na 
prispôsobenie sa globalizácii (EGF), 
programu v oblasti zamestnanosti a 
sociálnej inovácie (EaSI) a Fondu 
európskej pomoci pre najodkázanejšie 
osoby (FEAD); zdôrazňuje, že je potrebné, 
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súvislosti zdôrazňuje, že činnosti 
vykonávané v týchto oblastiach by mali 
vždy viesť k strategickým opatreniam s 
jasne vymedzenými cieľmi a že efektívne a 
účinné výdavky sú rovnako dôležité ako 
celkové rozpočtové stropy;

aby tieto programy dostali primerané 
financovanie v roku 2020 a do obdobia 
nadobudnutia platnosti ďalšej 
programovej fázy VFR, čím sa zabezpečí, 
aby nikdy nedochádzalo k medzerám vo 
financovaní takýchto významných 
nástrojov; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že 
činnosti vykonávané v týchto oblastiach by 
mali vždy viesť k strategickým opatreniam 
s jasne vymedzenými cieľmi a že efektívne 
a účinné výdavky sú rovnako dôležité ako 
celkové rozpočtové stropy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Alex Agius Saliba

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. opakuje, že pri programovaní 
finančných prostriedkov v sociálnej 
oblasti a v oblasti zamestnanosti by sa 
mali vytvárať synergie, aby sa prispelo k 
zníženiu sociálnych rozdielov a 
nerovností, čím sa zabezpečí, aby sa pri 
tom na nikoho nezabudlo; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje, že pokiaľ ide o 
finančné príspevky v rámci týchto fondov, 
musí sa zohľadniť realita malých 
pracovných trhov, ako sú malé členské 
štáty alebo vzdialené regióny vrátane 
najvzdialenejších regiónov podľa článku 
349 ZFEÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Estrella Dura Ferrandis, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Nicolas Schmit, Vilija Blinkevičiūtė, Leszek Miller, Agnes 
Jongerius
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Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že pri programovaní 
finančných prostriedkov v sociálnej 
oblasti a v oblasti zamestnanosti by sa 
mali vytvárať synergie, aby sa prispelo k 
zníženiu sociálnych rozdielov a 
nerovností, ktoré kríza prehĺbila; varuje, 
že akékoľvek zníženie rozpočtu pre tieto 
oblasti spôsobí len ťažkosti v tom, aby 
tieto politiky boli účinné a aby sa nimi 
dosiahli ich ciele;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Katrin Langensiepen

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. poukazuje na to, že nedostatok 
budúcich príležitostí pre mladých ľudí 
vytvára v niektorých regiónoch veľmi 
reálnu situáciu sociálnej núdze a že to si 
vyžaduje inovatívne a cielené riešenia, 
ktoré sa budú môcť rýchlo realizovať, aby 
sa v krátkom období dosiahli konkrétne 
zlepšenia; preto očakáva, že rozpočet na 
rok 2020 bude naďalej prejavom veľkého 
odhodlania bojovať proti nezamestnanosti 
mladých ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Estrella Dura Ferrandis, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Nicolas Schmit, Vilija Blinkevičiūtė, Leszek Miller, Agnes 
Jongerius
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Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje najmä úlohu iniciatívy 
na podporu zamestnanosti mladých ľudí 
ako dôležitého nástroja v boji proti 
nezamestnanosti mladých ľudí, ktorá 
zostáva neprijateľne vysoká, pričom jej 
úroveň sa medzi členskými štátmi značne 
líši; víta záväzok predsedníčky Komisie 
Ursuly von der Leyenovej uvedený v jej 
politických usmerneniach posilniť záruku 
pre mladých tým, že sa stane trvalým 
nástrojom so zvýšeným rozpočtom a 
pravidelným podávaním správ; v tejto 
súvislosti berie na vedomie návrh Komisie 
na zvýšenie rozpočtových prostriedkov 
iniciatívy na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí v roku 2020 o 116 miliónov 
EUR, avšak túto sumu považuje za 
nedostatočnú; žiada preto zvýšenie 
platobných rozpočtových prostriedkov 
iniciatívy na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí o 600 miliónov EUR;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Alex Agius Saliba

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. zdôrazňuje, že napriek 
pozitívnemu trendu poklesu miery 
nezamestnanosti mladých ľudí v 
Európskej únii sú mladí ľudia stále 
vystavení vyššiemu riziku chudoby a 
sociálneho a ekonomického vylúčenia; 
opätovne zdôrazňuje význam 
programovania finančných prostriedkov, 
ktoré podporujú opatrenia zamerané na 
boj proti nerovnostiam a nezamestnanosti 
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mladých ľudí, a žiada trvalé, navýšené a 
včasné financovanie určené mladým 
ľuďom prostredníctvom záruky pre 
mladých ľudí, iniciatívy na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí a 
Európskeho sociálneho fondu (ESF);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Alex Agius Saliba

Návrh stanoviska
Odsek 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3c. domnieva sa, že v tejto súvislosti 
Európsky fond na prispôsobenie sa 
globalizácii (EGF) musí taktiež odrážať 
realitu malých pracovných trhov a trhov 
malých členských štátov, najmä pokiaľ 
ide o žiadosti, ktoré zahŕňajú MSP, a keď 
majú prepúšťanie a rušenie pracovných 
miest závažný vplyv na mieru 
zamestnanosti a na miestne alebo 
regionálne hospodárstva, mali by sa 
uplatniť ustanovenia uvedeného fondu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Cindy Franssen, Benoît Lutgen, Kris Peeters, Pascal Arimont, Anne Sander, Tomáš 
Zdechovský, Jeroen Lenaers

Návrh stanoviska
Odsek 3 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3d. vyzýva Európsku komisiu a 
členské štáty, aby umožnili potrebnú 
flexibilitu pri vykonávaní programov Únie 
na rok 2020, najmä Európskeho fondu na 
prispôsobenie sa globalizácii, s cieľom 
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pokryť vplyv vystúpenia Spojeného 
kráľovstva z Európskej únie na 
pracovníkov a subjekty so sídlom v 
členských štátoch; v tejto súvislosti víta 
návrh Komisie na zmenu rozsahu 
pôsobnosti súčasného programu EGF tak, 
aby umožnil podporu pracovníkov, ktorí 
boli prepustení v dôsledku narušení 
spôsobených vystúpením Spojeného 
kráľovstva z EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Sandra Pereira, Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. berie na vedomie nadchádzajúcu 
racionalizáciu súčasného ESF, iniciatívy na 
podporu zamestnanosti mladých ľudí, 
FEAD, EaSI a európskeho programu v 
oblasti zdravia v rámci ESF + od roku 
2021; vyzýva Komisiu, aby predložila 
finančné informácie spôsobom, ktorý bude 
porovnateľný s informáciami o 
výkonnosti; vyjadruje znepokojenie nad 
výrazným znížením (o 5 milióna EUR), 
ktoré navrhla Rada na os PROGRESS 
programu EaSI; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že všetky legislatívne a 
rozpočtové revízie by mali byť založené na 
dôkazoch, porozumení ich vplyvom a byť 
v súlade s programom lepšej právnej 
regulácie, ako aj na súvisiacich 
odporúčaniach Európskeho dvora 
audítorov;

4. odmieta nadchádzajúcu 
racionalizáciu súčasného ESF, iniciatívy na 
podporu zamestnanosti mladých ľudí, 
FEAD, EaSI a európskeho programu v 
oblasti zdravia v rámci ESF + 
naplánovanú od roku 2021; vyzýva 
Komisiu, aby predložila finančné 
informácie spôsobom, ktorý umožní ich 
porovnateľnosť s informáciami o 
výkonnosti; nesúhlasí s výrazným 
znížením (o 5 miliónov EUR), ktoré 
navrhla Rada na os PROGRESS programu 
EaSI, a odporúča, aby jej rozpočet bol 
prinajmenšom rovnaký ako rozpočet 
navrhnutý Európskou komisiou; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje, že všetky 
legislatívne a rozpočtové revízie musia byť 
odôvodnené a založené na porozumení ich 
vplyvom;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 29
Guido Reil
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Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. berie na vedomie nadchádzajúcu 
racionalizáciu súčasného ESF, iniciatívy 
na podporu zamestnanosti mladých ľudí, 
FEAD, EaSI a európskeho programu v 
oblasti zdravia v rámci ESF + od roku 
2021; vyzýva Komisiu, aby predložila 
finančné informácie spôsobom, ktorý bude 
porovnateľný s informáciami o 
výkonnosti; vyjadruje znepokojenie nad 
výrazným znížením (o 5 milióna EUR), 
ktoré navrhla Rada na os PROGRESS 
programu EaSI; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že všetky legislatívne a 
rozpočtové revízie by mali byť založené na 
dôkazoch, porozumení ich vplyvom a byť 
v súlade s programom lepšej právnej 
regulácie, ako aj na súvisiacich 
odporúčaniach Európskeho dvora 
audítorov;

4. konštatuje, že Komisia práve túto 
politiku napriek tomu naďalej uplatňuje; 
vyzýva Komisiu, aby predložila finančné 
informácie spôsobom, ktorý umožní ich 
porovnateľnosť s informáciami o 
výkonnosti; berie na vedomie výrazné 
zníženie (o 5 miliónov EUR), ktoré navrhla 
Rada na os PROGRESS programu EaSI; v 
tejto súvislosti zdôrazňuje, že všetky 
legislatívne a rozpočtové revízie by mali 
byť založené na dôkazoch, porozumení ich 
vplyvom a byť v súlade s programom 
lepšej právnej regulácie, ako aj na 
súvisiacich odporúčaniach Európskeho 
dvora audítorov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 30
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. berie na vedomie nadchádzajúcu 
racionalizáciu súčasného ESF, iniciatívy na 
podporu zamestnanosti mladých ľudí, 
FEAD, EaSI a európskeho programu v 
oblasti zdravia v rámci ESF + od roku 
2021; vyzýva Komisiu, aby predložila 
finančné informácie spôsobom, ktorý bude 
porovnateľný s informáciami o 
výkonnosti; vyjadruje znepokojenie nad 
výrazným znížením (o 5 milióna EUR), 
ktoré navrhla Rada na os PROGRESS 

4. berie na vedomie nadchádzajúcu 
racionalizáciu súčasného ESF, iniciatívy na 
podporu zamestnanosti mladých ľudí, 
FEAD, EaSI a európskeho programu v 
oblasti zdravia v rámci ESF + od roku 
2021; vyzýva Komisiu, aby predložila 
finančné informácie spôsobom, ktorý 
umožní ich porovnateľnosť s 
informáciami o výkonnosti; vyjadruje 
znepokojenie nad výrazným znížením (o 5 
miliónov EUR), ktoré navrhla Rada na os 
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programu EaSI; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že všetky legislatívne a 
rozpočtové revízie by mali byť založené na 
dôkazoch, porozumení ich vplyvom a byť 
v súlade s programom lepšej právnej 
regulácie, ako aj na súvisiacich 
odporúčaniach Európskeho dvora 
audítorov;

PROGRESS programu EaSI; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje, že všetky 
legislatívne a rozpočtové revízie by mali 
byť založené na dôkazoch a na 
porozumení ich vplyvom, mali by byť v 
súlade s programom lepšej právnej 
regulácie, mali by miesto jednoduchých 
meraní výstupov vyžadovať hodnotenie 
kvantifikovateľných a porovnateľných 
výsledkov a mali by byť založené na 
všetkých súvisiacich odporúčaniach 
Európskeho dvora audítorov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Cindy Franssen, Benoît Lutgen, Kris Peeters, Pascal Arimont, Anne Sander, Tomáš 
Zdechovský

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. berie na vedomie nadchádzajúcu 
racionalizáciu súčasného ESF, iniciatívy 
na podporu zamestnanosti mladých ľudí, 
FEAD, EaSI a európskeho programu v 
oblasti zdravia v rámci ESF + od roku 
2021; vyzýva Komisiu, aby predložila 
finančné informácie spôsobom, ktorý bude 
porovnateľný s informáciami o 
výkonnosti; vyjadruje znepokojenie nad 
výrazným znížením (o 5 milióna EUR), 
ktoré navrhla Rada na os PROGRESS 
programu EaSI; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že všetky legislatívne a 
rozpočtové revízie by mali byť založené na 
dôkazoch, porozumení ich vplyvom a byť 
v súlade s programom lepšej právnej 
regulácie, ako aj na súvisiacich 
odporúčaniach Európskeho dvora 
audítorov;

4. berie na vedomie nadchádzajúce 
zjednodušenie súčasného ESF, iniciatívy 
na podporu zamestnanosti mladých ľudí, 
FEAD, EaSI a európskeho programu v 
oblasti zdravia v rámci ESF + od roku 
2021; opakuje svoju pozíciu, aby sa v 
rámci VFR na obdobie 2021 – 2027 
navýšil ESF+ na 120 457 000 000 EUR v 
bežných cenách; vyzýva Komisiu, aby 
predložila finančné informácie spôsobom, 
ktorý umožní ich porovnateľnosť s 
informáciami o výkonnosti; vyjadruje 
znepokojenie nad výrazným znížením (o 5 
miliónov EUR), ktoré navrhla Rada na os 
PROGRESS programu EaSI; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje, že všetky 
legislatívne a rozpočtové revízie by mali 
byť založené na dôkazoch, porozumení ich 
vplyvom a byť v súlade s programom 
lepšej právnej regulácie, ako aj na 
súvisiacich odporúčaniach Európskeho 
dvora audítorov;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Estrella Dura Ferrandis, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Nicolas Schmit, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. berie na vedomie nadchádzajúcu 
racionalizáciu súčasného ESF, iniciatívy 
na podporu zamestnanosti mladých ľudí, 
FEAD, EaSI a európskeho programu v 
oblasti zdravia v rámci ESF + od roku 
2021; vyzýva Komisiu, aby predložila 
finančné informácie spôsobom, ktorý bude 
porovnateľný s informáciami o 
výkonnosti; vyjadruje znepokojenie nad 
výrazným znížením (o 5 milióna EUR), 
ktoré navrhla Rada na os PROGRESS 
programu EaSI; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že všetky legislatívne a 
rozpočtové revízie by mali byť založené na 
dôkazoch, porozumení ich vplyvom a byť 
v súlade s programom lepšej právnej 
regulácie, ako aj na súvisiacich 
odporúčaniach Európskeho dvora 
audítorov;

4. berie na vedomie nadchádzajúcu 
integráciu súčasného ESF, iniciatívy na 
podporu zamestnanosti mladých ľudí, 
FEAD, EaSI a európskeho programu v 
oblasti zdravia v rámci ESF + od roku 
2021; vyzýva Komisiu, aby predložila 
finančné informácie a pridelenie 
rozpočtových prostriedkov spôsobom, 
ktorý umožní porovnanie údajov a 
tematických koncentrácií v rámci ESF+ 
so súčasným krytím vyššie uvedených 
programov, ako aj s informáciami o 
výkonnosti; vyjadruje znepokojenie nad 
výrazným znížením (o 5 miliónov EUR), 
ktoré navrhla Rada na os PROGRESS 
programu EaSI; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že všetky legislatívne a 
rozpočtové revízie by mali byť založené na 
dôkazoch, porozumení ich vplyvom a byť 
v súlade s programom lepšej právnej 
regulácie, ako aj na súvisiacich 
odporúčaniach Európskeho dvora 
audítorov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Katrin Langensiepen

Návrh stanoviska
Odsek 4
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. berie na vedomie nadchádzajúcu 
racionalizáciu súčasného ESF, iniciatívy 
na podporu zamestnanosti mladých ľudí, 
FEAD, EaSI a európskeho programu v 
oblasti zdravia v rámci ESF + od roku 
2021; vyzýva Komisiu, aby predložila 
finančné informácie spôsobom, ktorý bude 
porovnateľný s informáciami o 
výkonnosti; vyjadruje znepokojenie nad 
výrazným znížením (o 5 milióna EUR), 
ktoré navrhla Rada na os PROGRESS 
programu EaSI; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že všetky legislatívne a 
rozpočtové revízie by mali byť založené na 
dôkazoch, porozumení ich vplyvom a byť 
v súlade s programom lepšej právnej 
regulácie, ako aj na súvisiacich 
odporúčaniach Európskeho dvora 
audítorov;

4. berie na vedomie nadchádzajúce 
zlúčenie súčasného ESF, iniciatívy na 
podporu zamestnanosti mladých ľudí, 
FEAD, EaSI a európskeho programu v 
oblasti zdravia v rámci ESF + od roku 
2021; vyzýva Komisiu, aby predložila 
finančné informácie spôsobom, ktorý 
umožní porovnanie výkonnosti medzi 
súčasnými programami a podokruhmi v 
rámci ESF+; odmieta výrazné zníženie (o 
5 miliónov EUR), ktoré navrhla Rada na os 
PROGRESS programu EaSI; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje, že všetky 
legislatívne a rozpočtové revízie by mali 
byť založené na dôkazoch, porozumení ich 
vplyvom a byť v súlade s programom 
lepšej právnej regulácie, ako aj na 
súvisiacich odporúčaniach Európskeho 
dvora audítorov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. vyjadruje znepokojenie nad nízkou 
mierou využívania fondov a programov 
EÚ; domnieva sa, že táto miera 
využívania by sa výrazne zvýšila, ak by sa 
podpora zvýšila pre verejné štruktúry 
poskytujúce technickú pomoc, ak by sa 
zvýšilo spolufinancovanie a ak by boli 
verejné investície financované z fondov a 
programov EÚ vylúčené z kritérií 
rozpočtového deficitu;

Or. pt
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Pozmeňujúci návrh 35
Alex Agius Saliba

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. dôrazne podporuje všetky 
investície do zavádzania nových 
technológií vo všetkých odvetviach 
hospodárstva a priemyselnej výroby, 
pričom je potrebné venovať osobitnú 
pozornosť osobitným programom 
zameraným na urýchlenie včasného 
prechodu pracovnej sily a obmedzenie 
potenciálne škodlivých vedľajších 
účinkov takéhoto prechodu, ako je 
štrukturálna nezamestnanosť, rastúca 
nerovnosť príjmov či regionálne a 
územné rozdiely;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. domnieva sa, že zásada európskej 
pridanej hodnoty by mala tvoriť základ 
všetkých budúcich výdavkov; zdôrazňuje, 
že financovanie Únie by preto malo 
odrážať model verejného rozpočtovania 
založený na výkonnosti, v ktorom sú ku 
každému rozpočtovému riadku uvedené 
merateľné ciele a výstupy; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje význam 
zodpovednosti a transparentnosti v 
prípade subjektov, ktoré dostávajú 
finančné prostriedky EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 37
Samira Rafaela, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. berie na vedomie úsilie o zvýšenie 
transparentnosti a prístupnosti v prípade 
postupov na podávanie žiadostí o finančné 
prostriedky v rozpočte na rok 2020; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje, že sa musí urobiť 
viac, najmä pokiaľ ide o zlepšenie 
prístupu k finančným prostriedkom pre 
zámorské krajiny a územia, ktoré sú často 
prehliadané a majú obmedzené 
administratívne zdroje a odborné znalosti 
z dôvodu ich osobitného postavenia a 
veľkosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Estrella Dura Ferrandis, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Nicolas Schmit, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Agnes 
Jongerius

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že v kontexte 
pretrvávajúcich rozpočtových obmedzení 
bude rozhodujúce čo najlepšie využiť 
všeobecný rozpočet na rok 2020 vrátane 
budúcich politík a opatrení v oblasti 
zručností na podporu prechodu na trh 
práce a lepšie prispôsobenie sa 
demografickým zmenám, najmä zlepšením 
integrácie potenciálne zraniteľných a 
znevýhodnených skupín na trhu práce;

5. zdôrazňuje, že v kontexte 
pretrvávajúcich rozpočtových obmedzení, 
ktoré by sa mali prekonať ambicióznou 
investičnou stratégiou na oživenie 
európskeho hospodárstva po hospodárskej 
kríze, bude rozhodujúce čo najlepšie 
využiť všeobecný rozpočet na rok 2020, 
najmä pokiaľ ide o politiky schopné 
podporovať udržateľný hospodársky rast 
a tvorbu kvalitných pracovných miest, ako 
sú politiky zamerané na budúce zručnosti, 
politiky v oblasti odborného vzdelávania a 
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prípravy, zvyšovania úrovne zručností a 
rekvalifikácie a opatrenia na podporu 
trhov práce a lepšie prispôsobenie sa 
demografickým zmenám, najmä zlepšením 
integrácie zraniteľných a znevýhodnených 
skupín na trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie 
Brunet

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že v kontexte 
pretrvávajúcich rozpočtových obmedzení 
bude rozhodujúce čo najlepšie využiť 
všeobecný rozpočet na rok 2020 vrátane 
budúcich politík a opatrení v oblasti 
zručností na podporu prechodu na trh práce 
a lepšie prispôsobenie sa demografickým 
zmenám, najmä zlepšením integrácie 
potenciálne zraniteľných a 
znevýhodnených skupín na trhu práce;

5. zdôrazňuje, že v kontexte 
pretrvávajúcich rozpočtových obmedzení 
bude rozhodujúce čo najlepšie využiť 
všeobecný rozpočet na rok 2020 vrátane 
budúcich politík a opatrení v oblasti 
zručností na podporu prechodu na trh práce 
a lepšie prispôsobenie sa demografickým 
zmenám, najmä zlepšením integrácie 
potenciálne zraniteľných a 
znevýhodnených skupín na trhu práce; 
vyzýva preto členské štáty a Komisiu, aby 
bol boj proti nezamestnanosti mladých 
ľudí ich prioritou a aby plne využívali 
finančné nástroje, ako je záruka pre 
mladých ľudí a programy EÚ, ako 
napríklad Erasmus+, s cieľom podporiť 
zamestnanosť a zamestnateľnosť 
mladých ľudí;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 40
Lukas Mandl

Návrh stanoviska
Odsek 5
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že v kontexte 
pretrvávajúcich rozpočtových obmedzení 
bude rozhodujúce čo najlepšie využiť 
všeobecný rozpočet na rok 2020 vrátane 
budúcich politík a opatrení v oblasti 
zručností na podporu prechodu na trh práce 
a lepšie prispôsobenie sa demografickým 
zmenám, najmä zlepšením integrácie 
potenciálne zraniteľných a 
znevýhodnených skupín na trhu práce;

5. zdôrazňuje, že v kontexte 
pretrvávajúcich rozpočtových obmedzení 
bude rozhodujúce čo najlepšie využiť 
všeobecný rozpočet na rok 2020 vrátane 
budúcich politík v oblasti zručností, 
odborného vzdelávania a prípravy a 
opatrení na podporu prechodu na trh práce 
a lepšie prispôsobenie sa demografickým 
zmenám, najmä zlepšením integrácie 
potenciálne zraniteľných a 
znevýhodnených skupín na trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
José Manuel Fernandes

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že v kontexte 
pretrvávajúcich rozpočtových obmedzení 
bude rozhodujúce čo najlepšie využiť 
všeobecný rozpočet na rok 2020 vrátane 
budúcich politík a opatrení v oblasti 
zručností na podporu prechodu na trh práce 
a lepšie prispôsobenie sa demografickým 
zmenám, najmä zlepšením integrácie 
potenciálne zraniteľných a 
znevýhodnených skupín na trhu práce;

5. zdôrazňuje, že v kontexte 
pretrvávajúcich rozpočtových obmedzení 
bude rozhodujúce čo najlepšie využiť 
všeobecný rozpočet na rok 2020 vrátane 
budúcich politík a opatrení v oblasti 
zručností na podporu prechodu na trh práce 
a lepšie prispôsobenie sa demografickým 
zmenám, najmä spoločnou politikou v 
oblasti pôrodnosti a zlepšením integrácie 
potenciálne zraniteľných a 
znevýhodnených skupín na trhu práce;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 42
Katrin Langensiepen

Návrh stanoviska
Odsek 5
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že v kontexte 
pretrvávajúcich rozpočtových obmedzení 
bude rozhodujúce čo najlepšie využiť 
všeobecný rozpočet na rok 2020 vrátane 
budúcich politík a opatrení v oblasti 
zručností na podporu prechodu na trh práce 
a lepšie prispôsobenie sa demografickým 
zmenám, najmä zlepšením integrácie 
potenciálne zraniteľných a 
znevýhodnených skupín na trhu práce;

5. zdôrazňuje, že v kontexte 
pretrvávajúcich rozpočtových obmedzení 
bude rozhodujúce čo najlepšie využiť 
všeobecný rozpočet na rok 2020 vrátane 
budúcich politík a opatrení v oblasti 
zručností na podporu prechodu na trh práce 
a lepšie prispôsobenie sa demografickým 
zmenám, najmä zlepšením integrácie 
potenciálne zraniteľných a 
znevýhodnených skupín na trhu práce a 
vykonaním opatrení zameraných na 
integráciu a zníženie chudoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že v kontexte 
pretrvávajúcich rozpočtových obmedzení 
bude rozhodujúce čo najlepšie využiť 
všeobecný rozpočet na rok 2020 vrátane 
budúcich politík a opatrení v oblasti 
zručností na podporu prechodu na trh práce 
a lepšie prispôsobenie sa demografickým 
zmenám, najmä zlepšením integrácie 
potenciálne zraniteľných a 
znevýhodnených skupín na trhu práce;

5. zdôrazňuje, že v kontexte 
pretrvávajúcich rozpočtových obmedzení 
bude rozhodujúce čo najlepšie využiť 
všeobecný rozpočet na rok 2020 vrátane 
budúcich politík a opatrení v oblasti 
zručností na podporu prechodu na trh práce 
a lepšie prispôsobenie sa demografickým 
zmenám, najmä zlepšením integrácie 
potenciálne zraniteľných a 
znevýhodnených skupín, starších osôb a 
osôb so zdravotným postihnutím na trhu 
práce;

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 44
Vilija Blinkevičiūtė
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Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že je potrebné prijať 
opatrenia zamerané na zníženie rozdielov 
v odmeňovaní a zamestnanosti medzi 
mužmi a ženami;

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 45
Yana Toom, Anna Júlia Donáth, Marie-Pierre Vedrenne, Abir Al-Sahlani

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
viac ako štvrtina všetkých detí v EÚ je 
ohrozených chudobou alebo sociálnym 
vylúčením; zdôrazňuje význam záruky pre 
deti s cieľom zabezpečiť, aby sa životné 
podmienky a príležitosti miliónov detí v 
Európe výrazne zlepšili; požaduje pilotný 
projekt na nápravu situácie rómskych detí 
tým, že bude školám pomáhať stať sa 
hybnou silou ich sociálneho začlenenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Estrella Dura Ferrandis, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Nicolas Schmit, Vilija Blinkevičiūtė, Leszek Miller, Alex Agius 
Saliba, Agnes Jongerius

Návrh stanoviska
Odsek 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. očakáva uverejnenie štúdie 
uskutočniteľnosti týkajúcej sa záruky pre 
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deti; vyzýva Komisiu, aby plne zohľadnila 
návrhy na vykonanie prípravných akcií 
týkajúcich sa záruky pre deti, ktoré boli 
schválené v ročných rozpočtoch na roky 
2017, 2018 a 2019, ktoré idú nad rámec 
tejto štúdie uskutočniteľnosti a majú 
úroveň financovania, ktorá umožňuje 
vykonanie riadnej skúšobnej fázy záruky 
pre deti v ďalšom programovom období 
2021 – 2027; v tejto súvislosti víta záväzok 
predsedníčky Komisie Ursuly von der 
Leyenovej v jej politických usmerneniach, 
a to vytvoriť európsku záruku pre deti s 
cieľom pomôcť zabezpečiť, aby každé 
dieťa ohrozené chudobou alebo 
sociálnym vylúčením malo prístup k 
najzákladnejšiemu súboru práv, ako je 
zdravotná starostlivosť a vzdelávanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Estrella Dura Ferrandis, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Nicolas Schmit, Vilija Blinkevičiūtė, Leszek Miller, Agnes 
Jongerius

Návrh stanoviska
Odsek 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5c. žiada, aby bolo v roku 2020 
zabezpečené dostatočné financovanie pre 
operácie EURES, najmä zdôrazňuje, že 
vznik Európskeho orgánu práce by nemal 
viesť k zníženiu zdrojov a kapacít pre 
EURES, ktorý zohráva kľúčovú úlohu pri 
uľahčovaní pracovnej mobility občanov 
Únie a ponúka služby a partnerstvá pre 
uchádzačov o zamestnanie a 
zamestnávateľov, verejné služby 
zamestnanosti, sociálnych partnerov a 
miestne orgány; trvá na tom, že Európsky 
orgán práce, ktorý je novým orgánom, si 
vyžaduje nové zdroje na bezproblémové 
fungovanie; zdôrazňuje preto, že je 
potrebné zachovať jednoznačné a 
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samostatné rozpočtové riadky pre 
Európsky orgán práce aj EURES;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Estrella Dura Ferrandis, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Nicolas Schmit, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius

Návrh stanoviska
Odsek 5 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5d. pripomína, že EÚ sa nachádza v 
situácii blízkej stagnácii a nedostatočného 
rastu miezd a že Komisia a ECB 
odporúčajú všeobecné zvýšenie miezd a 
zlepšenie kvality zamestnanosti; okrem 
toho zdôrazňuje, že rozpočtové riadky na 
podporu európskeho sociálneho dialógu a 
opatrení pre sociálnych pracovníkov majú 
prvoradý význam z hľadiska posilňovania 
účasti sociálnych partnerov, napríklad na 
európskom semestri a na realizácii 
Európskeho piliera sociálnych práv, a 
preto žiada viac rozpočtových 
prostriedkov, pokiaľ ide o 
pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg; 
zdôrazňuje, že dobre fungujúce systémy 
pracovnoprávnych vzťahov majú 
pozitívny vplyv na produktivitu, vytváranie 
a udržiavanie pracovných miest, kvalitu 
pracovných miest a dôstojné mzdy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. pripomína, že v prostredí 
stagnujúcich miezd, berúc do úvahy, že 
Komisia aj ECB odporúčajú všeobecné 
zvyšovanie miezd a všeobecné zlepšovanie 
kvality zamestnania, má kľúčový význam 
ďalej posilňovať sociálny dialóg v celej 
Európe s cieľom vyvážiť pracovnoprávne 
vzťahy. zdôrazňuje, že účasť pracovníkov 
a ich začlenenie do záležitostí spoločnosti 
má výrazne pozitívny vplyv na 
produktivitu, zdravie a pohodu 
zamestnancov, kvalitu pracovných miest a 
dôstojné mzdy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Guido Reil

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. víta politický vývoj v oblasti 
zamestnanosti a sociálnych vecí počas 8. 
volebného obdobia, ale zdôrazňuje, že 
politické iniciatívy si vyžadujú riadne a 
včasné financovanie, aby mohli byť 
účinné;

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 51
Katrin Langensiepen

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. víta politický vývoj v oblasti 7. víta politický vývoj v oblasti 
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zamestnanosti a sociálnych vecí počas 8. 
volebného obdobia, ale zdôrazňuje, že 
politické iniciatívy si vyžadujú riadne a 
včasné financovanie, aby mohli byť 
účinné;

zamestnanosti a sociálnych vecí počas 8. 
volebného obdobia, ale zdôrazňuje, že 
politické iniciatívy si vyžadujú riadne a 
včasné financovanie, aby mohli byť 
účinné; pripomína vytvorenie Európskeho 
orgánu práce, ktorý by mal začať 
vykonávať svoju činnosť v roku 2019; 
zdôrazňuje, že treba zabezpečiť dodatočné 
financovanie, aby boli k dispozícii 
dostatočné finančné zdroje na jeho 
zriadenie; trvá na tom, že toto 
financovanie nemožno dosiahnuť 
presunom prostriedkov pridelených iným 
agentúram v oblasti zamestnanosti a 
sociálnych vecí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Yana Toom, Anna Júlia Donáth, Marie-Pierre Vedrenne, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-
Sahlani

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. víta politický vývoj v oblasti 
zamestnanosti a sociálnych vecí počas 8. 
volebného obdobia, ale zdôrazňuje, že 
politické iniciatívy si vyžadujú riadne a 
včasné financovanie, aby mohli byť 
účinné;

7. víta politický vývoj v oblasti 
zamestnanosti a sociálnych vecí počas 8. 
volebného obdobia, ale zdôrazňuje, že 
politické iniciatívy si vyžadujú riadne, 
primerané a včasné financovanie, aby 
mohli byť účinné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Guido Reil

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. poukazuje na dôležitý prínos 8. poukazuje na to, že prekrývanie 



PE641.080v01-00 34/37 AM\1188033SK.docx

SK

agentúr pre riešení širokého spektra 
otázok týkajúcich sa zamestnanosti, 
sociálnych problémov a zberu údajov; 
zdôrazňuje, že ich úlohy sa rozvíjajú, a 
preto sa im musia poskytnúť potrebné 
zdroje na ich plnenie; vyzýva preto na 
dôkladné posúdenie nových úloh 
pridelených agentúram a ich celkovej 
výkonnosti s cieľom zabezpečiť primerané 
a len efektívne rozpočtové prostriedky;

právomocí a zodpovedností rôznych 
agentúr súvisiacich s otázkami 
zamestnanosti, pracovnými podmienkami 
a odbornou prípravou nie je príliš účinné; 
vyzýva preto na dôkladné posúdenie úloh 
pridelených agentúram a ich celkovej 
výkonnosti s cieľom zabezpečiť primerané 
a len efektívne rozpočtové prostriedky;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 54
Katrin Langensiepen

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. poukazuje na dôležitý prínos 
agentúr pre riešení širokého spektra otázok 
týkajúcich sa zamestnanosti, sociálnych 
problémov a zberu údajov; zdôrazňuje, že 
ich úlohy sa rozvíjajú, a preto sa im musia 
poskytnúť potrebné zdroje na ich plnenie; 
vyzýva preto na dôkladné posúdenie 
nových úloh pridelených agentúram a ich 
celkovej výkonnosti s cieľom zabezpečiť 
primerané a len efektívne rozpočtové 
prostriedky;

8. poukazuje na dôležitý prínos 
agentúr pre riešení širokého spektra otázok 
týkajúcich sa zamestnanosti, sociálnych 
problémov a zberu údajov; zdôrazňuje, že 
ich úlohy sa vyvíjajú a neustále rozširujú, 
a že sa im preto musia poskytnúť potrebné 
zdroje, aby mohli plniť svoje úlohy a aby 
sa zabezpečili čo najlepšie výsledky v 
podpore legislatívnych a politických 
cieľov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Estrella Dura Ferrandis, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Nicolas Schmit, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. opäť zdôrazňuje, že pilotné 9. opäť zdôrazňuje, že pilotné 
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projekty a prípravné akcie sú veľmi cenné 
nástroje na iniciovanie nových činností a 
politík v oblasti zamestnanosti a sociálneho 
začleňovania a mohli by sa využívať na 
zber údajov a zhromažďovanie dôkazov s 
cieľom zlepšiť budúce politiky 
zamestnanosti Únie;

projekty a prípravné akcie sú veľmi cenné 
nástroje na iniciovanie nových činností a 
politík v oblasti zamestnanosti a sociálneho 
začleňovania a že niekoľko nápadov 
výboru EMPL sa v minulosti úspešne 
uskutočnilo vo forme pilotných 
projektov/prípravných akcií; podporuje 
plné využitie rezerv dostupných v rámci 
každého okruhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Tomáš Zdechovský

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. opäť zdôrazňuje, že pilotné 
projekty a prípravné akcie sú veľmi cenné 
nástroje na iniciovanie nových činností a 
politík v oblasti zamestnanosti a sociálneho 
začleňovania a mohli by sa využívať na 
zber údajov a zhromažďovanie dôkazov s 
cieľom zlepšiť budúce politiky 
zamestnanosti Únie;

9. opäť zdôrazňuje, že pilotné 
projekty a prípravné akcie, ak sú 
pripravené dôkladne, sú veľmi cenné 
nástroje na iniciovanie nových činností a 
politík v oblasti zamestnanosti a sociálneho 
začleňovania a mohli by sa využívať na 
zber údajov a zhromažďovanie dôkazov s 
cieľom zlepšiť budúce politiky 
zamestnanosti Únie;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 57
Yana Toom, Anna Júlia Donáth, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Atidzhe Alieva-
Veli, Abir Al-Sahlani

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. opäť zdôrazňuje, že pilotné 
projekty a prípravné akcie sú veľmi cenné 
nástroje na iniciovanie nových činností a 
politík v oblasti zamestnanosti a sociálneho 

9. opäť zdôrazňuje, že pilotné 
projekty a prípravné akcie sú veľmi cenné 
nástroje na iniciovanie nových činností a 
politík v oblasti zamestnanosti, najmä v 
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začleňovania a mohli by sa využívať na 
zber údajov a zhromažďovanie dôkazov s 
cieľom zlepšiť budúce politiky 
zamestnanosti Únie;

oblasti podpory zamestnanosti mladých 
ľudí, a sociálneho začleňovania a mohli by 
sa využívať na zber údajov a 
zhromažďovanie dôkazov s cieľom zlepšiť 
budúce politiky zamestnanosti Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Tomáš Zdechovský

Návrh stanoviska
Odsek 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9a. vyzýva Komisiu, aby pri 
posudzovaní pilotných projektov a 
prípravných akcií kládla dôraz na ich 
originalitu a schopnosť neskoršej 
efektívnej adaptácie; 

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 59
Tomáš Zdechovský

Návrh stanoviska
Odsek 10

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10. pripomína, že je mimoriadne 
dôležité, aby Parlament pravidelne dostával 
od Komisie aktualizované informácie o 
rôznych fázach vykonávania pilotných 
projektov a prípravných akcií vrátane 
riadneho hodnotenia výsledkov a ich 
pridanej hodnoty pre európskych občanov.

10. pripomína, že je mimoriadne 
dôležité, aby Parlament pravidelne dostával 
od Komisie aktualizované informácie o 
rôznych fázach vykonávania pilotných 
projektov a prípravných akcií vrátane 
riadneho hodnotenia výsledkov a ich 
pridanej hodnoty pre európskych občanov; 
zdôrazňuje význam transparentného 
prístupu Komisie pri posudzovaní 
pilotných projektov a prípravných akcií;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 60
Lukas Mandl

Návrh stanoviska
Odsek 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10a. opätovne zdôrazňuje význam 
odborného vzdelávania a prípravy v ére 
digitalizácie a víta navýšenie finančných 
prostriedkov pre Európske stredisko pre 
rozvoj odborného vzdelávania; vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala ďalšie možnosti 
podpory programov odborného 
vzdelávania a prípravy, najmä v 
oblastiach vývoja softvéru a informačných 
technológií;

Or. en


