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Pozmeňujúci návrh 1
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Citácia 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na ciele udržateľného 
rozvoja prijaté svetovými lídrami 
v septembri 2015 a schválené Radou, ktorá 
vyjadrila svoj záväzok plniť tieto ciele,

– so zreteľom na ciele OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja prijaté svetovými 
lídrami v septembri 2015 a schválené 
Radou, ktorá vyjadrila svoj záväzok plniť 
tieto ciele,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Citácia 8 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na závery Rady 
o hospodárstve zameranom na dobré 
životné podmienky1a;
_________________
1a Ú. v. EÚ C 400, 26.11.2019, s. 9.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Návrh uznesenia
Citácia 10 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na závery Rady z 8. júna 
2010 s názvom Rovnosť a zdravie vo 
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všetkých politikách: solidarita v zdraví;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Návrh uznesenia
Citácia 10 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na závery Rady 
z 24. októbra 2019 o hospodárstve 
zameranom na dobré životné podmienky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Návrh uznesenia
Citácia 12 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
z 11. decembra 2019 s názvom Európsky 
ekologický dohovor (COM(2019) 640);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Návrh uznesenia
Citácia 16 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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– so zreteľom na iniciatívu Organizácie 
pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 
(OECD) a Európskej komisie s názvom 
Stav zdravia v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 18 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na uznesenie Európskeho 
parlamentu z 15. novembra 2018 
o službách starostlivosti v EÚ na zlepšenie 
rodovej rovnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 27 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie 
z 25. októbra 2017 o aspektoch 
základných práv v integrácii Rómov v EÚ: 
boj proti neznášanlivosti voči Rómom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet
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Návrh uznesenia
Citácia 27 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie 
z 15. januára 2020 o Európskom 
ekologickom dohovore;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 37 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Európskej 
komisie z 20. februára 2013 s názvom 
„K sociálnym investíciám do rastu 
a súdržnosti – vrátane realizácie 
Európskeho sociálneho fondu v rokoch 
2014 – 2020“ (COM(2013) 83 final) 
a sprievodné pracovné dokumenty útvarov 
Komisie k tomuto oznámeniu s názvami 
„Investície do zdravia“ 
(SWD(2013) 43 final) a „Dlhodobá 
starostlivosť v starnúcej spoločnosti –
 výzvy a politické možnosti“ 
(SWD(2013) 41 final),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Kira Marie Peter-Hansen

Návrh uznesenia
Citácia 37 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na pracovný dokument 
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útvarov Európskej komisie zo 
4. septembra 2013 – Správu 
o nerovnostiach v oblasti zdravia v EÚ 
(SWD(2013) 328 final),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Kira Marie Peter-Hansen

Návrh uznesenia
Citácia 37 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Európskej 
komisie zo 4. apríla 2014 o efektívnych, 
prístupných a pružných systémoch 
zdravotnej starostlivosti 
(COM(2014) 215 final),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Kira Marie Peter-Hansen

Návrh uznesenia
Citácia 37 c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na závery Rady z 20. júna 
2014 o hospodárskej kríze a zdravotnej 
starostlivosti,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Kira Marie Peter-Hansen

Návrh uznesenia
Citácia 37 d (nová)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na závery Rady 
z 24. októbra 2019 o hospodárstve 
zameranom na dobré životné podmienky,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže miera zamestnanosti osôb vo 
veku 20 – 64 rokov v EÚ dosiahla 
v druhom štvrťroku 2019 úroveň 73,9 % 
a v eurozóne 72,7 %;

A. keďže miera zamestnanosti osôb vo 
veku 20 – 64 rokov v EÚ dosiahla 
v druhom štvrťroku 2019 úroveň 73,9 % 
a v eurozóne 72,7 %; keďže miera 
zamestnanosti sa môže priblížiť k cieľu 
stratégie Európa 2020, je však 
nepravdepodobné, že ho dosiahne; keďže 
celkový počet odpracovaných hodín 
dosiahol úroveň z roku 2008;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže miera zamestnanosti osôb vo 
veku 20 – 64 rokov v EÚ dosiahla 
v druhom štvrťroku 2019 úroveň 73,9 % 
a v eurozóne 72,7 %;

A. keďže miera zamestnanosti osôb vo 
veku 20 – 64 rokov v EÚ dosiahla 
v druhom štvrťroku 2019 úroveň 73,9 % 
a v eurozóne 72,7 %; keďže miera 
zamestnanosti sociálne znevýhodnených 



AM\1197169SK.docx 9/102 PE646.889v01-00

SK

skupín, ako sú osoby so zdravotným 
postihnutím, bezdomovci a Rómovia, je 
výrazne nižšia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
France Jamet

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže miera zamestnanosti osôb vo 
veku 20 – 64 rokov v EÚ dosiahla 
v druhom štvrťroku 2019 úroveň 73,9 % 
a v eurozóne 72,7 %;

A. keďže miera zamestnanosti osôb vo 
veku 20 – 64 rokov v EÚ dosiahla 
v druhom štvrťroku 2019 úroveň 73,9 % 
a v eurozóne 72,7 %, pričom medzi 
členskými štátmi existujú veľké rozdiely;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Lina Gálvez Muñoz
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže zásada rodovej rovnosti je 
základnou hodnotou EÚ, ktorá je 
zakotvená v článkoch 2 a 3 ods. 3 Zmluvy 
o Európskej únii, a keďže články 8 a 11 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
a článok 23 Charty základných práv jasne 
uvádza záväzok EÚ v oblasti uplatňovania 
rodového hľadiska ako nástroja na 
odstránenie nerovnosti, podporu rodovej 
rovnosti a na boj proti diskriminácii vo 
všetkých jej politikách a činnostiach;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 19
Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže podľa sociálneho prehľadu, 
ktorý je súčasťou Európskeho piliera 
sociálnych práv, sa trh práce a sociálne 
trendy v EÚ naďalej pozitívne vyvíjajú 
v rámci 9 zo 14 hlavných ukazovateľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže sa miera zamestnanosti 
v EÚ neustále zvyšuje, pričom v treťom 
štvrťroku 2019 bolo zamestnaných 
241,9 milióna ľudí, čo je najvyššia 
dosiahnutá úroveň v histórii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ac. keďže miera nezamestnanosti 
dosiahla v treťom štvrťroku 2019 
rekordné minimum 6,3 %;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže miera zamestnanosti starších 
pracovníkov (55 – 64 rokov) sa v roku 
2018 zvýšila na 58,7 %; keďže starší 
pracovníci sú aj naďalej hlavnou hnacou 
silou rastu zamestnanosti; keďže 
nedostatok primeraných služieb 
starostlivosti je prekážkou pre udržanie 
starších pracovníkov, najmä žien, na trhu 
práce;

B. keďže miera zamestnanosti starších 
pracovníkov (55 – 64 rokov) sa v roku 
2018 zvýšila na 58,7 %; keďže starší 
pracovníci sú aj naďalej hlavnou hnacou 
silou rastu zamestnanosti; keďže 
nedostatok primeraných služieb 
starostlivosti je prekážkou pre udržanie 
starších pracovníkov, najmä žien, na trhu 
práce; keďže Rómovia sú aj naďalej 
najmenej zastúpenou skupinou na trhu 
práce (len 43 %);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže miera zamestnanosti starších 
pracovníkov (55 – 64 rokov) sa v roku 
2018 zvýšila na 58,7 %; keďže starší 
pracovníci sú aj naďalej hlavnou hnacou 
silou rastu zamestnanosti; keďže 
nedostatok primeraných služieb 
starostlivosti je prekážkou pre udržanie 
starších pracovníkov, najmä žien, na trhu 
práce;

B. keďže miera zamestnanosti starších 
pracovníkov (55 – 64 rokov) sa v roku 
2018 zvýšila na 58,7 %; keďže starší 
pracovníci sú aj naďalej hlavnou hnacou 
silou rastu zamestnanosti; keďže 
nedostatok primeraných služieb 
starostlivosti je prekážkou pre udržanie 
pracovníkov, najmä žien, na trhu práce;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 24
Lina Gálvez Muñoz
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže pretrvávajúce rodové 
rozdiely v EÚ, ako napríklad 11,5 % 
rozdiel v zamestnanosti žien a mužov, 
16 % rozdiel v odmeňovaní žien a mužov 
a 35,7 % rozdiel v dôchodkoch žien 
a mužov a nedostatočné zastúpenie žien 
v dobre platených odvetviach – čo je 
čiastočne dôsledkom toho, že mnohé ženy 
sú nútené poskytovať neformálnu 
starostlivosť a vykonávať neplatenú 
domácu prácu – sú nielen nespravodlivé, 
ale tiež stavajú ženy do zraniteľných alebo 
neistých situácií, ako sú chudoba alebo 
sociálne vylúčenie; keďže rozdiely 
v odmeňovaní žien a mužov 
a v dôchodkoch sú väčšie v prípade 
migrantiek a žien z etnických menšín, 
ktoré čelia ďalším prekážkam 
v zamestnaní a vyššej úrovni 
zamestnanosti, ako diskriminácii na 
pracovisku; keďže je potrebné urýchlene 
vynaložiť úsilie na odstránenie týchto 
rozdielov, pretože predstavujú jedny 
z hlavných prekážok pri dosahovaní 
rodovej rovnosti a sú neprijateľnou 
formou rodovej diskriminácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis

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

Ba. keďže pretrvávajúce rodové 
rozdiely v EÚ, ako napríklad 11,5 % 
rozdiel v zamestnanosti žien a mužov, 
16 % rozdiel v odmeňovaní žien a mužov 
a 35,7 % rozdiel v dôchodkoch žien 
a mužov a nedostatočné zastúpenie žien 
v dobre platených odvetviach, ako aj čas 
venovaný starostlivosti a neplatenej 
domácej práci, sú nielen nespravodlivé, 
ale tiež stavajú ženy do zraniteľných alebo 
neistých situácií, ako sú chudoba alebo 
sociálne vylúčenie; keďže rozdiely 
v odmeňovaní žien a mužov 
a v dôchodkoch sú väčšie v prípade 
migrantiek a žien z etnických menšín, 
ktoré čelia ďalším prekážkam 
v zamestnaní a vyššej úrovni 
zamestnanosti, ako aj diskriminácii na 
pracovisku; keďže treba urýchlene 
vyvinúť úsilie na odstránenie týchto 
nedostatkov, pretože predstavujú jedny 
z hlavných prekážok pri dosahovaní 
rodovej rovnosti a sú neprijateľnou 
formou rodovej diskriminácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže zvýšenie miery 
zamestnanosti bolo sprevádzané zvýšením 
atypických, neistých a neformálnych 
foriem zamestnania vrátane pracovných 
zmlúv na nula hodín; keďže neistí 
pracovníci zvyčajne nedokážu presadiť 
svoje práva, majú malú alebo nemajú 
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žiadnu istotu zamestnania či sociálneho 
zabezpečenia, čelia vyšším zdravotným 
a bezpečnostným rizikám a dostávajú 
príjmy, ktoré nepostačujú na dôstojný 
život;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže zlepšenie produktivity má 
zásadný význam pre zachovanie 
konkurenčnej pozície EÚ a zlepšenie 
životných podmienok; keďže by sa mali 
zaviesť reformy, ktoré môžu viesť 
k zvýšenej produktivite a odstráneniu 
problémov v súvislosti s doterajšími 
zmiešanými výsledkami, vrátane 
pomalého tempa oživovania hospodárstva, 
pretrvávajúcich obáv týkajúcich sa 
produktivity v niektorých členských 
štátoch v porovnaní s konkurenciou 
a nárastu počtu neistých pracovných 
miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže v rámci celej EÚ ženy 
zarábajú v priemere o 16 % menej ako 
muži; keďže rozdiel v dôchodkoch žien 
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a mužov v EÚ predstavuje približne 
37,2 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže sa predpokladá, že sa index 
ekonomickej závislosti poproduktívnej 
zložky v EÚ ako celku v nasledujúcich 
desaťročiach výrazne zvýši;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Bb. keďže miera nezamestnanosti 
v Únii v treťom štvrťroku 2019 klesla na 
6,3 % a v eurozóne na 7,5 %; keďže 
v niektorých členských štátoch 
a regiónoch je stále vysoká; keďže miera 
dlhodobej nezamestnanosti je stále vysoká 
v polovici členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
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Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Bc. keďže sa miera zamestnanosti žien 
zvýšila o niečo rýchlejšie ako miera 
zamestnanosti mužov; keďže povinnosti 
v oblasti rodičovstva a starostlivosti, 
obmedzený prístup k službám 
starostlivosti o deti a staršie osoby, ako aj 
iné služby v oblasti starostlivosti, naďalej 
vedú k nižšej miere zamestnanosti žien; 
keďže výrazné rozdiely v zamestnanosti 
žien a mužov, rozdiely v odmeňovaní 
a rozdiely v dôchodkoch aj naďalej 
pretrvávajú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Bd. keďže miera zamestnanosti 
mladých ľudí sa zvýšila, ale je stále pod 
úrovňou pred krízou; keďže medzi 
členskými štátmi a v rámci nich existujú 
podstatné rozdiely, pokiaľ ide 
o nezamestnanosť mladých ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
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Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže predčasné ukončenie 
školskej dochádzky a slabé výsledky 
v oblasti vzdelávania sú prekážkami 
zamestnanosti a hospodárskeho rastu;

C. keďže predčasné ukončenie 
školskej dochádzky a slabé výsledky 
v oblasti vzdelávania sú prekážkami 
zamestnanosti a hospodárskeho rastu, 
pričom úzko súvisia s chudobou, 
sociálnym vylúčením a segregáciou; 
keďže vzdelávacie systémy neposkytujú 
dostatočnú podporu pre sociálnu 
mobilitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Lina Gálvez Muñoz
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže rozdiely v odmeňovaní žien 
a mužov a rozdiely v dôchodkoch žien 
a mužov – ktoré sú výsledkom 
hromadenia nerovností, ktorým čelia ženy 
počas celého života – a obdobia 
neprítomnosti na trhu práce sú 
mimoriadne dôležité; keďže väčšina 
týchto nerovností je dôsledkom 
skutočnosti, že 7 miliónov žien 
v porovnaní s 0,5 milióna mužmi v EÚ 
nepracuje z dôvodu starostlivosti o deti; 
keďže európsky semester by mal 
prispievať k realizácii Európskeho piliera 
sociálnych práv a monitorovať 
dodržiavanie všetkých 20 kľúčových 
zásad, pričom osobitná pozornosť by sa 
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mala venovať zabezpečeniu rovnakého 
zaobchádzania a rovnosti príležitostí 
medzi ženami a mužmi, uplatňovaniu 
práva na rovnakú odmenu za rovnakú 
prácu a práva na cenovo dostupné 
a kvalitné služby starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže miera vzdelávania 
dospelých v EÚ v roku 2018 dosiahla 
11,1 %, čo ďaleko zaostáva za 
dosiahnutím cieľovej úrovne 15 % v roku 
2020, zatiaľ čo v prípade Rómov je táto 
miera o 70 % vyššia ako v prípade 
ostatných kategórií žiakov; keďže 
vzdelávanie dospelých je kľúčovým 
nástrojom, ktorý umožňuje pracovníkom 
pokračovať vo svojej kariére alebo ju 
zmeniť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže podľa Európskej komisie 
majú v krajinách EÚ-28 prístup 
k starostlivosti o deti iba 3 deti z 10 vo 
veku do troch rokov; keďže tento celkový 
priemer nezahŕňa dôležité rozdiely medzi 
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členskými štátmi, v ktorých sa vyskytujú 
prípady, keď má k takejto starostlivosti 
prístup iba 1 dieťa z 10;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, 
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže v digitálnom veku sú 
digitálne zručnosti nevyhnutné pre všetky 
osobné alebo pracovné úlohy a aj napriek 
tomu viac ako 40 % dospelých v EÚ nemá 
základné digitálne zručnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Romana Tomc

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže nedostatok pracovnej sily 
dosiahol v niektorých členských štátoch 
kritickú úroveň a predstavuje prekážku pre 
ďalší hospodársky rast;

D. keďže nedostatok pracovnej sily 
dosiahol v niektorých členských štátoch 
kritickú úroveň a predstavuje prekážku pre 
ďalší hospodársky rast; keďže niektoré 
členské štáty čelia znepokojujúcemu 
problému s únikom mozgov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže fiškálne výzvy pre 
inkluzívny rast v starnúcej a rozmanitej 
spoločností si vyžadujú komplexný prístup 
založený na kombinácii riešení verejnej 
politiky v oblasti dôchodkov, sociálneho 
zabezpečenia, dlhodobej starostlivosti, 
zdravotných systémov, sociálneho 
začlenenia a rovnováhy medzi pracovným 
a súkromným životom (OECD 2019);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Lina Gálvez Muñoz
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže prístup k službám, vrátane 
služieb starostlivosti o deti a poskytovania 
dlhodobej starostlivosti, má najväčší vplyv 
na ženy, pretože sa často ocitajú v úlohe 
osôb poskytujúcich starostlivosť 
a podporu rodine, čím na seba preberajú 
nadmerne veľkú zodpovednosť za 
poskytovanie starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Návrh uznesenia
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Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže podiel pracovníkov 
pracujúcich na čiastočný úväzok je aj 
naďalej nad úrovňou z roku 2008; keďže 
podiel pracovníkov na nedobrovoľný 
čiastočný úväzok je stále výrazný; keďže 
podiel dočasných zamestnancov je aj 
naďalej stále vysoký;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže rast produktivity v EÚ 
zostáva výrazne pod úrovňou ostatných 
svetových hráčov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Db. keďže vysoká účasť na trhu práce 
je predpokladom pre sociálnu Európu; 
keďže cieľom sociálnych politík by malo 
byť poskytnutie pracovných príležitostí 
svojim občanom;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 44
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Dc. keďže cesta k spravodlivým 
pracovným miestam, hospodárskemu 
rastu a sociálnej ochrane vedie cez 
hospodársky rozvoj a hospodársku súťaž, 
nie prostredníctvom nadmernej regulácie 
a väčšej administratívnej záťaže;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Dd. keďže nadmerná regulácia 
a nepriamy protekcionizmus v rámci 
jednotného trhu pripravujú Európanov 
o prácu a majetok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže sociálny dialóg je ústredným 
prvkom európskeho sociálneho modelu; 

E. keďže sociálny dialóg je ústredným 
prvkom európskeho sociálneho modelu, 
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keďže sociálny dialóg sa oslabil a rozsah 
kolektívneho vyjednávania sa zmenšil 
v celej Európe, pričom medzi členskými 
štátmi existujú obrovské rozdiely;

ktorý si vyžaduje silných 
a reprezentatívnych sociálnych partnerov; 
keďže sociálny dialóg sa oslabil a rozsah 
kolektívneho vyjednávania sa zmenšil 
v celej Európe, pričom medzi členskými 
štátmi existujú obrovské rozdiely; keďže 
podiel zamestnancov v členských štátoch, 
na ktorých sa vzťahuje akákoľvek forma 
kolektívnej zmluvy o mzdách, sa v roku 
2016 pohyboval v rozmedzí od 98 % až do 
7,1 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Dragoş Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže sociálny dialóg je ústredným 
prvkom európskeho sociálneho modelu; 
keďže sociálny dialóg sa oslabil a rozsah 
kolektívneho vyjednávania sa zmenšil 
v celej Európe, pričom medzi členskými 
štátmi existujú obrovské rozdiely;

E. keďže sociálny dialóg je ústredným 
prvkom európskeho sociálneho modelu; 
keďže medzi sociálnym dialógom 
a priemyselnou konkurencieschopnosťou 
a účinnosťou existuje jasný a pozitívny 
vzájomný vzťah; keďže sociálny dialóg sa 
oslabil a rozsah kolektívneho vyjednávania 
sa zmenšil v celej Európe, pričom medzi 
členskými štátmi existujú obrovské 
rozdiely;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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E. keďže sociálny dialóg je ústredným 
prvkom európskeho sociálneho modelu; 
keďže sociálny dialóg sa oslabil a rozsah 
kolektívneho vyjednávania sa zmenšil 
v celej Európe, pričom medzi členskými 
štátmi existujú obrovské rozdiely;

E. keďže sociálny dialóg je ústredným 
prvkom európskeho sociálneho modelu; 
keďže sociálny dialóg sa oslabil a rozsah 
kolektívneho vyjednávania sa zmenšil 
v celej Európe, pričom medzi členskými 
štátmi existujú obrovské rozdiely; keďže 
občiansky dialóg je aj naďalej v úzadí, 
čím sa prehlbujú rozdiely medzi občanmi 
a inštitúciami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže sociálny dialóg je ústredným 
prvkom európskeho sociálneho modelu; 
keďže sociálny dialóg sa oslabil a rozsah 
kolektívneho vyjednávania sa zmenšil 
v celej Európe, pričom medzi členskými 
štátmi existujú obrovské rozdiely;

E. keďže sociálny dialóg je ústredným 
prvkom európskeho sociálneho modelu; 
keďže sociálny dialóg sa oslabil a rozsah 
kolektívneho vyjednávania sa zmenšil 
v celej Európe, pričom medzi členskými 
štátmi existujú obrovské rozdiely; keďže 
hustota zamestnávateľských organizácií 
zostáva aj naďalej vysoká;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Lina Gálvez Muñoz
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže OECD zdôraznila, že 
investície do zlepšovania rodovej rovnosti 
prispievajú k hospodárskemu rastu; 
keďže, okrem iného, podpora rodovej 
rovnosti, zlepšenie pracovných príležitostí 
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pre ženy, zabezpečenie zásady rovnakej 
odmeny za rovnakú prácu pre mužov 
a ženy, uľahčenie zosúladenia 
pracovného a súkromného života žien 
a mužov a predchádzanie násiliu na 
ženách a boj proti nemu, sú dôležité pre 
hospodársky rast EÚ, produktivitu, 
dlhodobú fiškálnu udržateľnosť 
a spoločenskú stabilitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže medzi členskými štátmi 
existujú veľké rozdiely v systémoch 
sociálnej ochrany, ako aj v politikách trhu 
práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Eb. keďže sa v rámci článku 153 
ZFEÚ mzda, právo na združovanie, právo 
na štrajk či právo na výluku výslovne 
vylučujú z právomoci EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
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Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ec. keďže úloha sociálnych partnerov 
pri hľadaní riešení prispôsobených trhu 
práce, pri riadení prechodov, 
predpokladaní a napĺňaní potrieb 
zručností, bude čoraz dôležitejšia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ed. keďže svet práce v budúcnosti si 
bude vyžadovať veľkú flexibilitu na trhu 
práce, ktorá umožní zavádzanie systémov 
prispôsobených rôznym trhom 
a tradíciám, a zároveň zlepší spôsoby 
ochrany mobilných pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E e (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ee. keďže sociálne systémy 
v členských štátoch sú založené na hlboko 
zakorenených politických rozhodnutiach 
a sociálnych tradíciách, ktoré sa rozvíjajú 
v priebehu času, a preto je potrebné ich 
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dodržiavať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže nerovnosti v príjmoch 
zostávajú na vysokej úrovni; keďže 
úsporné opatrenia v oblasti miezd, ako aj 
súťaž v oblasti daní a nákladov práce sú 
škodlivé pre jednotný trh a zvyšujú 
nerovnosti a zraniteľnosť osôb s nízkymi 
mzdami; keďže intergeneračná sociálna 
mobilita je vo väčšine členských štátov 
obmedzená;

F. keďže nerovnosti v príjmoch 
zostávajú na vysokej úrovni; keďže 
úsporné opatrenia v oblasti miezd, ako aj 
súťaž v oblasti daní a nákladov práce sú 
škodlivé pre jednotný trh a zvyšujú 
nerovnosti a zraniteľnosť osôb s nízkymi 
mzdami; keďže intergeneračná sociálna 
mobilita je vo väčšine členských štátov 
obmedzená; keďže OECD odhaduje, že 
dokonca aj v krajinách s najlepšími 
výsledkami by osobám z rodín s nízkymi 
príjmami trvalo 2 až 3 generácie, kým by 
sa v rámci ich spoločnosti priblížili 
k priemernému príjmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže nerovnosti v príjmoch 
zostávajú na vysokej úrovni; keďže 
úsporné opatrenia v oblasti miezd, ako aj 
súťaž v oblasti daní a nákladov práce sú 
škodlivé pre jednotný trh a zvyšujú 

F. keďže nerovnosti v príjmoch 
zostávajú na vysokej úrovni; keďže 
úsporné opatrenia v oblasti miezd, ako aj 
súťaž v oblasti daní a nákladov práce sú 
škodlivé pre súdržnosť v rámci členských 
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nerovnosti a zraniteľnosť osôb s nízkymi 
mzdami; keďže intergeneračná sociálna 
mobilita je vo väčšine členských štátov 
obmedzená;

štátov a medzi nimi, keďže zvyšujú 
nerovnosti a zraniteľnosť osôb s nízkymi 
mzdami; keďže intergeneračná sociálna 
mobilita je vo väčšine členských štátov 
obmedzená;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže nerovnosti v príjmoch 
zostávajú na vysokej úrovni; keďže 
úsporné opatrenia v oblasti miezd, ako aj 
súťaž v oblasti daní a nákladov práce sú 
škodlivé pre jednotný trh a zvyšujú 
nerovnosti a zraniteľnosť osôb s nízkymi 
mzdami; keďže intergeneračná sociálna 
mobilita je vo väčšine členských štátov 
obmedzená;

F. keďže v rámci Únie pretrvávajú 
rozdiely v príjmoch;  keďže vysoké daňové 
zaťaženie osôb s nízkymi mzdami 
prehlbuje nerovnosti; keďže 
intergeneračná sociálna mobilita je vo 
väčšine členských štátov obmedzená;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže nerovnosti v príjmoch 
zostávajú na vysokej úrovni; keďže 
úsporné opatrenia v oblasti miezd, ako aj 
súťaž v oblasti daní a nákladov práce sú 
škodlivé pre jednotný trh a zvyšujú 
nerovnosti a zraniteľnosť osôb s nízkymi 
mzdami; keďže intergeneračná sociálna 
mobilita je vo väčšine členských štátov 
obmedzená;

F. keďže nerovnosti v príjmoch 
zostávajú na vysokej úrovni, v dôsledku 
čoho sa zvyšujú nerovnosti a zraniteľnosť 
osôb s nízkymi mzdami; keďže 
intergeneračná sociálna mobilita je vo 
väčšine členských štátov obmedzená;
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Pozmeňujúci návrh 60
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Dragoş Pîslaru

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže nerovnosti v príjmoch 
zostávajú na vysokej úrovni; keďže 
úsporné opatrenia v oblasti miezd, ako aj 
súťaž v oblasti daní a nákladov práce sú 
škodlivé pre jednotný trh a zvyšujú 
nerovnosti a zraniteľnosť osôb s nízkymi 
mzdami; keďže intergeneračná sociálna 
mobilita je vo väčšine členských štátov 
obmedzená;

F. keďže nerovnosti v príjmoch 
zostávajú na vysokej úrovni; keďže 
v mnohých členských štátoch dochádza 
k stagnácii miezd; keďže súťaž v oblasti 
daní a nákladov práce sú škodlivé pre 
jednotný trh a zvyšujú nerovnosti 
a zraniteľnosť osôb s nízkymi mzdami; 
keďže intergeneračná sociálna mobilita je 
vo väčšine členských štátov obmedzená;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže nerovnosti v príjmoch 
zostávajú na vysokej úrovni; keďže 
úsporné opatrenia v oblasti miezd, ako aj 
súťaž v oblasti daní a nákladov práce sú 
škodlivé pre jednotný trh a zvyšujú 
nerovnosti a zraniteľnosť osôb s nízkymi 
mzdami; keďže intergeneračná sociálna 
mobilita je vo väčšine členských štátov 
obmedzená;

F. keďže nerovnosti v príjmoch 
zostávajú na vysokej úrovni; keďže 
hospodárska kríza viedla v mnohých 
členských štátoch k zvýšenému počtu osôb 
s nízkymi mzdami; keďže intergeneračná 
sociálna mobilita je vo väčšine členských 
štátov obmedzená;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 62
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže sa v článku 168 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie stanovuje, že 
pri vymedzovaní a vykonávaní všetkých 
politík a činností Únie sa zabezpečí vysoká 
úroveň ochrany ľudského zdravia; keďže 
sa v Európskom pilieri sociálnych práv 
uvádza, že pracovníci majú právo na 
vysokú úroveň bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a že každý má právo na 
včasný prístup k cenovo dostupnej a ku 
kvalitnej preventívnej a liečebnej 
zdravotnej starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Lina Gálvez Muñoz
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže kvalita služieb starostlivosti 
a prístup k nim sa v rámci členských 
štátov a medzi nimi výrazne líši; keďže 
napriek záväzkom členských štátov 
dosiahnuť barcelonské ciele má šestina 
domácností v EÚ neuspokojené potreby 
v oblasti služieb starostlivosti o deti; 
keďže tretina domácností v EÚ nemá 
prístup k primeraným službám odbornej 
domácej starostlivosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 64
Stelios Kympouropoulos

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže technológia a inovácie 
môžu priniesť nové príležitosti pre rast 
a tvorbu pracovných miest.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fb. keďže v celej Európe pretrvávajú 
výrazné nerovnosti v oblasti zdravia, ktoré 
sa prejavujú najmä v dôsledku rozdielov 
v strednej dĺžke života v závislosti od 
sociálno-ekonomického postavenia; 
keďže podľa OECD a Európskej 
komisie1a môžu ľudia s nízkou úrovňou 
vzdelania očakávať, že budú žiť o šesť 
rokov menej (a dokonca v priemere o 8 
rokov menej v prípade 30-ročných mužov 
v celej EÚ) ako ľudia s vysokou úrovňou 
vzdelania; keďže sociálne prostredie 
obyvateľov, vrátane zamestnania 
a pracovných podmienok, je dôležitým 
faktorom, ktorý vedie k nerovnosti 
v oblasti zdravia, keďže domácnosti 
s nízkymi príjmami vykazujú 
neuspokojené potreby zdravotnej 
starostlivosti častejšie ako domácnosti 
s vysokými príjmami;
_________________
1a Zdravie v skratke: Európa 2018, 
iniciatíva Stav zdravia v EÚ
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Pozmeňujúci návrh 66
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fc. keďže Komisia 5. júna 2019 
navrhla 16 členským štátom odporúčania 
týkajúce sa investovania, zlepšovania 
účinnosti a prístupu a posilňovania 
odolnosti svojich vnútroštátnych systémov 
zdravotnej starostlivosti1a; keďže Rada 
tieto odporúčania opatrení, ktoré sa majú 
prijať v rokoch 2019 a 2020, prijala v júli 
20192a;
_________________
1a Európska komisia, „Európsky semester: 
Komisia navrhuje zdravotné 
odporúčania“, 5.6.2019, [URL: 
https://ec.europa.eu/newsroom/sante/news
letter-specific-archive-
issue.cfm?newsletter_service_id=327≠wsl
etter_issue_id=15551&pdf=true&fullDate
=Mon%2006%20May%202019⟨=default 
2a Európsky semester v roku 2019: 
Odporúčania pre jednotlivé 
krajiny/Odporúčanie Rady 
[URL:https://ec.europa.eu/info/publicatio
ns/2019-european-semester-country-
specific-recommendations-council_fr

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F d (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fd. keďže jedným z hlavných cieľov 
Európskeho ekologického dohovoru je 
prispievať k ochrane zdravia a dobrej 
životnej úrovni občanov pred 
environmentálnymi rizikami a vplyvmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže viac ako jeden Európan 
z piatich je ohrozený chudobou 
a sociálnym vylúčením;

G. keďže viac ako jeden Európan 
z piatich je ohrozený chudobou 
a sociálnym vylúčením; keďže hlavný cieľ 
stratégie Európa 2020, ktorý sa zameriava 
na zníženie počtu osôb ohrozených 
chudobou alebo sociálnym vylúčením o 20 
miliónov, je stále mimo dosahu; keďže 
deti aj naďalej čelia vysokému riziku 
chudoby alebo sociálneho vylúčenia a ich 
priemerná miera ohrozenia chudobou 
alebo sociálnym vylúčením v roku 2018 
predstavovala 24,3 %, pričom niekoľko 
členských štátov zaznamenalo alarmujúcu 
úroveň nad 30 %; keďže chudoba 
zamestnaných osôb a riziko, že príjem 
domácnosti bude počas zamestnanosti pod 
hranicou chudoby, zostávajú vysoké;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Sara Skyttedal
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže viac ako jeden Európan 
z piatich je ohrozený chudobou 
a sociálnym vylúčením;

G. keďže jeden Európan zo šiestich je 
ohrozený relatívnou chudobou a sociálnym 
vylúčením v EÚ; keďže riziko relatívnej 
chudoby sa znižuje; keďže nezamestnané 
osoby sú obzvlášť zraniteľnou skupinou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže viac ako jeden Európan 
z piatich je ohrozený chudobou 
a sociálnym vylúčením;

G. keďže viac ako jeden Európan 
z piatich je ohrozený chudobou 
a sociálnym vylúčením a 6 % obyvateľov 
trpí vážnou materiálnou depriváciou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže jedného Európana 
z desiatich nadmerne zaťažujú náklady 
na bývanie, a to najmä pokiaľ ide 
o domácnosti s najnižším príjmom a ľudí 
žijúcich v mestách; keďže boj proti zmene 
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klímy môže mať ďalšie dôsledky na 
náklady na bývanie; keďže vo väčšine 
členských štátov sa v posledných desiatich 
rokoch zvýšil počet ľudí bez domova;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Maria Walsh

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže cenovo dostupné bývanie je 
vážnym a rastúcim problémom, 
v dôsledku ktorého sa čoraz väčší počet 
ľudí dostáva do situácie s neistými 
bytovými podmienkami 
a bezdomovectvom, pričom 700 000 ľudí 
v Európe každú noc prespáva na uliciach 
alebo v núdzovom ubytovaní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže podľa posledných údajov 
Eurostatu žilo v roku 2018 9,5 % všetkých 
pracovníkov členských štátov EÚ 
v domácnostiach ohrozených chudobou; 
keďže v roku 2012 bola táto úroveň 
približne 8,8 %;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 74
Lina Gálvez Muñoz
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže zastúpenie väčšieho počtu 
žien v rozhodovacích funkciách by 
posilnila rodovú rovnosť a keďže záväzné 
kvóty sú podľa údajov Európskeho 
inštitútu pre rodovú rovnosť1a najlepším 
nástrojom pre dosiahnutie tohto cieľa;
_________________
1a Percentuálny podiel žien v správnych 
radách podnikov v členských štátoch so 
záväznými kvótami je 35,3 %, v členských 
štátoch s miernymi opatreniami tento 
podiel predstavuje 27 % a v členských 
štátoch bez opatrení 15,4 %. Zdroj: 
https://eige.europa.eu/news/ageing-
societies-migration-and-climate-change-
bring-new-challenges-gender-equality

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže najchudobnejšie regióny 
začali od roku 2010 výraznejšie 
prosperovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie G b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gb. keďže v roku 2017 žilo 13,3 % 
obyvateľov 28 členských štátov EÚ 
v neprimeraných podmienkach a 10,4 % 
obyvateľov vynaložilo 40 % alebo viac 
z príjmu domácnosti na bývanie; keďže 
tieto hodnoty boli podstatne vyššie 
v prípade nájomcov než v prípade 
prenajímateľov; keďže prístup 
k dôstojnému a cenovo dostupnému 
bývaniu je pre ľudí všetkých vekových 
skupín zložitý a ide o problém, ktorý sa 
prejavuje najmä v mestských oblastiach, 
v ktorých cestovný ruch a gentrifikácia 
vytlačili obyvateľov z miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže krajiny, ktoré boli najviac 
zasiahnuté finančnou krízou, museli 
najvýraznejšie znížiť verejné výdavky 
potenciálne podporujúce rast; keďže 
zníženie sociálnych výdavkov má 
nepriaznivý vplyv na zraniteľné osoby 
a bráni hospodárskemu rastu;

H. keďže krajiny, ktoré boli najviac 
zasiahnuté finančnou krízou, museli 
najvýraznejšie znížiť verejné výdavky 
potenciálne podporujúce rast; keďže 
zníženie sociálnych výdavkov má 
nepriaznivý vplyv na odkázaných ľudí 
a bráni udržateľnému a inkluzívnemu 
hospodárskemu rastu, a to v neposlednom 
rade obmedzovaním prístupu k základným 
službám (zdravotná starostlivosť, bývanie, 
vzdelanie);

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 78
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže krajiny, ktoré boli najviac 
zasiahnuté finančnou krízou, museli 
najvýraznejšie znížiť verejné výdavky 
potenciálne podporujúce rast; keďže 
zníženie sociálnych výdavkov má 
nepriaznivý vplyv na zraniteľné osoby 
a bráni hospodárskemu rastu;

H. keďže krajiny, ktoré boli najviac 
zasiahnuté finančnou krízou, museli 
najvýraznejšie znížiť verejné výdavky; 
keďže zdravé štátne finančné prostriedky 
sú kľúčovým prvkom pre podporu 
udržateľného rastu, účasti na trhu práce 
a dlhodobej zamestnanosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Stelios Kympouropoulos

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže krajiny, ktoré boli najviac 
zasiahnuté finančnou krízou, museli 
najvýraznejšie znížiť verejné výdavky 
potenciálne podporujúce rast; keďže 
zníženie sociálnych výdavkov má 
nepriaznivý vplyv na zraniteľné osoby 
a bráni hospodárskemu rastu;

H. keďže krajiny, ktoré boli najviac 
postihnuté finančnou krízou, museli 
zaviesť zdaňovanie súkromného sektora 
podporujúceho rast alebo obmedziť 
verejné výdavky; keďže zdaňovanie 
a sociálne škrty majú vplyv na 
zamestnanosť, prosperitu najmä 
zraniteľných sociálnych skupín, a bráni 
spotrebe a hospodárskemu rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže krajiny, ktoré boli najviac 
zasiahnuté finančnou krízou, museli 
najvýraznejšie znížiť verejné výdavky 
potenciálne podporujúce rast; keďže 
zníženie sociálnych výdavkov má 
nepriaznivý vplyv na zraniteľné osoby 
a bráni hospodárskemu rastu;

H. keďže krajiny, ktoré boli najviac 
zasiahnuté finančnou krízou, museli 
najvýraznejšie znížiť verejné výdavky 
potenciálne podporujúce rast; keďže 
zníženie sociálnych výdavkov má 
nepriaznivý vplyv na odkázané osoby 
a bráni hospodárskemu rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ha. keďže dosiahnutie klimatickej 
neutrálnosti bude zahŕňať významnú 
hospodársku diverzifikáciu, ako aj 
transformáciu obchodných modelov 
a tvorby vnútroštátnych politík; keďže 
tieto zmeny prinesú nové príležitosti, ale aj 
veľké sociálno-ekonomické výzvy 
v mnohých regiónoch a priemyselných 
odvetviach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Beata Szydło, Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hb. keďže digitalizácia môže byť 
príležitosťou na zníženie sociálnej 
nerovnosti, no môže sa tiež stať nástrojom 
digitálneho vylúčenia a prehĺbiť výrazné 
nerovnosti, ktoré už v súčasnosti existujú;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže primerané minimálne mzdy 
sú nevyhnutné na zníženie chudoby 
zamestnaných osôb, zníženie nerovností 
a vytváranie dopytu;

I. keďže primerané minimálne mzdy 
a sociálna ochrana, akou je napríklad 
minimálny príjem, sú nevyhnutné na 
zníženie chudoby zamestnaných osôb, 
zníženie nerovností a vytváranie dopytu; 
keďže sa v posledných desiatich rokoch 
počet ľudí bez domova vo väčšine 
členských štátov zvýšil, 36,7 % 
chudobných domácností čelí nadmernej 
záťaži vyplývajúcej z nákladov na bývanie 
a jeden Európan zo siedmich žije 
v príbytku, ktorý má presakujúcu strechu, 
vlhké steny, podlahy, základy alebo 
spráchnivené okenné rámy či podlahy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Marianne Vind, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže primerané minimálne mzdy 
sú nevyhnutné na zníženie chudoby 
zamestnaných osôb, zníženie nerovností 
a vytváranie dopytu;

I. keďže primerané minimálne mzdy, 
silné systémy kolektívneho vyjednávania, 
demokracia na pracovisku, 
transparentnosť miezd a predvídateľný 
pracovný čas sú nevyhnutnými prvkami na 
zníženie chudoby zamestnaných osôb, 
zníženie nerovností a vytváranie dopytu;

Or. en



AM\1197169SK.docx 41/102 PE646.889v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 85
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže primerané minimálne mzdy 
sú nevyhnutné na zníženie chudoby 
zamestnaných osôb, zníženie nerovností 
a vytváranie dopytu;

I. keďže primerané minimálne mzdy 
a ďalšie nástroje, ako sú vratné daňové 
úľavy, sú nevyhnutné na zníženie chudoby 
zamestnaných osôb, zníženie nerovností 
a vytváranie dopytu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže primerané minimálne mzdy 
sú nevyhnutné na zníženie chudoby 
zamestnaných osôb, zníženie nerovností 
a vytváranie dopytu;

I. keďže spravodlivé mzdy vrátane 
minimálnych miezd sú nevyhnutné na 
zníženie chudoby pracujúcich, zníženie 
nerovností a posilnenie hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže primerané minimálne mzdy 
sú nevyhnutné na zníženie chudoby 
zamestnaných osôb, zníženie nerovností 
a vytváranie dopytu;

I. keďže primerané minimálne mzdy 
by za určitých okolností mohli viesť 
k zníženiu chudoby zamestnaných osôb 
a zníženiu nerovnosti;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ia. keďže zdravie je predpokladom 
spoločenskej a hospodárskej účasti na 
každodennom živote a hlavným 
rozhodujúcim faktorom pre dobrú životnú 
úroveň, šťastie a spokojnosť človeka, 
a keďže obyvatelia EÚ žijú v priemere 
dlhšie a v lepšom zdraví, veľká časť našej 
spoločnosti trpí nerovnosťou v oblasti 
zdravia, ktorá úzko súvisí s nerovnosťou 
v príjmoch a majetku, s chudobou 
a sociálnym vylúčením, a ovplyvňujú ich 
príležitosť plne sa zapájať do spoločnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
István Ujhelyi, Klára Dobrev

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ia. keďže všeobecne dostupná 
zdravotná starostlivosť je nevyhnutná na 
dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja, 
ktoré sa týkajú nielen zdravia a dobrej 
životnej úrovne, ale aj bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, na 
zabezpečenie kvalitného vzdelania detí, 
dosiahnutie rodovej rovnosti a posilnenie 
postavenia žien, zabezpečenie dôstojnej 
práce a hospodárskeho rastu a zníženie 
nerovnosti;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ia. keďže 80 miliónov Európanov je 
zdravotne postihnutých; keďže 
vykonávanie opatrení na zabezpečenie ich 
prístupnosti je stále nedostatočné; keďže 
miera zamestnanosti ľudí so zdravotným 
postihnutím v roku 2017 predstavovala 
50,6 % v porovnaní s celkovou mierou 
zamestnanosti 74,8 %; keďže osoby so 
zdravotným postihnutím čelia chudobe 
zamestnaných osôb častejšie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, 
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ia. keďže globálne výzvy, ako 
digitalizácia a ekologická transformácia, 
zdôrazňujú naliehavú potrebu vytvorenia 
spoločnej stratégie EÚ, ktorá by 
podporovala pracovníkov a podniky, aby 
nikto nezostal bez pomoci; keďže tieto 
globálne výzvy ovplyvňujú regióny 
a územia rôznymi spôsobmi;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 92
Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ia. keďže v posledných desiatich 
rokoch sa vo väčšine členských štátov 
zvýšil počet ľudí bez domova a chudobné 
domácnosti sú čoraz viac zaťažované 
zvyšujúcimi sa nákladmi na bývanie; 
keďže zabezpečenie bývania a pomoci 
bezdomovcom sú jednou z priorít 
Európskeho piliera sociálnych práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Anne Sander

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ia. keďže si Komisia musí vybudovať 
dôveru hospodárskych subjektov, 
podporovať rozvoj podnikov a najmä sa 
musí zamerať na podporu rozvoja MSP 
s cieľom presadzovať hospodársky rast 
a posilňovať zamestnanosť v Európe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Jordi Cañas, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne

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

Ia. keďže nájsť primerané a cenovo 
dostupné bývanie je v mnohých členských 
štátoch stále problémom, pričom v roku 
2017 jeden Európan z desiatich vynaložil 
na náklady na bývanie minimálne 40 % 
príjmu domácnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ia. keďže v priemere asi jedna tretina 
krátkodobo nezamestnaných v EÚ poberá 
dávky v nezamestnanosti; keďže sa 
primeranosť systémov minimálneho 
príjmu výrazne líši;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ia. keďže otázky, ktorým v rámci 
pracovného práva chýba jasný 
nadnárodný rozmer, sa primeraným 
spôsobom riešia na vnútroštátnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
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István Ujhelyi, Klára Dobrev

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ib. keďže zdravie je investíciou do 
ľudského kapitálu a sociálneho 
a hospodárskeho rozvoja, ktorá významne 
prispieva k ochrane práv pracovníkov na 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
France Jamet

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta ročnú stratégiu udržateľného 
rastu na rok 2020 a zmenu zamerania 
európskeho semestra zahrnutím cieľov 
udržateľného rozvoja a európskeho 
ekologického dohovoru ako základu 
nového európskeho modelu rastu; 
opakuje, že je potrebné, aby udržateľnosť 
a sociálne začlenenie boli stredobodom 
hospodárskej politiky Únie a aby sa 
zabezpečilo, že sociálne a ekologické ciele 
sa budú riešiť na rovnakej úrovni ako 
fiškálna disciplína;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Guido Reil

Návrh uznesenia
Odsek 1
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta ročnú stratégiu udržateľného 
rastu na rok 2020 a zmenu zamerania 
európskeho semestra zahrnutím cieľov 
udržateľného rozvoja a európskeho 
ekologického dohovoru ako základu 
nového európskeho modelu rastu; 
opakuje, že je potrebné, aby udržateľnosť 
a sociálne začlenenie boli stredobodom 
hospodárskej politiky Únie a aby sa 
zabezpečilo, že sociálne a ekologické ciele 
sa budú riešiť na rovnakej úrovni ako 
fiškálna disciplína;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta ročnú stratégiu udržateľného 
rastu na rok 2020 a zmenu zamerania 
európskeho semestra zahrnutím cieľov 
udržateľného rozvoja a európskeho 
ekologického dohovoru ako základu 
nového európskeho modelu rastu; 
opakuje, že je potrebné, aby udržateľnosť 
a sociálne začlenenie boli stredobodom 
hospodárskej politiky Únie a aby sa 
zabezpečilo, že sociálne a ekologické ciele 
sa budú riešiť na rovnakej úrovni ako 
fiškálna disciplína;

1. domnieva sa, že je dôležité, aby po 
roku 2020 existovala stratégia podobná tej 
súčasnej, pričom by táto budúca stratégia 
mala byť komplexným dokumentom, 
ktorý bude koherentným spôsobom plniť 
ciele hospodárskej politiky, ciele v oblasti 
zamestnanosti a sociálnej politiky, pri 
ktorých sa bude zohľadňovať ich 
vzájomné prepojenie; víta ročnú stratégiu 
udržateľného rastu na rok 2020 
a pripomína, že európsky semester bol 
zriadený s cieľom dosiahnuť a udržiavať 
makroekonomickú stabilitu a rozpočtové 
saldo, a preto by riešenie iných politík na 
rovnakej úrovni ako fiškálna disciplína 
tento cieľ ohrozilo; je presvedčený, že 
sociálne a ekologické ciele, hoci sú 
dôležité, sa nemôžu riešiť na rovnakej 
úrovni ako fiškálna disciplína;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 101
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta ročnú stratégiu udržateľného 
rastu na rok 2020 a zmenu zamerania 
európskeho semestra zahrnutím cieľov 
udržateľného rozvoja a európskeho 
ekologického dohovoru ako základu 
nového európskeho modelu rastu; opakuje, 
že je potrebné, aby udržateľnosť a sociálne 
začlenenie boli stredobodom hospodárskej 
politiky Únie a aby sa zabezpečilo, že 
sociálne a ekologické ciele sa budú riešiť 
na rovnakej úrovni ako fiškálna disciplína;

1. víta ročnú stratégiu udržateľného 
rastu na rok 2020 a zmenu zamerania 
európskeho semestra zahrnutím cieľov 
udržateľného rozvoja a európskeho 
ekologického dohovoru ako základu 
nového európskeho modelu rastu; opakuje, 
že je potrebné, aby udržateľnosť a sociálne 
začlenenie boli stredobodom hospodárskej 
politiky Únie a aby sa zabezpečilo, že 
sociálne a ekologické ciele sa budú riešiť 
na rovnakej úrovni ako fiškálna disciplína; 
vyzýva Komisiu, aby zmenila názov 
z „ročnej stratégie udržateľného rastu“ 
na „ročnú stratégiu udržateľného 
sociálneho rozvoja a zamestnanosti“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta ročnú stratégiu udržateľného 
rastu na rok 2020 a zmenu zamerania 
európskeho semestra zahrnutím cieľov 
udržateľného rozvoja a európskeho 
ekologického dohovoru ako základu 
nového európskeho modelu rastu; opakuje, 
že je potrebné, aby udržateľnosť 
a sociálne začlenenie boli stredobodom 
hospodárskej politiky Únie a aby sa 
zabezpečilo, že sociálne a ekologické ciele 

1. víta zahrnutie cieľov udržateľného 
rozvoja a európskeho ekologického 
dohovoru ako základu nového európskeho 
modelu rastu uvedeného v ročnej stratégii 
udržateľného rastu na rok 2020, čo bude 
viesť k zmene zamerania európskeho 
semestra; opakuje, že je potrebné, aby 
udržateľný rozvoj a sociálne začlenenie 
boli stredobodom hospodárskej politiky 
Únie a aby sa zabezpečilo prijatie 



AM\1197169SK.docx 49/102 PE646.889v01-00

SK

sa budú riešiť na rovnakej úrovni ako 
fiškálna disciplína;

komplexného a konzistentného prístupu 
zameraného na dosiahnutie plnej 
zamestnanosti, na plné uplatňovanie 
sociálnych práv pre všetkých občanov 
a na rýchly prechod k obehovému 
a uhlíkovo neutrálnemu hospodárstvu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Anne Sander

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta ročnú stratégiu udržateľného 
rastu na rok 2020 a zmenu zamerania 
európskeho semestra zahrnutím cieľov 
udržateľného rozvoja a európskeho 
ekologického dohovoru ako základu 
nového európskeho modelu rastu; opakuje, 
že je potrebné, aby udržateľnosť a sociálne 
začlenenie boli stredobodom hospodárskej 
politiky Únie a aby sa zabezpečilo, že 
sociálne a ekologické ciele sa budú riešiť 
na rovnakej úrovni ako fiškálna disciplína;

1. víta ročnú stratégiu udržateľného 
rastu na rok 2020 a zmenu zamerania 
európskeho semestra zahrnutím cieľov 
udržateľného rozvoja a európskeho 
ekologického dohovoru ako základu 
nového európskeho modelu rastu, ktorým 
sa zabezpečí tvorba kvalitných pracovných 
miest a posilňovanie 
konkurencieschopnosti, inovácií 
a produktivity; opakuje, že je potrebné, aby 
udržateľnosť a sociálne začlenenie boli 
stredobodom hospodárskej politiky Únie 
a aby sa zabezpečilo, že sociálne 
a ekologické ciele sa budú riešiť na 
rovnakej úrovni ako fiškálna disciplína;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta ročnú stratégiu udržateľného 
rastu na rok 2020 a zmenu zamerania 

1. víta ročnú stratégiu udržateľného 
rastu na rok 2020 a zmenu zamerania 
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európskeho semestra zahrnutím cieľov 
udržateľného rozvoja a európskeho 
ekologického dohovoru ako základu 
nového európskeho modelu rastu; opakuje, 
že je potrebné, aby udržateľnosť 
a sociálne začlenenie boli stredobodom 
hospodárskej politiky Únie a aby sa 
zabezpečilo, že sociálne a ekologické ciele 
sa budú riešiť na rovnakej úrovni ako 
fiškálna disciplína;

európskeho semestra zahrnutím cieľov 
udržateľného rozvoja a európskeho 
ekologického dohovoru ako základu 
nového európskeho modelu rastu; opakuje 
význam udržateľnosti a sociálneho 
začlenenia pri tvorbe hospodárskej 
politiky Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta ročnú stratégiu udržateľného 
rastu na rok 2020 a zmenu zamerania 
európskeho semestra zahrnutím cieľov 
udržateľného rozvoja a európskeho 
ekologického dohovoru ako základu 
nového európskeho modelu rastu; opakuje, 
že je potrebné, aby udržateľnosť a sociálne 
začlenenie boli stredobodom hospodárskej 
politiky Únie a aby sa zabezpečilo, že 
sociálne a ekologické ciele sa budú riešiť 
na rovnakej úrovni ako fiškálna disciplína;

1. víta ročnú stratégiu udržateľného 
rastu na rok 2020 a zmenu zamerania 
európskeho semestra zahrnutím cieľov 
udržateľného rozvoja a európskeho 
ekologického dohovoru ako základu 
nového európskeho modelu pre 
udržateľnú prosperitu; opakuje, že je 
potrebné, aby udržateľnosť, sociálne 
začlenenie a dobré životné podmienky 
ľudí boli stredobodom hospodárskej 
politiky Únie a aby sa zabezpečilo, že 
sociálne a ekologické ciele sa budú riešiť 
na rovnakej úrovni ako fiškálna disciplína;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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1. víta ročnú stratégiu udržateľného 
rastu na rok 2020 a zmenu zamerania 
európskeho semestra zahrnutím cieľov 
udržateľného rozvoja a európskeho 
ekologického dohovoru ako základu 
nového európskeho modelu rastu; 
opakuje, že je potrebné, aby udržateľnosť 
a sociálne začlenenie boli stredobodom 
hospodárskej politiky Únie a aby sa 
zabezpečilo, že sociálne a ekologické ciele 
sa budú riešiť na rovnakej úrovni ako 
fiškálna disciplína;

1. konštatuje, že ročný prieskum 
rastu sa premenoval na ročnú stratégiu 
udržateľného rastu; opakuje, že je 
potrebné, aby udržateľnosť a sociálne 
začlenenie boli stredobodom hospodárskej 
politiky Únie bez toho, aby sa oslabil 
súčasný rámec, a to doplnením súčasného 
prístupu európskeho semestra založeného 
na fiškálnej a rozpočtovej disciplíne, ako 
aj na klimatickej a environmentálnej 
disciplíne, a zavedením nových 
klimatických ukazovateľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Sandra Pereira, Leila Chaibi

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta ročnú stratégiu udržateľného 
rastu na rok 2020 a zmenu zamerania 
európskeho semestra zahrnutím cieľov 
udržateľného rozvoja a európskeho 
ekologického dohovoru ako základu 
nového európskeho modelu rastu; 
opakuje, že je potrebné, aby udržateľnosť 
a sociálne začlenenie boli stredobodom 
hospodárskej politiky Únie a aby sa 
zabezpečilo, že sociálne a ekologické ciele 
sa budú riešiť na rovnakej úrovni ako 
fiškálna disciplína;

1. opakuje, že je potrebné, aby 
udržateľnosť a sociálne začlenenie boli 
stredobodom hospodárskej politiky 
členských štátov, napr. zahrnutím cieľov 
udržateľného rozvoja ako základu modelu 
hospodárskeho rastu; domnieva sa však, 
že to nie je zlučiteľné s Fiškálnym 
paktom, Paktom stability a rastu 
a európskym semestrom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Stelios Kympouropoulos

Návrh uznesenia
Odsek 1
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta ročnú stratégiu udržateľného 
rastu na rok 2020 a zmenu zamerania 
európskeho semestra zahrnutím cieľov 
udržateľného rozvoja a európskeho 
ekologického dohovoru ako základu 
nového európskeho modelu rastu; opakuje, 
že je potrebné, aby udržateľnosť a sociálne 
začlenenie boli stredobodom hospodárskej 
politiky Únie a aby sa zabezpečilo, že 
sociálne a ekologické ciele sa budú riešiť 
na rovnakej úrovni ako fiškálna 
disciplína;

1. víta ročnú stratégiu udržateľného 
rastu na rok 2020 a zmenu zamerania 
európskeho semestra zahrnutím cieľov 
udržateľného rozvoja a európskeho 
ekologického dohovoru ako základu 
nového európskeho modelu rastu; opakuje, 
že je potrebné, aby udržateľnosť a sociálne 
začlenenie boli stredobodom hospodárskej 
politiky Únie, pričom zdôrazňuje význam 
environmentálnych a sociálnych cieľov so 
zameraním sa na nové ekologické 
pracovné miesta;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Sandra Pereira, Leila Chaibi

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. Naliehavo vyzýva, že je potrebné 
začať skutočný boj proti nerovnostiam, 
neistote a nízkym mzdám, ktoré bránia 
hospodárskemu rastu a sociálnemu 
pokroku; pripomína však, že to nie je 
možné v rámci európskej správy 
hospodárskych záležitostí a Lisabonskej 
zmluvy; preto žiada zrušenie európskeho 
semestra a zvolanie medzivládneho samitu 
s cieľom inštitucionalizovať zrušiteľnosť 
zmlúv, zrušenie Zmluvy o fungovaní EÚ, 
Paktu stability a rastu a medzivládnej 
Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe 
v hospodárskej a menovej únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel
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Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. víta záväzok novej Komisie 
navrhnúť stratégiu EÚ pre rodovú 
rovnosť vrátane záväzných opatrení 
v oblasti transparentnosti odmeňovania 
do prvých 100 dní od začiatku jej 
mandátu; vyzýva Komisiu, aby do tejto 
iniciatívy zahrnula aj nástroje, ktorými sa 
zavedú objektívne kritériá umožňujúce 
rodovo neutrálne hodnotenie 
a porovnateľnosť hodnoty práce 
v rôznych odvetviach s cieľom dosiahnuť 
rovnakú odmenu za rovnakú prácu 
a prácu rovnakej hodnoty medzi ženami 
a mužmi vo všetkých odvetviach 
a povolaniach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Lina Gálvez Muñoz
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. vyzýva členské štáty, aby vo svojich 
národných programoch reforiem (NPR) 
stanovili konkrétne kvantitatívne ciele na 
dosiahnutie barcelonských cieľov, a aby 
zaviedli osobitné opatrenia so zameraním 
na skupiny žien s veľmi nízkou mierou 
zamestnanosti, ako sú mladé ženy, staršie 
ženy, migrantky, ženy so zdravotným 
postihnutím, osamelé matky a rómske 
ženy; zdôrazňuje, že rozdiely 
v zamestnanosti sú obzvlášť vysoké 
v prípade matiek a žien 
s opatrovateľskými povinnosťami;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 112
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že ekologizácia 
hospodárstva a investovanie do 
efektívnejších systémov zdravotnej 
starostlivosti posilnia schopnosť Európy 
zlepšiť životné podmienky ľudí žijúcich 
v EÚ; konštatuje, že by sa mali vziať do 
úvahy krátkodobé fiškálne dôsledky 
štrukturálnych reforiem a ich dlhodobé 
environmentálne, ekonomické a sociálne 
dôsledky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. víta vôľu Komisie zabezpečiť, aby 
všetky činnosti a politiky EÚ prispievali 
k cieľom Európskeho ekologického 
dohovoru s cieľom maximalizovať 
prínosy pre zdravie, kvalitu života, 
odolnosť a konkurencieschopnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Sara Skyttedal
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Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že hospodársky rast 
a fiškálna stabilita sú nevyhnutné na 
prepojenie boja proti zmene klímy so 
zabezpečením vysokej úrovne životných 
podmienok a verejnej podpory prechodu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 1b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1b. opätovne zdôrazňuje potrebu 
dodržiavať zásadu subsidiarity; vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila rozmanitosť 
sociálnych systémov v členských štátoch 
a zároveň sa usilovala o dosiahnutie 
spoločných sociálnych cieľov 
prostredníctvom európskeho semestra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
France Jamet

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva Komisiu, aby v súvislosti 
s cieľmi udržateľného rozvoja určila ciele 
a hlavné ukazovatele špecifické pre EÚ, 
aby sa mohla merať účinnosť politických 
rozhodnutí, a aby zabezpečila lepšie 
zacielenie financovania;

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva Komisiu, aby v súvislosti 
s cieľmi udržateľného rozvoja určila ciele 
a hlavné ukazovatele špecifické pre EÚ, 
aby sa mohla merať účinnosť politických 
rozhodnutí, a aby zabezpečila lepšie 
zacielenie financovania;

2. vyzýva Komisiu, aby v súvislosti 
s cieľmi udržateľného rozvoja určila ciele 
špecifické pre EÚ, aby sa mohla merať 
účinnosť politických rozhodnutí; 
pripomína, že hoci európsky semester 
musí dodržiavať ciele OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja a zásady sociálneho 
piliera, tie sami osebe nemôžu plniť úlohu 
stratégie, ktorá musí takisto zohľadňovať 
európsku realitu a výzvy v oblasti 
zamestnanosti a sociálnych vecí, ako sú 
napr. technologický rozvoj 
a demografické zmeny, ktoré tiež vyvíjajú 
veľký tlak na trh práce a na systémy 
sociálnej ochrany, pričom je potrebné 
zaoberať sa výzvami niektorých 
sociálnych skupín a znižovaním 
nerovností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Lina Gálvez Muñoz
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. vyzýva členské štáty, aby vo 
všetkých svojich národných programoch 
reforiem v rámci európskeho semestra 
venovali pozornosť rodovému rozmeru, 
najmä pokiaľ ide o systematické 
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opatrenia pre presadzovanie rovnosti 
medzi ženami a mužmi v oblastiach 
zamestnanosti, sociálneho začleňovania, 
boja proti chudobe, vzdelávania 
a výskumu a inovácií; vyzýva členské 
štáty, aby pravidelne analyzovali 
štrukturálne reformy z rodového 
hľadiska;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
France Jamet

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. víta začlenenie Európskeho piliera 
sociálnych práv do ročnej stratégie 
udržateľného rastu na rok 2020; 
zdôrazňuje ústrednú úlohu sociálneho 
prehľadu v európskom semestri; vyzýva 
Komisiu, aby posilnila prehľad, tým, že 
zahrnie ďalšie ukazovatele odrážajúce 
všetkých 20 zásad Európskeho piliera 
sociálnych práv;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marc Angel, Alex Agius 
Saliba, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 
Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, 
Brando Benifei

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. víta začlenenie Európskeho piliera 
sociálnych práv do ročnej stratégie 
udržateľného rastu na rok 2020; zdôrazňuje 

3. víta začlenenie Európskeho piliera 
sociálnych práv do ročnej stratégie 
udržateľného rastu na rok 2020; žiada, aby 
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ústrednú úlohu sociálneho prehľadu 
v európskom semestri; vyzýva Komisiu, 
aby posilnila prehľad, tým, že zahrnie 
ďalšie ukazovatele odrážajúce všetkých 20 
zásad Európskeho piliera sociálnych práv;

spravodlivosť a sociálne práva mali 
v novom hospodárskom modeli rovnaký 
význam ako environmentálna 
udržateľnosť a makroekonomická 
stabilita; zdôrazňuje ústrednú úlohu 
sociálneho prehľadu v európskom semestri; 
vyzýva Komisiu, aby posilnila prehľad, 
tým, že zahrnie ďalšie ukazovatele 
odrážajúce všetkých 20 zásad Európskeho 
piliera sociálnych práv; vyzýva Komisiu, 
aby predložila sociálny akčný plán 
s cieľom zmeniť Európsky pilier 
sociálnych práv na záväzné pravidlá, 
ktoré posilňujú systémy sociálneho 
zabezpečenia, zohľadňujú modely trhu 
práce a zlepšujú životnú úroveň;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. víta začlenenie Európskeho piliera 
sociálnych práv do ročnej stratégie 
udržateľného rastu na rok 2020; zdôrazňuje 
ústrednú úlohu sociálneho prehľadu 
v európskom semestri; vyzýva Komisiu, 
aby posilnila prehľad, tým, že zahrnie 
ďalšie ukazovatele odrážajúce všetkých 20 
zásad Európskeho piliera sociálnych práv;

3. víta začlenenie Európskeho piliera 
sociálnych práv do ročnej stratégie 
udržateľného rastu na rok 2020; zdôrazňuje 
ústrednú úlohu sociálneho prehľadu 
v európskom semestri; vyzýva Komisiu, 
aby posilnila prehľad, tým, že zahrnie 
ďalšie ukazovatele odrážajúce všetkých 20 
zásad Európskeho piliera sociálnych práv; 
odkazy na zásady Európskeho piliera 
sociálnych práv by sa mali výslovne 
odvolávať na ustanovenia revidovanej 
Európskej sociálnej charty, ktorým tieto 
zásady zodpovedajú; s cieľom podporiť 
zosúladenie jednotného výkladu 
ustanovení Európskeho piliera sociálnych 
práv by sa k týmto odkazom malo priložiť 
odporúčanie, aby ich výklad zohľadnil 
Európsky výbor pre sociálne práva;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. víta začlenenie Európskeho piliera 
sociálnych práv do ročnej stratégie 
udržateľného rastu na rok 2020; 
zdôrazňuje ústrednú úlohu sociálneho 
prehľadu v európskom semestri; vyzýva 
Komisiu, aby posilnila prehľad, tým, že 
zahrnie ďalšie ukazovatele odrážajúce 
všetkých 20 zásad Európskeho piliera 
sociálnych práv;

3. zastáva názor, že začlenenie 
Európskeho piliera sociálnych práv do 
ročnej stratégie udržateľného rastu na rok 
2020 nie je v súlade s pôvodným cieľom 
európskeho semestra, ktorý sa zameriava 
na dosiahnutie a udržanie 
makroekonomickej stability 
a rozpočtového salda; vyzýva Komisiu, 
aby namiesto posilňovania prehľadu tým, 
že zahrnie ďalšie ukazovatele, vychádzala 
z existujúcich ukazovateľov (ako 
napríklad EPM – monitor výsledkov 
v oblasti zamestnanosti, SPPM – monitor 
výsledkov v oblasti sociálnej ochrany, 
JAF – rámec spoločného hodnotenia);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Jordi Cañas, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. víta začlenenie Európskeho piliera 
sociálnych práv do ročnej stratégie 
udržateľného rastu na rok 2020; zdôrazňuje 
ústrednú úlohu sociálneho prehľadu 
v európskom semestri; vyzýva Komisiu, 
aby posilnila prehľad, tým, že zahrnie 
ďalšie ukazovatele odrážajúce všetkých 20 
zásad Európskeho piliera sociálnych práv

3. víta začlenenie Európskeho piliera 
sociálnych práv do ročnej stratégie 
udržateľného rastu na rok 2020; zdôrazňuje 
ústrednú úlohu sociálneho prehľadu 
v európskom semestri; vyzýva Komisiu, 
aby posilnila prehľad, tým, že zahrnie 
ďalšie ukazovatele odrážajúce všetkých 20 
zásad Európskeho piliera sociálnych práv, 
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ako sú inkluzívny prístup k vzdelávaniu, 
zdravotnej starostlivosti, výžive, 
zamestnanosti, bývaniu a ochrane 
sociálnych práv, a aby zabezpečila, že sa 
tieto ukazovatele budú analyzovať na 
základe určitých faktorov, napr. na 
základe pohlavia, alebo či ide o deti, 
mládež, seniorov, migrantov a osoby so 
zdravotným postihnutím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. víta začlenenie Európskeho piliera 
sociálnych práv do ročnej stratégie 
udržateľného rastu na rok 2020; zdôrazňuje 
ústrednú úlohu sociálneho prehľadu 
v európskom semestri; vyzýva Komisiu, 
aby posilnila prehľad, tým, že zahrnie 
ďalšie ukazovatele odrážajúce všetkých 20 
zásad Európskeho piliera sociálnych práv

3. berie na vedomie začlenenie 
Európskeho piliera sociálnych práv do 
ročnej stratégie udržateľného rastu na rok 
2020; zdôrazňuje ústrednú úlohu 
sociálneho prehľadu v európskom semestri; 
vyzýva Komisiu, aby posilnila prehľad, 
tým, že zahrnie ďalšie ukazovatele 
odrážajúce všetkých 20 zásad Európskeho 
piliera sociálnych práv; opakuje 
vyhlásenie Komisie o zabezpečení užšieho 
a cielenejšieho európskeho semestra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Guido Reil

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. víta začlenenie Európskeho piliera 
sociálnych práv do ročnej stratégie 
udržateľného rastu na rok 2020; zdôrazňuje 

3. berie na vedomie začlenenie 
Európskeho piliera sociálnych práv do 
ročnej stratégie udržateľného rastu na rok 
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ústrednú úlohu sociálneho prehľadu 
v európskom semestri; vyzýva Komisiu, 
aby posilnila prehľad, tým, že zahrnie 
ďalšie ukazovatele odrážajúce všetkých 20 
zásad Európskeho piliera sociálnych práv;

2020; zdôrazňuje ústrednú úlohu 
sociálneho prehľadu v európskom semestri; 
zdôrazňuje, že sociálna politika a sociálna 
ochrana by mali a musia zostať vo 
výlučnej právomoci členských štátov; 
odmieta akékoľvek úsilie o štandardizáciu 
sociálnych politík a systémov sociálnej 
ochrany členských štátov v rôznych 
oblastiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje však, že referenčná 
populácia v štatistike EÚ o príjmoch 
a životných podmienkach (EU-SILC)1a 
zahŕňa súkromné domácnosti a ich 
súčasných členov, pričom osoby žijúce 
v kolektívnych domácnostiach 
a v inštitúciách sa vo všeobecnosti 
vylučujú z cieľovej populácie; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že to vedie 
k vylúčeniu osôb bez domova z oficiálnych 
údajov, čo sťažuje monitorovanie ich 
situácie; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že monitorovacie nástroje Európskeho 
piliera sociálnych práv a európskeho 
semestra budú zahŕňať informácie 
o najodkázanejších a vylúčených 
osobách;
_________________
1a Eurostat, Statistics explained, štatistika 
EÚ o príjmoch a životných podmienkach 
(EU-SILC) [URL: 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Glossary:EU_statisti
cs_on_income_and_living_conditions_(E
U-SILC)
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že európsky semester vo 
väčšej miere nezohľadňuje rodové 
hľadisko a ukazovatele, a vyzýva Komisiu, 
aby zahrnula index rodovej rovnosti ako 
jeden z nástrojov európskeho semestra na 
monitorovanie pokroku pri dosahovaní 
cieľov v oblasti zamestnanosti 
a sociálnych cieľov a na uznanie 
rodových vplyvov makroekonomických 
politík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
chýbajúcimi odkazmi na stratégiu Európa 
2020 na zabezpečenie inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, ako aj 
na jej hlavné ciele, a nad nejasnosťami, 
pokiaľ ide o jej nástupcu na obdobie 
rokov 2020 – 2030;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 129
Abir Al-Sahlani, Dragoş Pîslaru

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva Európsku komisiu 
a členské štáty, aby uplatňovali sociálne 
aspekty odporúčaní pre jednotlivé krajiny 
a zároveň zohľadňovali dodržiavanie 
zásady subsidiarity a vnútroštátne 
právomoci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že množstvo odporúčaní 
pre jednotlivé krajiny sa nevykonáva, 
pričom vyzýva členské štáty, aby ich 
zrealizovali, a to najmä tie, ktoré sa týkajú 
zamestnanosti a sociálnych aspektov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Lina Gálvez Muñoz
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva Komisiu, aby pri 
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formulovaní odporúčaní pre jednotlivé 
krajiny s cieľom riešiť pretrvávajúce 
rodové rozdiely venovala väčšiu 
pozornosť rodovému hľadisku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 3 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3b. vyzýva Komisiu, aby pre európsky 
semester poskytla územný rozmer na 
analytickej aj operačnej úrovni; okrem 
toho sa domnieva, že na to, aby sa 
zabezpečilo účinné riadenie 
štrukturálnych politík, musia byť miestne 
a regionálne orgány zapojené do prípravy 
a prijímania rozhodnutí o týchto 
politikách prostredníctvom postupu 
kombinovaného plánovania zhora nadol 
a naopak;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. je znepokojený tým, že miera 
nezamestnanosti a dlhodobej 
nezamestnanosti je v niektorých členských 
štátoch stále vysoká; požaduje nový 
finančný nástroj, ktorý by riešil problém 
dlhodobej nezamestnanosti poskytovaním 

4. je znepokojený tým, že miera 
nezamestnanosti a dlhodobej 
nezamestnanosti je v niektorých členských 
štátoch stále vysoká; požaduje nový 
finančný nástroj na riešenie dlhodobej 
nezamestnanosti, ktorý poskytne finančnú 
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finančnej podpory na opatrenia a projekty 
v regiónoch s nadpriemernou dlhodobou 
nezamestnanosťou;

podporu na opatrenia a projekty 
v regiónoch s nadpriemernou dlhodobou 
nezamestnanosťou, vrátane podpory 
zamestnateľnosti mladých a starších 
pracovníkov a zlepšenia prístupu 
k pracovným príležitostiam; osobitná 
pozornosť by sa mala venovať najmä 
odvetviam ekologického hospodárstva 
a sociálnym podnikom, ktoré sú schopné 
vytvárať nové udržateľné pracovné 
miesta, najmä pre mladých ľudí, ako aj 
rozširovaniu príležitostí na celoživotné 
vzdelávanie, ktoré v súčasnosti poskytujú 
verejné správy; toto úsilie by sa malo 
skombinovať s iniciatívou na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí, ktorá 
v nasledujúcom sedemročnom období 
financovania potrebuje finančnú podporu 
zo strany Európskej komisie, Rady 
a Európskeho parlamentu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. je znepokojený tým, že miera 
nezamestnanosti a dlhodobej 
nezamestnanosti je v niektorých členských 
štátoch stále vysoká; požaduje nový 
finančný nástroj, ktorý by riešil problém 
dlhodobej nezamestnanosti poskytovaním 
finančnej podpory na opatrenia a projekty 
v regiónoch s nadpriemernou dlhodobou 
nezamestnanosťou;

4. je znepokojený tým, že miera 
nezamestnanosti a dlhodobej 
nezamestnanosti je v niektorých členských 
štátoch stále vysoká; žiada, aby sa problém 
dlhodobej nezamestnanosti v regiónoch 
s nadpriemernou dlhodobou 
nezamestnanosťou riešil zameriavaním 
existujúcich finančných prostriedkov do 
tejto oblasti a aby sa podrobnejšie 
analyzovala účinnosť existujúcich 
finančných nástrojov, ako je Iniciatíva na 
podporu zamestnanosti mladých ľudí, a to 
ešte predtým, ako sa vytvoria nové, 
s cieľom predísť vzniku rovnakých 
problémov;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. je znepokojený tým, že miera 
nezamestnanosti a dlhodobej 
nezamestnanosti je v niektorých členských 
štátoch stále vysoká; požaduje nový 
finančný nástroj, ktorý by riešil problém 
dlhodobej nezamestnanosti poskytovaním 
finančnej podpory na opatrenia a projekty 
v regiónoch s nadpriemernou dlhodobou 
nezamestnanosťou;

4. je znepokojený tým, že miera 
nezamestnanosti a dlhodobej 
nezamestnanosti je v niektorých členských 
štátoch stále vysoká; požaduje nový 
finančný nástroj, ktorý by riešil problém 
dlhodobej nezamestnanosti poskytovaním 
finančnej podpory na opatrenia a projekty 
v regiónoch s nadpriemernou dlhodobou 
nezamestnanosťou; vyzýva členské štáty, 
aby primerane investovali do účinných 
aktívnych politík trhu práce, a to najmä 
do opatrení na zlepšenie pomoci 
nezamestnaným osobám s cieľom 
zabrániť dlhodobej nezamestnanosti a do 
úsilia o zvýšenie množstva a kvality 
príležitostí na ďalšie vzdelávanie 
a odbornú prípravu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Jeroen Lenaers

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. je znepokojený tým, že miera 
nezamestnanosti a dlhodobej 
nezamestnanosti je v niektorých členských 
štátoch stále vysoká; požaduje nový 
finančný nástroj, ktorý by riešil problém 
dlhodobej nezamestnanosti poskytovaním 
finančnej podpory na opatrenia a projekty 

4. je znepokojený tým, že miera 
nezamestnanosti a dlhodobej 
nezamestnanosti je v niektorých členských 
štátoch stále vysoká; zdôrazňuje, že 
k sociálnym politikám a politikám 
zamestnanosti by sa nemalo pristupovať 
len z hľadiska nákladov, ale mali by sa 
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v regiónoch s nadpriemernou dlhodobou 
nezamestnanosťou;

predovšetkým zamerať na záujmy 
občanov; je tiež potrebné zohľadniť aj 
štrukturálne reformy trhu práce 
a perspektívu dlhodobých prínosov 
s cieľom zachovať investície do 
spoločnosti a jej občanov a zabezpečiť 
budúcnosť a stabilitu členských štátov 
a EÚ ako celku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, 
Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. je znepokojený tým, že miera 
nezamestnanosti a dlhodobej 
nezamestnanosti je v niektorých členských 
štátoch stále vysoká; požaduje nový 
finančný nástroj, ktorý by riešil problém 
dlhodobej nezamestnanosti poskytovaním 
finančnej podpory na opatrenia a projekty 
v regiónoch s nadpriemernou dlhodobou 
nezamestnanosťou;

4. je znepokojený tým, že miera 
nezamestnanosti a dlhodobej 
nezamestnanosti je v niektorých členských 
štátoch stále vysoká s výraznými 
regionálnymi rozdielmi; zdôrazňuje preto 
potrebu individuálne prispôsobených 
opatrení na začleňovanie nezamestnaných 
osôb do trhu práce a do boja proti 
chudobe a sociálnemu vylúčeniu; 
požaduje nový finančný nástroj, ktorý by 
riešil problém dlhodobej nezamestnanosti 
poskytovaním finančnej podpory na 
opatrenia a projekty v regiónoch 
s nadpriemernou dlhodobou 
nezamestnanosťou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
France Jamet

Návrh uznesenia
Odsek 4
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. je znepokojený tým, že miera 
nezamestnanosti a dlhodobej 
nezamestnanosti je v niektorých členských 
štátoch stále vysoká; požaduje nový 
finančný nástroj, ktorý by riešil problém 
dlhodobej nezamestnanosti poskytovaním 
finančnej podpory na opatrenia a projekty 
v regiónoch s nadpriemernou dlhodobou 
nezamestnanosťou;

4. konštatuje, že miera 
nezamestnanosti a dlhodobej 
nezamestnanosti je v niektorých členských 
štátoch stále vysoká;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Guido Reil

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. je znepokojený tým, že miera 
nezamestnanosti a dlhodobej 
nezamestnanosti je v niektorých členských 
štátoch stále vysoká; požaduje nový 
finančný nástroj, ktorý by riešil problém 
dlhodobej nezamestnanosti poskytovaním 
finančnej podpory na opatrenia a projekty 
v regiónoch s nadpriemernou dlhodobou 
nezamestnanosťou;

4. je znepokojený tým, že miera 
nezamestnanosti a dlhodobej 
nezamestnanosti je v niektorých členských 
štátoch stále vysoká;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. je znepokojený tým, že miera 
nezamestnanosti a dlhodobej 

4. je znepokojený tým, že miera 
nezamestnanosti a dlhodobej 



AM\1197169SK.docx 69/102 PE646.889v01-00

SK

nezamestnanosti je v niektorých členských 
štátoch stále vysoká; požaduje nový 
finančný nástroj, ktorý by riešil problém 
dlhodobej nezamestnanosti poskytovaním 
finančnej podpory na opatrenia a projekty 
v regiónoch s nadpriemernou dlhodobou 
nezamestnanosťou;

nezamestnanosti je v niektorých členských 
štátoch stále vysoká; požaduje nový 
finančný nástroj, ktorý by riešil problém 
dlhodobej nezamestnanosti poskytovaním 
finančnej podpory na opatrenia a projekty 
v regiónoch s nadpriemernou dlhodobou 
nezamestnanosťou, najmä v regiónoch, 
ktoré sú znevýhodnené v dôsledku 
demografických podmienok, ako sú 
napríklad vyľudnené alebo riedko 
osídlené regióny a vidiecke oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. je znepokojený tým, že miera 
nezamestnanosti a dlhodobej 
nezamestnanosti je v niektorých členských 
štátoch stále vysoká; požaduje nový 
finančný nástroj, ktorý by riešil problém 
dlhodobej nezamestnanosti poskytovaním 
finančnej podpory na opatrenia a projekty 
v regiónoch s nadpriemernou dlhodobou 
nezamestnanosťou;

4. je znepokojený tým, že miera 
nezamestnanosti a dlhodobej 
nezamestnanosti je v niektorých členských 
štátoch stále vysoká; vyzýva Komisiu, aby 
na primeranej úrovni zvýšila finančné 
prostriedky a aby členské štáty plne 
využívali všetky nástroje EÚ, ktoré by 
riešili problém dlhodobej nezamestnanosti 
poskytovaním finančnej podpory na 
opatrenia a projekty v regiónoch 
s nadpriemernou dlhodobou 
nezamestnanosťou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Anne Sander

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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4. je znepokojený tým, že miera 
nezamestnanosti a dlhodobej 
nezamestnanosti je v niektorých členských 
štátoch stále vysoká; požaduje nový 
finančný nástroj, ktorý by riešil problém 
dlhodobej nezamestnanosti poskytovaním 
finančnej podpory na opatrenia a projekty 
v regiónoch s nadpriemernou dlhodobou 
nezamestnanosťou;

4. je znepokojený tým, že miera 
nezamestnanosti a dlhodobej 
nezamestnanosti je v niektorých členských 
štátoch stále vysoká; požaduje účinné 
využívanie existujúcich finančných 
prostriedkov EÚ a potenciálu 
novovytvoreného Fondu na spravodlivú 
transformáciu, ktoré by riešili problém 
dlhodobej nezamestnanosti poskytovaním 
finančnej podpory na opatrenia a projekty 
v regiónoch s nadpriemernou dlhodobou 
nezamestnanosťou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. je znepokojený tým, že miera 
nezamestnanosti a dlhodobej 
nezamestnanosti je v niektorých členských 
štátoch stále vysoká; požaduje nový 
finančný nástroj, ktorý by riešil problém 
dlhodobej nezamestnanosti poskytovaním 
finančnej podpory na opatrenia a projekty 
v regiónoch s nadpriemernou dlhodobou 
nezamestnanosťou;

4. je znepokojený tým, že miera 
nezamestnanosti a dlhodobej 
nezamestnanosti je v niektorých členských 
štátoch stále vysoká; požaduje posilnenie 
existujúcich fondov, ako je Európsky 
sociálny fond plus, s cieľom riešiť 
problém dlhodobej nezamestnanosti 
a vytvorenie silného Fondu na 
spravodlivú transformáciu pre regióny, 
ktorý bude znášať dôsledky energetickej 
transformácie a boja proti zmene klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Dragoş Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne

Návrh uznesenia
Odsek 4
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. je znepokojený tým, že miera 
nezamestnanosti a dlhodobej 
nezamestnanosti je v niektorých členských 
štátoch stále vysoká; požaduje nový 
finančný nástroj, ktorý by riešil problém 
dlhodobej nezamestnanosti poskytovaním 
finančnej podpory na opatrenia a projekty 
v regiónoch s nadpriemernou dlhodobou 
nezamestnanosťou;

4. je znepokojený tým, že miera 
nezamestnanosti, nezamestnanosti 
mladých ľudí a dlhodobej nezamestnanosti 
je v niektorých členských štátoch stále 
vysoká; požaduje zavedenie dynamických 
opatrení, ktoré by riešili problém 
nezamestnanosti mladých ľudí 
a dlhodobej nezamestnanosti, ako aj 
problémy, ktorým čelia osoby, ktoré nie sú 
zamestnané, ani nie sú v procese 
vzdelávania alebo odbornej prípravy, 
poskytovaním finančnej podpory na 
opatrenia a projekty v regiónoch 
s nadpriemernou nezamestnanosťou 
mladých ľudí a dlhodobou 
nezamestnanosťou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Stelios Kympouropoulos

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. je znepokojený tým, že miera 
nezamestnanosti a dlhodobej 
nezamestnanosti je v niektorých členských 
štátoch stále vysoká; požaduje nový 
finančný nástroj, ktorý by riešil problém 
dlhodobej nezamestnanosti poskytovaním 
finančnej podpory na opatrenia a projekty 
v regiónoch s nadpriemernou dlhodobou 
nezamestnanosťou;

4. je znepokojený tým, že miera 
nezamestnanosti a dlhodobej 
nezamestnanosti je v niektorých regiónoch 
stále vysoká; požaduje výrazné zvýšenie 
finančnej podpory prostredníctvom EIB, 
EFRR a ESF+ na opatrenia a projekty, 
ktoré môžu riešiť problém dlhodobej 
nezamestnanosti v regiónoch 
s nadpriemernou dlhodobou 
nezamestnanosťou a s tým súvisiaci 
problém úniku mozgov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Sara Skyttedal
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Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. je znepokojený tým, že miera 
nezamestnanosti a dlhodobej 
nezamestnanosti je v niektorých členských 
štátoch stále vysoká; požaduje nový 
finančný nástroj, ktorý by riešil problém 
dlhodobej nezamestnanosti poskytovaním 
finančnej podpory na opatrenia a projekty 
v regiónoch s nadpriemernou dlhodobou 
nezamestnanosťou;

4. je znepokojený tým, že miera 
nezamestnanosti a dlhodobej 
nezamestnanosti je v niektorých členských 
štátoch stále vysoká; vyzýva členské štáty, 
aby riešili problém dlhodobej 
nezamestnanosti poskytovaním finančnej 
podpory a odborného vzdelávania 
dlhodobo nezamestnaným;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Romana Tomc

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. je znepokojený tým, že miera 
nezamestnanosti a dlhodobej 
nezamestnanosti je v niektorých členských 
štátoch stále vysoká; požaduje nový 
finančný nástroj, ktorý by riešil problém 
dlhodobej nezamestnanosti poskytovaním 
finančnej podpory na opatrenia a projekty 
v regiónoch s nadpriemernou dlhodobou 
nezamestnanosťou;

4. je znepokojený tým, že miera 
nezamestnanosti a dlhodobej 
nezamestnanosti je v niektorých členských 
štátoch stále vysoká; vyzýva Komisiu, aby 
riešila problém dlhodobej nezamestnanosti 
zvýšením všetkej dostupnej finančnej 
podpory na opatrenia a projekty 
v regiónoch s nadpriemernou dlhodobou 
nezamestnanosťou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

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

4a. víta vytvorenie Fondu na 
spravodlivú transformáciu s cieľom 
zabezpečiť, aby pri prechode na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo nikto 
nezostal bez pomoci; je pevne 
presvedčený, že výzvy spojené so zmenou 
klímy a prechodom na ekologickejšie 
hospodárstvo si vyžadujú, aby sa 
pracovníkom a podnikom poskytla 
potrebná podpora s cieľom pomôcť im 
vyrovnať sa s týmito dôležitými 
transformáciami, pričom je potrebné 
zamerať sa predovšetkým na najviac 
postihnuté regióny vrátane 
najvzdialenejších regiónov, a to zlepšením 
odbornej prípravy a vzdelávania s cieľom 
lepšie prispôsobiť zručnosti a vytvoriť 
nové pracovné miesta v udržateľných 
odvetviach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. s mimoriadnym znepokojením 
upozorňuje na vysokú mieru 
nezamestnanosti mladých ľudí vo 
viacerých členských štátoch 
a zraniteľnosť novoprijatých pracovníkov 
v mladom veku; v tejto súvislosti vyzýva 
členské štáty a Komisiu, aby boj proti 
nezamestnanosti mladých ľudí považovali 
za svoju prioritu a plne využívali finančné 
nástroje, ako sú záruka pre mladých ľudí, 
Erasmus+ a cielené opatrenia na riešenie 
problému nezamestnanosti mladých ľudí 
a na podporu zamestnateľnosti mladých 
ľudí;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. konštatuje, že vo viacerých 
členských štátoch všeobecný nárast 
úrovne miezd, a to nielen minimálnych 
miezd, predstavuje mimoriadnu situáciu; 
preto naliehavo vyzýva Komisiu, aby do 
tejto záležitosti nezasahovala, t. j. aby 
žiadnym spôsobom nevydierala členské 
štáty, ktoré chcú na túto mimoriadnu 
situáciu promptne a účinne reagovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Lina Gálvez Muñoz
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. požaduje, aby sa ako nástupca 
stratégie Európa 2020 zaviedol pilier 
rodovej rovnosti a celkový cieľ v oblasti 
rodovej rovnosti, a aby sa dosiahnutie 
špecifických cieľov v oblasti rodovej 
rovnosti a ukazovatele zaradilo do výziev 
jednotlivých členských štátov, ktoré sú 
vymedzené v sociálnom prehľade;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
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Abir Al-Sahlani, Dragoş Pîslaru

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby znížili regulačné zaťaženie MSP 
a podnikov s cieľom stimulovať 
prosperitu a hospodársky rast na 
jednotnom trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva Komisiu, aby uľahčila 
mobilitu služieb a osôb pri riešení 
problémov nesúladu na trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 4 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4b. zdôrazňuje, že je potrebné 
zabezpečiť investičné prostredie 
podporujúce rast a zaviesť štrukturálne 
reformy posilňujúce súkromné investície 
a účasť na trhu práce;

Or. en



PE646.889v01-00 76/102 AM\1197169SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 155
Stelios Kympouropoulos

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. je znepokojený obmedzenou 
intergeneračnou sociálnou mobilitou 
a zvýšenou nerovnosťou v oblasti príjmov 
v porovnaní s úrovňou pred krízou; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby riešili 
problém nerovností v oblasti príjmov; 
zdôrazňuje, že daňové systémy a systémy 
sociálnych dávok musia byť navrhnuté 
tak, aby znižovali nerovnosti 
a podporovali spravodlivosť;

5. je znepokojený obmedzenou 
intergeneračnou sociálnou mobilitou 
a zvýšenou nerovnosťou v oblasti príjmov 
v porovnaní s úrovňou pred krízou; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby riešili 
problém nezamestnanosti mladých ľudí 
a nerovností v oblasti príjmov medzi 
jednotlivými regiónmi; zdôrazňuje, že 
každý členský štát by mal navrhnúť svoju 
fiškálnu politiku, pričom by sa mali 
uprednostniť investície zamerané na 
vedomosti a na budúcnosť, ktorá 
zabezpečí udržateľný a inkluzívny rozvoj, 
a vytvoriť pracovné príležitosti s vysokými 
príjmami na udržanie európskeho 
spôsobu života;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. je znepokojený obmedzenou 
intergeneračnou sociálnou mobilitou 
a zvýšenou nerovnosťou v oblasti príjmov 
v porovnaní s úrovňou pred krízou; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby riešili 
problém nerovností v oblasti príjmov; 
zdôrazňuje, že daňové systémy a systémy 

5. je znepokojený obmedzenou 
intergeneračnou sociálnou mobilitou 
a zvýšenou nerovnosťou v oblasti príjmov 
v porovnaní s úrovňou pred krízou; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby riešili 
nerovnosti v oblasti príjmov, a to aj 
podporou primeraných minimálnych 
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sociálnych dávok musia byť navrhnuté tak, 
aby znižovali nerovnosti a podporovali 
spravodlivosť;

miezd, vyššieho rozsahu kolektívneho 
vyjednávania, rovnakých príležitostí vo 
vzdelávaní a odbornej príprave, rodovej 
rovnosti a všeobecného prístupu ku 
kvalitným službám; zdôrazňuje, že daňové 
systémy a systémy sociálnych dávok musia 
byť navrhnuté tak, aby znižovali nerovnosti 
a podporovali spravodlivosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
France Jamet

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. je znepokojený obmedzenou 
intergeneračnou sociálnou mobilitou 
a zvýšenou nerovnosťou v oblasti príjmov 
v porovnaní s úrovňou pred krízou; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby riešili 
problém nerovností v oblasti príjmov; 
zdôrazňuje, že daňové systémy a systémy 
sociálnych dávok musia byť navrhnuté 
tak, aby znižovali nerovnosti 
a podporovali spravodlivosť;

5. je znepokojený obmedzenou 
intergeneračnou sociálnou mobilitou 
a zvýšenou nerovnosťou v oblasti príjmov 
v porovnaní s úrovňou pred krízou; vyzýva 
členské štáty, aby riešili problém 
nerovností v oblasti príjmov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Romana Tomc

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. je znepokojený obmedzenou 
intergeneračnou sociálnou mobilitou 
a zvýšenou nerovnosťou v oblasti príjmov 
v porovnaní s úrovňou pred krízou; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby riešili 

5. je znepokojený obmedzenou 
intergeneračnou sociálnou mobilitou 
a zvýšenou nerovnosťou v oblasti príjmov 
v porovnaní s úrovňou pred krízou; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby riešili 



PE646.889v01-00 78/102 AM\1197169SK.docx

SK

problém nerovností v oblasti príjmov; 
zdôrazňuje, že daňové systémy a systémy 
sociálnych dávok musia byť navrhnuté 
tak, aby znižovali nerovnosti 
a podporovali spravodlivosť;

problém nerovností v oblasti príjmov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Abir Al-Sahlani, Dragoş Pîslaru

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. je znepokojený obmedzenou 
intergeneračnou sociálnou mobilitou 
a zvýšenou nerovnosťou v oblasti príjmov 
v porovnaní s úrovňou pred krízou; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby riešili 
problém nerovností v oblasti príjmov; 
zdôrazňuje, že daňové systémy a systémy 
sociálnych dávok musia byť navrhnuté 
tak, aby znižovali nerovnosti 
a podporovali spravodlivosť;

5. je znepokojený obmedzenou 
sociálnou mobilitou, ktorá bráni mobilite 
pracovnej sily a realizácii dobre 
fungujúceho jednotného trhu; zdôrazňuje 
potrebu zlepšiť príležitosti na mobilitu 
reagujúce na nedostatok trhu práce 
v členských štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. je znepokojený obmedzenou 
intergeneračnou sociálnou mobilitou 
a zvýšenou nerovnosťou v oblasti príjmov 
v porovnaní s úrovňou pred krízou; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby riešili 
problém nerovností v oblasti príjmov; 
zdôrazňuje, že daňové systémy a systémy 

5. je znepokojený obmedzenou 
intergeneračnou sociálnou mobilitou 
a zvýšenou nerovnosťou v oblasti príjmov 
v porovnaní s úrovňou pred krízou; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby riešili 
problém nerovností v oblasti príjmov 
a bojovali proti diskriminácii; zdôrazňuje, 
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sociálnych dávok musia byť navrhnuté tak, 
aby znižovali nerovnosti a podporovali 
spravodlivosť;

že daňové systémy a systémy sociálnych 
dávok musia byť navrhnuté tak, aby 
znižovali nerovnosti a podporovali 
spravodlivosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. je znepokojený obmedzenou 
intergeneračnou sociálnou mobilitou 
a zvýšenou nerovnosťou v oblasti príjmov 
v porovnaní s úrovňou pred krízou; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby riešili 
problém nerovností v oblasti príjmov; 
zdôrazňuje, že daňové systémy a systémy 
sociálnych dávok musia byť navrhnuté tak, 
aby znižovali nerovnosti a podporovali 
spravodlivosť;

5. je znepokojený obmedzenou 
intergeneračnou sociálnou mobilitou 
a zvýšenou nerovnosťou v oblasti príjmov 
v porovnaní s úrovňou pred krízou; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby riešili 
problém nerovností v oblasti príjmov; 
zdôrazňuje, že daňové systémy a systémy 
sociálnych dávok musia byť navrhnuté tak, 
aby znižovali nerovnosti, bojovali proti 
diskriminácii a podporovali spravodlivosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. je znepokojený obmedzenou 
intergeneračnou sociálnou mobilitou 
a zvýšenou nerovnosťou v oblasti príjmov 
v porovnaní s úrovňou pred krízou; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby riešili 
problém nerovností v oblasti príjmov; 
zdôrazňuje, že daňové systémy a systémy 
sociálnych dávok musia byť navrhnuté tak, 

5. je znepokojený obmedzenou 
intergeneračnou sociálnou mobilitou 
a zvýšenou nerovnosťou v oblasti príjmov 
v porovnaní s úrovňou pred krízou; vyzýva 
členské štáty, aby riešili problém 
nerovností v oblasti príjmov; zdôrazňuje, 
že daňové systémy a systémy sociálnych 
dávok musia byť navrhnuté tak, aby 
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aby znižovali nerovnosti a podporovali 
spravodlivosť;

znižovali nerovnosti, podporovali 
spravodlivosť a poskytovali ľuďom 
pracovné príležitosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Guido Reil

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. je znepokojený obmedzenou 
intergeneračnou sociálnou mobilitou 
a zvýšenou nerovnosťou v oblasti príjmov 
v porovnaní s úrovňou pred krízou; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby riešili 
problém nerovností v oblasti príjmov; 
zdôrazňuje, že daňové systémy a systémy 
sociálnych dávok musia byť navrhnuté tak, 
aby znižovali nerovnosti a podporovali 
spravodlivosť;

5. je znepokojený obmedzenou 
intergeneračnou sociálnou mobilitou 
a zvýšenou nerovnosťou v oblasti príjmov 
v porovnaní s úrovňou pred krízou; vyzýva 
členské štáty, aby riešili problém 
nerovností v oblasti príjmov; zdôrazňuje, 
že daňové systémy a systémy sociálnych 
dávok musia byť navrhnuté tak, aby 
znižovali nerovnosti a podporovali 
spravodlivosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Lina Gálvez Muñoz
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje a víta výzvu zahrnutú 
v záveroch Rady z decembra 2019 
o hospodárstvach uplatňujúcich rodovú 
rovnosť v EÚ: ďalší postup, ktorých 
cieľom je „usilovať sa o dôraznejšie 
zameranie na rodovú rovnosť v rôznych 
fázach procesu európskeho semestra, 
okrem iného prácou na už existujúcich 
ukazovateľoch rodovej rovnosti 
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a v prípade potreby vypracovaním nových 
ukazovateľov, ďalším rozvíjaním zberu 
údajov rozčlenených podľa pohlavia 
a štatistických metódach analýz na 
monitorovanie pokroku v oblasti rodovej 
rovnosti“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. súhlasí s tým, že vnútroštátne 
daňovo-dávkové systémy by sa mali 
optimalizovať tak, aby sa posilnili stimuly 
podporujúce účasť na trhu práce, aby sa 
zvýšila spravodlivosť a transparentnosť 
a aby sa zabezpečila finančná 
udržateľnosť a primeranosť systémov 
sociálneho zabezpečenia v meniacom sa 
svete práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. vyjadruje znepokojenie nad 
nedostatkom odkazov na problémy 
v oblasti diskriminácie a rasizmu a na 
zabezpečovanie rovnosti príležitostí 
a dôstojného života pre všetky skupiny, 
vrátane riešenia viacnásobnej 
diskriminácie uplatňovaním prierezového 
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prístupu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Stelios Kympouropoulos

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. víta konzultácie, ktoré Komisia 
uskutočňuje o európskom rámci pre 
minimálne mzdy; požaduje primeranú 
výšku minimálnej mzdy, a to 
prostredníctvom kolektívnych zmlúv alebo 
prostredníctvom právnych predpisov 
a v súlade s vnútroštátnymi tradíciami; 
požaduje koordinovaný prístup na úrovni 
EÚ s cieľom dosiahnuť skutočný rast 
miezd, zabrániť špirále znižovania 
nákladov práce, ktorú spôsobuje nezdravá 
súťaž v tejto oblasti, a zvýšiť pozitívnu 
sociálnu konvergenciu pre všetkých; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
posilnili rozsah kolektívneho vyjednávania 
na odvetvovej úrovni a zapojenie 
sociálnych partnerov do tvorby politík, ako 
aj európskeho semestra;

6. víta konzultácie, ktoré Komisia 
uskutočňuje o európskom rámci pre 
minimálne mzdy; požaduje primeranú 
výšku minimálnej mzdy, a to 
prostredníctvom kolektívnych zmlúv alebo 
prostredníctvom právnych predpisov 
a v súlade s vnútroštátnymi tradíciami; 
požaduje koordinovaný prístup na úrovni 
EÚ s cieľom dosiahnuť skutočný rast 
miezd prostredníctvom investícií do 
celoživotného vzdelávania, ktoré 
zabezpečí, že zamestnanci získajú 
potrebné zručnosti, ktoré umožní 
dosiahnuť pozitívnu sociálnu 
konvergenciu pre všetkých a súčasne 
zaručí uplatňovanie ich pracovných práv; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
posilnili dialóg medzi sociálnymi 
partnermi a zohľadnili prínos rozsahu 
kolektívneho vyjednávania na odvetvovej 
úrovni, a aby zároveň zabezpečili, že sa pri 
tvorbe politík budú zohľadňovať názory 
všetkých sociálnych partnerov, ako aj 
európskeho semestra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Anne Sander

Návrh uznesenia
Odsek 6
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. víta konzultácie, ktoré Komisia 
uskutočňuje o európskom rámci pre 
minimálne mzdy; požaduje primeranú 
výšku minimálnej mzdy, a to 
prostredníctvom kolektívnych zmlúv alebo 
prostredníctvom právnych predpisov 
a v súlade s vnútroštátnymi tradíciami; 
požaduje koordinovaný prístup na úrovni 
EÚ s cieľom dosiahnuť skutočný rast 
miezd, zabrániť špirále znižovania 
nákladov práce, ktorú spôsobuje nezdravá 
súťaž v tejto oblasti, a zvýšiť pozitívnu 
sociálnu konvergenciu pre všetkých; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
posilnili rozsah kolektívneho vyjednávania 
na odvetvovej úrovni a zapojenie 
sociálnych partnerov do tvorby politík, ako 
aj európskeho semestra;

6. víta konzultácie, ktoré Komisia 
uskutočňuje o európskom rámci pre 
minimálne mzdy, pretože umožňujú 
zhromažďovať názory sociálnych 
partnerov a zabezpečujú, aby boli 
akékoľvek ďalšie kroky EÚ v tejto 
záležitosti relevantné a rozvíjané v plnom 
súlade s vnútroštátnymi právomocami, 
autonómiou sociálnych partnerov 
a slobodou kolektívneho vyjednávania; 
vyzýva Komisiu, aby na základe výsledkov 
konzultácií prijala opatrenia na zvýšenie 
sociálnej konvergencie; požaduje 
koordinovaný prístup na úrovni EÚ 
s cieľom dosiahnuť skutočný rast miezd, 
zabrániť špirále znižovania nákladov práce, 
ktorú spôsobuje nezdravá súťaž v tejto 
oblasti a sociálny damping, a zvýšiť 
pozitívnu sociálnu konvergenciu pre 
všetkých; vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby posilnili rozsah kolektívneho 
vyjednávania na odvetvovej úrovni 
a zapojenie sociálnych partnerov do tvorby 
politík, ako aj európskeho semestra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marc Angel, Alex Agius 
Saliba, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 
Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, 
Brando Benifei

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. víta konzultácie, ktoré Komisia 
uskutočňuje o európskom rámci pre 
minimálne mzdy; požaduje primeranú 
výšku minimálnej mzdy, a to 
prostredníctvom kolektívnych zmlúv alebo 
prostredníctvom právnych predpisov 
a v súlade s vnútroštátnymi tradíciami; 

6. víta konzultácie, ktoré Komisia 
uskutočňuje o európskom rámci pre 
minimálne mzdy; domnieva sa, že mzdy sú 
v niektorých členských štátoch umelo 
udržiavané na nízkych úrovniach, čo má 
škodlivé účinky na celé hospodárstvo EÚ 
a jednotný trh; požaduje primeranú výšku 
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požaduje koordinovaný prístup na úrovni 
EÚ s cieľom dosiahnuť skutočný rast 
miezd, zabrániť špirále znižovania 
nákladov práce, ktorú spôsobuje nezdravá 
súťaž v tejto oblasti, a zvýšiť pozitívnu 
sociálnu konvergenciu pre všetkých; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
posilnili rozsah kolektívneho vyjednávania 
na odvetvovej úrovni a zapojenie 
sociálnych partnerov do tvorby politík, ako 
aj európskeho semestra;

minimálnej mzdy, a to prostredníctvom 
kolektívnych zmlúv alebo prostredníctvom 
právnych predpisov v súlade 
s vnútroštátnymi tradíciami, a bez toho, 
aby bola narušená autonómia 
vnútroštátnych sociálnych partnerov 
a dobre fungujúce modely kolektívneho 
vyjednávania; požaduje koordinovaný 
prístup na úrovni EÚ s cieľom dosiahnuť 
skutočný rast miezd, zabrániť špirále 
znižovania nákladov práce, ktorú 
spôsobuje nezdravá súťaž v tejto oblasti, 
a zvýšiť pozitívnu sociálnu konvergenciu 
pre všetkých; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby posilnili sociálny dialóg, rozsah 
kolektívneho vyjednávania a právo naň na 
odvetvovej úrovni a zapojenie sociálnych 
partnerov do tvorby politík, ako aj 
európskeho semestra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Jeroen Lenaers

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. víta konzultácie, ktoré Komisia 
uskutočňuje o európskom rámci pre 
minimálne mzdy; požaduje primeranú 
výšku minimálnej mzdy, a to 
prostredníctvom kolektívnych zmlúv alebo 
prostredníctvom právnych predpisov 
a v súlade s vnútroštátnymi tradíciami; 
požaduje koordinovaný prístup na úrovni 
EÚ s cieľom dosiahnuť skutočný rast 
miezd, zabrániť špirále znižovania 
nákladov práce, ktorú spôsobuje nezdravá 
súťaž v tejto oblasti, a zvýšiť pozitívnu 
sociálnu konvergenciu pre všetkých; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
posilnili rozsah kolektívneho vyjednávania 
na odvetvovej úrovni a zapojenie 
sociálnych partnerov do tvorby politík, ako 

6. víta konzultácie, ktoré Komisia 
uskutočňuje o európskom rámci pre 
minimálne mzdy; požaduje primeranú 
výšku minimálnej mzdy, a to 
prostredníctvom kolektívnych zmlúv alebo 
prostredníctvom vnútroštátnych právnych 
predpisov a v súlade s vnútroštátnymi 
tradíciami; zdôrazňuje, že každý členský 
štát je povinný stanoviť úroveň 
minimálnej mzdy a že tieto úrovne by mali 
zodpovedať konkrétnej sociálno-
ekonomickej situácii danej krajiny; 
pripomína, že článok 153 ods. 5 ZFEÚ 
výslovne vylučuje odmenu z pôsobnosti 
opatrení EÚ; požaduje koordinovaný 
prístup na úrovni EÚ s cieľom dosiahnuť 
skutočný rast miezd, zabrániť špirále 
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aj európskeho semestra; znižovania nákladov práce, ktorú 
spôsobuje nezdravá súťaž v tejto oblasti, 
a zvýšiť pozitívnu sociálnu konvergenciu 
pre všetkých; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby posilnili rozsah kolektívneho 
vyjednávania na odvetvovej úrovni 
a zapojenie sociálnych partnerov do tvorby 
politík, ako aj európskeho semestra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. víta konzultácie, ktoré Komisia 
uskutočňuje o európskom rámci pre 
minimálne mzdy; požaduje primeranú 
výšku minimálnej mzdy, a to 
prostredníctvom kolektívnych zmlúv alebo 
prostredníctvom právnych predpisov 
a v súlade s vnútroštátnymi tradíciami; 
požaduje koordinovaný prístup na úrovni 
EÚ s cieľom dosiahnuť skutočný rast 
miezd, zabrániť špirále znižovania 
nákladov práce, ktorú spôsobuje nezdravá 
súťaž v tejto oblasti, a zvýšiť pozitívnu 
sociálnu konvergenciu pre všetkých; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
posilnili rozsah kolektívneho vyjednávania 
na odvetvovej úrovni a zapojenie 
sociálnych partnerov do tvorby politík, ako 
aj európskeho semestra;

6. víta konzultácie, ktoré Komisia 
uskutočňuje o európskom rámci pre 
minimálne mzdy; požaduje primeranú 
výšku minimálnej mzdy, a to 
prostredníctvom kolektívnych zmlúv alebo 
prostredníctvom právnych predpisov 
a v súlade s vnútroštátnymi tradíciami; 
zdôrazňuje, že žiadna iniciatíva EÚ 
v oblasti minimálnej mzdy nesmie oslabiť 
autonómiu vnútroštátnych sociálnych 
partnerov a dobre fungujúce modely 
kolektívneho vyjednávania; požaduje 
koordinovaný prístup na úrovni EÚ 
s cieľom dosiahnuť skutočný rast miezd, 
zabrániť špirále znižovania nákladov práce, 
ktorú spôsobuje nezdravá súťaž v tejto 
oblasti, a zvýšiť pozitívnu sociálnu 
konvergenciu pre všetkých; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby posilnili 
sociálny dialóg, rozsah kolektívneho 
vyjednávania a právo naň na odvetvovej 
úrovni a zapojenie sociálnych partnerov do 
tvorby politík, ako aj európskeho semestra;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 172
Marianne Vind

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. víta konzultácie, ktoré Komisia 
uskutočňuje o európskom rámci pre 
minimálne mzdy; požaduje primeranú 
výšku minimálnej mzdy, a to 
prostredníctvom kolektívnych zmlúv alebo 
prostredníctvom právnych predpisov 
a v súlade s vnútroštátnymi tradíciami; 
požaduje koordinovaný prístup na úrovni 
EÚ s cieľom dosiahnuť skutočný rast 
miezd, zabrániť špirále znižovania 
nákladov práce, ktorú spôsobuje nezdravá 
súťaž v tejto oblasti, a zvýšiť pozitívnu 
sociálnu konvergenciu pre všetkých; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
posilnili rozsah kolektívneho vyjednávania 
na odvetvovej úrovni a zapojenie 
sociálnych partnerov do tvorby politík, ako 
aj európskeho semestra;

6. berie na vedomie konzultácie, ktoré 
Komisia uskutočňuje o európskom rámci 
pre minimálne mzdy; požaduje primeranú 
výšku minimálnej mzdy, a to 
prostredníctvom kolektívnych zmlúv alebo 
prostredníctvom právnych predpisov 
a v súlade s vnútroštátnymi tradíciami; 
zdôrazňuje, že žiadna iniciatíva EÚ 
v oblasti minimálnej mzdy nesmie oslabiť 
autonómiu vnútroštátnych sociálnych 
partnerov a dobre fungujúce modely 
kolektívneho vyjednávania; požaduje 
koordinovaný prístup na úrovni EÚ 
s cieľom dosiahnuť skutočný rast miezd, 
zabrániť špirále znižovania nákladov práce, 
ktorú spôsobuje nezdravá súťaž v tejto 
oblasti, a zvýšiť pozitívnu sociálnu 
konvergenciu pre všetkých; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby posilnili 
sociálny dialóg, rozsah kolektívneho 
vyjednávania a právo naň na odvetvovej 
úrovni a zapojenie sociálnych partnerov do 
tvorby politík, ako aj európskeho semestra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. víta konzultácie, ktoré Komisia 
uskutočňuje o európskom rámci pre 
minimálne mzdy; požaduje primeranú 
výšku minimálnej mzdy, a to 

6. víta konzultácie, ktoré Komisia 
uskutočňuje o európskom rámci pre 
minimálne mzdy; požaduje primeranú 
výšku minimálnej mzdy, ktorá je nad 
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prostredníctvom kolektívnych zmlúv alebo 
prostredníctvom právnych predpisov 
a v súlade s vnútroštátnymi tradíciami; 
požaduje koordinovaný prístup na úrovni 
EÚ s cieľom dosiahnuť skutočný rast 
miezd, zabrániť špirále znižovania 
nákladov práce, ktorú spôsobuje nezdravá 
súťaž v tejto oblasti, a zvýšiť pozitívnu 
sociálnu konvergenciu pre všetkých; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
posilnili rozsah kolektívneho vyjednávania 
na odvetvovej úrovni a zapojenie 
sociálnych partnerov do tvorby politík, ako 
aj európskeho semestra;

hranicou chudoby a je dostatočná na 
zabezpečenie dôstojného života, 
prostredníctvom kolektívnych zmlúv alebo 
prostredníctvom právnych predpisov 
v súlade s vnútroštátnymi tradíciami, ako 
aj zvýšenie potenciálu pre vytváranie 
pracovných miest v podnikoch sociálneho 
hospodárstva; požaduje koordinovaný 
prístup na úrovni EÚ s cieľom dosiahnuť 
skutočný rast miezd, zabrániť špirále 
znižovania nákladov práce, ktorú 
spôsobuje nezdravá súťaž v tejto oblasti, 
a zvýšiť pozitívnu sociálnu konvergenciu 
pre všetkých; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby posilnili rozsah kolektívneho 
vyjednávania na odvetvovej úrovni 
a zapojenie sociálnych partnerov do tvorby 
politík, ako aj európskeho semestra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. víta konzultácie, ktoré Komisia 
uskutočňuje o európskom rámci pre 
minimálne mzdy; požaduje primeranú 
výšku minimálnej mzdy, a to 
prostredníctvom kolektívnych zmlúv alebo 
prostredníctvom právnych predpisov 
a v súlade s vnútroštátnymi tradíciami; 
požaduje koordinovaný prístup na úrovni 
EÚ s cieľom dosiahnuť skutočný rast 
miezd, zabrániť špirále znižovania 
nákladov práce, ktorú spôsobuje nezdravá 
súťaž v tejto oblasti, a zvýšiť pozitívnu 
sociálnu konvergenciu pre všetkých; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
posilnili rozsah kolektívneho 
vyjednávania na odvetvovej úrovni 
a zapojenie sociálnych partnerov do 

6. víta konzultácie, ktoré Komisia 
uskutočňuje o európskom rámci pre 
minimálne mzdy; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila a posilnila sociálny dialóg ako 
najlepší nástroj na zabezpečenie 
fungujúceho a flexibilného európskeho 
trhu práce, ktorý je založený na zásade 
subsidiarity; v tejto súvislosti je potrebné 
zohľadniť rámec pre minimálne mzdy, 
ktorý je vo forme odporúčania Rady 
v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi, zvykmi a tradíciami;
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tvorby politík, ako aj európskeho semestra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Guido Reil

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. víta konzultácie, ktoré Komisia 
uskutočňuje o európskom rámci pre 
minimálne mzdy; požaduje primeranú 
výšku minimálnej mzdy, a to 
prostredníctvom kolektívnych zmlúv alebo 
prostredníctvom právnych predpisov 
a v súlade s vnútroštátnymi tradíciami; 
požaduje koordinovaný prístup na úrovni 
EÚ s cieľom dosiahnuť skutočný rast 
miezd, zabrániť špirále znižovania 
nákladov práce, ktorú spôsobuje nezdravá 
súťaž v tejto oblasti, a zvýšiť pozitívnu 
sociálnu konvergenciu pre všetkých; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
posilnili rozsah kolektívneho vyjednávania 
na odvetvovej úrovni a zapojenie 
sociálnych partnerov do tvorby politík, ako 
aj európskeho semestra;

6. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili, že zamestnané osoby dostanú 
mzdu, ktorá im umožní dôstojný život 
v ich krajine; v tejto súvislosti pripomína, 
že akékoľvek rozhodnutie o stanovení 
minimálnej mzdy je výsadou členských 
štátov; požaduje primeranú výšku 
minimálnej mzdy, a to prostredníctvom 
kolektívnych zmlúv alebo prostredníctvom 
právnych predpisov a v súlade 
s vnútroštátnymi tradíciami; požaduje 
koordinovaný prístup na úrovni EÚ 
s cieľom dosiahnuť skutočný rast miezd, 
zabrániť špirále znižovania nákladov práce, 
ktorú spôsobuje nezdravá súťaž v tejto 
oblasti, a zvýšiť pozitívnu sociálnu 
konvergenciu pre všetkých; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby posilnili 
rozsah kolektívneho vyjednávania na 
odvetvovej úrovni a zapojenie sociálnych 
partnerov do tvorby politík, ako aj 
európskeho semestra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Abir Al-Sahlani, Dragoş Pîslaru

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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6. víta konzultácie, ktoré Komisia 
uskutočňuje o európskom rámci pre 
minimálne mzdy; požaduje primeranú 
výšku minimálnej mzdy, a to 
prostredníctvom kolektívnych zmlúv alebo 
prostredníctvom právnych predpisov 
a v súlade s vnútroštátnymi tradíciami; 
požaduje koordinovaný prístup na úrovni 
EÚ s cieľom dosiahnuť skutočný rast 
miezd, zabrániť špirále znižovania 
nákladov práce, ktorú spôsobuje nezdravá 
súťaž v tejto oblasti, a zvýšiť pozitívnu 
sociálnu konvergenciu pre všetkých; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
posilnili rozsah kolektívneho vyjednávania 
na odvetvovej úrovni a zapojenie 
sociálnych partnerov do tvorby politík, ako 
aj európskeho semestra;

6. berie na vedomie konzultácie, ktoré 
Komisia uskutočňuje o európskom rámci 
pre minimálne mzdy; vyzýva Komisiu, aby 
pri navrhovaní politík trhu práce 
a sociálnych politík dodržiavala zásadu 
subsidiarity zakotvenú v zmluvách; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
posilnili rozsah kolektívneho vyjednávania 
na odvetvovej úrovni a zapojenie 
sociálnych partnerov do tvorby politík, ako 
aj európskeho semestra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, 
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. víta konzultácie, ktoré Komisia 
uskutočňuje o európskom rámci pre 
minimálne mzdy; požaduje primeranú 
výšku minimálnej mzdy, a to 
prostredníctvom kolektívnych zmlúv alebo 
prostredníctvom právnych predpisov 
a v súlade s vnútroštátnymi tradíciami; 
požaduje koordinovaný prístup na úrovni 
EÚ s cieľom dosiahnuť skutočný rast 
miezd, zabrániť špirále znižovania 
nákladov práce, ktorú spôsobuje nezdravá 
súťaž v tejto oblasti, a zvýšiť pozitívnu 
sociálnu konvergenciu pre všetkých; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
posilnili rozsah kolektívneho vyjednávania 
na odvetvovej úrovni a zapojenie 
sociálnych partnerov do tvorby politík, ako 

6. víta konzultácie so sociálnymi 
partnermi, ktoré Komisia uskutočňuje 
o európskom rámci pre minimálne mzdy; 
požaduje primeranú výšku minimálnej 
mzdy, a to prostredníctvom kolektívnych 
zmlúv alebo prostredníctvom právnych 
predpisov a s náležitým ohľadom na 
jednotlivé vnútroštátne tradície; požaduje 
koordinovaný prístup na úrovni EÚ 
s cieľom zabrániť súťaži v oblasti 
nákladov práce a zvýšiť pozitívnu sociálnu 
konvergenciu pre všetkých; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby posilnili 
rozsah kolektívneho vyjednávania 
a zapojenie sociálnych partnerov do tvorby 
politík, ako aj európskeho semestra;
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aj európskeho semestra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Romana Tomc

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. víta konzultácie, ktoré Komisia 
uskutočňuje o európskom rámci pre 
minimálne mzdy; požaduje primeranú 
výšku minimálnej mzdy, a to 
prostredníctvom kolektívnych zmlúv alebo 
prostredníctvom právnych predpisov 
a v súlade s vnútroštátnymi tradíciami; 
požaduje koordinovaný prístup na úrovni 
EÚ s cieľom dosiahnuť skutočný rast 
miezd, zabrániť špirále znižovania 
nákladov práce, ktorú spôsobuje nezdravá 
súťaž v tejto oblasti, a zvýšiť pozitívnu 
sociálnu konvergenciu pre všetkých; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
posilnili rozsah kolektívneho vyjednávania 
na odvetvovej úrovni a zapojenie 
sociálnych partnerov do tvorby politík, ako 
aj európskeho semestra;

6. víta konzultácie, ktoré Komisia 
uskutočňuje o európskom rámci pre 
minimálne mzdy; požaduje vytvorenie 
rámca pre minimálnu mzdu, a to 
prostredníctvom kolektívnych zmlúv alebo 
prostredníctvom právnych predpisov 
a v súlade s vnútroštátnymi tradíciami; 
požaduje koordinovaný prístup na úrovni 
EÚ s cieľom dosiahnuť skutočný rast 
miezd, zabrániť špirále znižovania 
nákladov práce, ktorú spôsobuje nezdravá 
súťaž v tejto oblasti, a zvýšiť pozitívnu 
sociálnu konvergenciu pre všetkých; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
posilnili rozsah kolektívneho vyjednávania 
na odvetvovej úrovni a zapojenie 
sociálnych partnerov do tvorby politík, ako 
aj európskeho semestra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva členské štáty, aby 
pokračovali vo svojom úsilí 
o zabezpečenie prístupnosti, dostupnosti, 
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cenovej dostupnosti, kvality a nákladovej 
efektívnosti svojich systémov zdravotnej 
starostlivosti, ako aj o zmenu zamerania 
systémov zdravotníctva na zabezpečovanie 
preventívnej starostlivosti prostredníctvom 
vykonávania odporúčaní pre jednotlivé 
krajiny; zdôrazňuje význam kampaní 
zameraných na prevenciu a podporu 
zdravia, najmä pre mladých ľudí zo 
znevýhodnených skupín obyvateľstva, ako 
aj poskytovania ďalšej podpory 
a zohľadňovania zdravotných faktorov 
v rámci politík zamestnanosti a sociálnych 
politík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Marianne Vind, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje, že fungujúci sociálny 
dialóg je kľúčovým nástrojom pri 
stanovovaní pracovných podmienok 
a zapojení rôznych aktérov na rôznych 
úrovniach, vyvažuje záujmy pracovníkov 
a zamestnávateľov a prispieva 
k hospodárskej konkurencieschopnosti 
a sociálnej súdržnosti; vyzýva členské 
štáty, aby ešte viac podporili sociálny 
dialóg v celej Európe s cieľom vyvážiť 
pracovnoprávne vzťahy a v prípade 
potreby posilniť možnosti kolektívneho 
vyjednávania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje význam 
štruktúrovaného a systematického dialógu 
s občianskou spoločnosťou na 
vnútroštátnej úrovni s cieľom zvýšiť 
zodpovednosť. domnieva sa, že Komisia 
by mala získať vstupné informácie od 
širokej škály zainteresovaných strán 
a mala by zabezpečiť väčšiu mieru 
publicity, pokiaľ ide o odporúčania pre 
jednotlivé krajiny a správy o jednotlivých 
krajinách, a to aj prostredníctvom ďalších 
diskusií na vyššej politickej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, 
Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Brando Benifei

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje, že mzdy za prácu na 
plný úväzok by mali zabezpečiť dôstojný 
život; zdôrazňuje, že každý pracovník 
v Únii by mal dostávať životné minimum, 
ktoré mu okrem základných potrieb, ako 
sú potraviny, strecha nad hlavou 
a oblečenie, zároveň zabezpečí prostriedky 
na pokrytie zdravotnej starostlivosti, 
vzdelania, dopravy a rekreácie, ako aj na 
sporenie na nepredvídateľné udalosti, ako 
napr. choroby a úrazy;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 183
Lina Gálvez Muñoz
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
európsky semester nedostatočne 
zohľadňuje širšie rodové hľadisko 
a ďalšie ukazovatele, a vyzýva Komisiu, 
aby zahrnula index rodovej rovnosti ako 
jeden z nástrojov európskeho semestra na 
monitorovanie pokroku pri dosahovaní 
cieľov v oblasti zamestnanosti 
a sociálnych cieľov a na uznanie 
rodových vplyvov makroekonomických 
politík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. opätovne zdôrazňuje, aby sa 
v krajinách, kde je sociálny dialóg slabý, 
presadzovalo intenzívnejšie zapájanie 
sociálnych partnerov a aby sa viac 
podporovalo budovanie ich kapacít; 
vyzýva Komisiu, aby podporovala 
odborové zväzy v tých členských štátoch, 
v ktorých sú slabé;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Sara Skyttedal
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Návrh uznesenia
Odsek 6 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6b. zdôrazňuje význam kolektívneho 
vyjednávania pre udržateľný rast miezd 
a flexibility pre spoločnosti; zdôrazňuje, 
že politiky Únie vrátane tých, ktorými sa 
vykonáva sociálny pilier, nesmú 
oslabovať žiadne trhy práce závislé od 
kolektívneho vyjednávania, ani zasahovať 
do záležitostí, ktoré sú predmetom 
kolektívneho vyjednávania v týchto 
krajinách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 6 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6b. požaduje štruktúrované 
začleňovanie a výraznejšie zapájanie 
ministrov sociálnych vecí, zdravotníctva 
a životného prostredia do procesu 
európskeho semestra na úrovni Rady;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 6 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6c. víta návrh európskeho akčného 
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plánu vykonávania Európskeho piliera 
sociálnych práv a vyzýva Európsku 
komisiu, aby stanovila jasné ciele, ktoré 
sa majú spolu s 20 zásadami dosiahnuť 
do roku 2030;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. opakuje svoje znepokojenie nad 
vysokým počtom osôb, ktorým hrozí 
chudoba a sociálne vylúčenie; je obzvlášť 
znepokojený vysokou mierou chudoby detí 
a chudoby zamestnaných osôb; vyzýva 
Komisiu, aby predložila komplexnú 
európsku stratégiu boja proti chudobe 
a zaviedla európsku záruku pre deti 
s primeraným financovaním a dobre 
navrhnutými podpornými službami;

7. opakuje svoje znepokojenie nad 
vysokým počtom osôb, ktorým hrozí 
chudoba a sociálne vylúčenie; je obzvlášť 
znepokojený vysokou mierou chudoby detí 
a chudoby zamestnaných osôb; vyzýva 
Komisiu, aby predložila komplexnú 
európsku stratégiu boja proti chudobe 
založenú na právach vrátane rámcovej 
smernice o minimálnom príjme a zaviedla 
európsku záruku pre deti s primeraným 
financovaním a dobre navrhnutými 
a inkluzívnymi podpornými službami 
založenými na integrovanom prístupe 
aktívneho začleňovania, ktoré kombinujú 
uplatňovanie základných sociálnych práv 
a poskytovanie kvalitných služieb 
a dôstojných pracovných miest, a ktoré sa 
formujú v spolupráci s komunitou; žiada 
tiež zavedenie novej stratégie 
začleňovania Rómov s konkrétnymi 
cieľmi, ktorá bude monitorovaná 
európskym semestrom, a ktorá sa bude 
zameriavať predovšetkým na boj proti 
odporu voči Rómom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
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Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. opakuje svoje znepokojenie nad 
vysokým počtom osôb, ktorým hrozí 
chudoba a sociálne vylúčenie; je obzvlášť 
znepokojený vysokou mierou chudoby detí 
a chudoby zamestnaných osôb; vyzýva 
Komisiu, aby predložila komplexnú 
európsku stratégiu boja proti chudobe 
a zaviedla európsku záruku pre deti 
s primeraným financovaním a dobre 
navrhnutými podpornými službami;

7. opakuje svoje znepokojenie nad 
vysokým počtom osôb, ktorým hrozí 
chudoba a sociálne vylúčenie; je obzvlášť 
znepokojený vysokou mierou chudoby detí 
a chudoby zamestnaných osôb; vyzýva 
Komisiu, aby v úzkej spolupráci 
s členskými štátmi, pričom uzná ich 
doterajšie výsledky, predložila komplexnú 
európsku stratégiu boja proti chudobe 
a aby zaviedla európsku záruku pre deti 
s dobre navrhnutými podpornými 
službami, ktoré sa budú využívať 
dostatočne flexibilným spôsobom v súlade 
s vnútroštátnymi špecifikami a pri 
dodržiavaní existujúcich vnútroštátnych 
systémov, s primeraným financovaním 
a bez obmedzovania existujúcich 
finančných nástrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marc Angel, Alex Agius 
Saliba, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 
Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, 
Brando Benifei

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. opakuje svoje znepokojenie nad 
vysokým počtom osôb, ktorým hrozí 
chudoba a sociálne vylúčenie; je obzvlášť 
znepokojený vysokou mierou chudoby detí 
a chudoby zamestnaných osôb; vyzýva 
Komisiu, aby predložila komplexnú 
európsku stratégiu boja proti chudobe 
a zaviedla európsku záruku pre deti 

7. opakuje svoje znepokojenie nad 
vysokým počtom osôb, ktorým hrozí 
chudoba a sociálne vylúčenie; je obzvlášť 
znepokojený vysokou mierou chudoby detí 
a chudoby zamestnaných osôb; vyzýva 
Komisiu, aby predložila komplexnú 
európsku stratégiu boja proti chudobe 
a zaviedla európsku záruku pre deti 
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s primeraným financovaním a dobre 
navrhnutými podpornými službami;

s primeraným financovaním a dobre 
navrhnutými podpornými službami 
s cieľom zabezpečiť, aby každé dieťa 
malo právo na bezplatný prístup ku 
kvalitnej zdravotnej starostlivosti, 
kvalitnému vzdelávaniu, kvalitnej 
starostlivosti o deti, ako aj k dôstojnému 
bývaniu a primeranej výžive; poukazuje 
na to, že vysoká úroveň nerovností znižuje 
výkonnosť hospodárstva a potenciál 
udržateľného rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Anne Sander

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. opakuje svoje znepokojenie nad 
vysokým počtom osôb, ktorým hrozí 
chudoba a sociálne vylúčenie; je obzvlášť 
znepokojený vysokou mierou chudoby detí 
a chudoby zamestnaných osôb; vyzýva 
Komisiu, aby predložila komplexnú 
európsku stratégiu boja proti chudobe 
a zaviedla európsku záruku pre deti 
s primeraným financovaním a dobre 
navrhnutými podpornými službami;

7. opakuje svoje znepokojenie nad 
vysokým počtom osôb, ktorým hrozí 
chudoba a sociálne vylúčenie; je obzvlášť 
znepokojený vysokou mierou chudoby detí 
a chudoby zamestnaných osôb; vyzýva 
Komisiu, aby predložila komplexnú 
európsku stratégiu boja proti chudobe 
a zaviedla európsku záruku pre deti 
s primeraným financovaním a dobre 
navrhnutými podpornými službami; 
zdôrazňuje dôležitosť zvýšenia 
financovania pomoci pre najodkázanejšie 
osoby ako vektora európskej solidarity 
a spôsobu, ako prispieť k boju proti 
najhorším formám chudoby v Únii, akými 
sú napríklad nedostatok potravín 
a chudoba detí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Jordi Cañas, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru
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Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. opakuje svoje znepokojenie nad 
vysokým počtom osôb, ktorým hrozí 
chudoba a sociálne vylúčenie; je obzvlášť 
znepokojený vysokou mierou chudoby detí 
a chudoby zamestnaných osôb; vyzýva 
Komisiu, aby predložila komplexnú 
európsku stratégiu boja proti chudobe 
a zaviedla európsku záruku pre deti 
s primeraným financovaním a dobre 
navrhnutými podpornými službami;

7. opakuje svoje znepokojenie nad 
vysokým počtom osôb, ktorým hrozí 
chudoba a sociálne vylúčenie; je obzvlášť 
znepokojený vysokou mierou chudoby detí 
a chudoby zamestnaných osôb; vyzýva 
Komisiu, aby predložila komplexnú 
európsku stratégiu boja proti chudobe 
a zároveň navrhla právne predpisy 
s primeraným financovaním 
z Európskeho sociálneho fondu plus na 
vykonávanie európskej záruky pre deti, 
pretože žiadne dieťa by nemalo zostať bez 
pomoci, a to aj vrátane dobre navrhnutých 
podporných služieb s cieľom zabezpečiť 
deťom rovnocenný bezplatný prístup 
k zdravotnej starostlivosti, vzdelávaniu, 
starostlivosti o deti, dôstojnému bývaniu 
a primeranej výžive;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Guido Reil

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. opakuje svoje znepokojenie nad 
vysokým počtom osôb, ktorým hrozí 
chudoba a sociálne vylúčenie; je obzvlášť 
znepokojený vysokou mierou chudoby detí 
a chudoby zamestnaných osôb; vyzýva 
Komisiu, aby predložila komplexnú 
európsku stratégiu boja proti chudobe 
a zaviedla európsku záruku pre deti 
s primeraným financovaním a dobre 
navrhnutými podpornými službami;

7. opakuje svoje znepokojenie nad 
vysokým počtom osôb, ktorým hrozí 
chudoba a sociálne vylúčenie; je obzvlášť 
znepokojený vysokou mierou chudoby detí 
a chudoby zamestnaných osôb; zdôrazňuje, 
že chudoba detí má mnoho rôznych príčin 
a že príslušné otázky, ako je zdravotná 
starostlivosť, vzdelávanie, starostlivosť 
o deti, výživa a bývanie, patria do 
právomoci a zodpovednosti členských 
štátov; vyzýva členské štáty, aby sa 
prioritne zaoberali problematikou 
chudoby detí;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 194
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. opakuje svoje znepokojenie nad 
vysokým počtom osôb, ktorým hrozí 
chudoba a sociálne vylúčenie; je obzvlášť 
znepokojený vysokou mierou chudoby detí 
a chudoby zamestnaných osôb; vyzýva 
Komisiu, aby predložila komplexnú 
európsku stratégiu boja proti chudobe 
a zaviedla európsku záruku pre deti 
s primeraným financovaním a dobre 
navrhnutými podpornými službami;

7. opakuje svoje znepokojenie nad 
vysokým počtom osôb, ktorým hrozí 
chudoba a sociálne vylúčenie; je obzvlášť 
znepokojený vysokou mierou chudoby detí 
a chudoby zamestnaných osôb; vyzýva 
Komisiu, aby predložila komplexnú 
európsku stratégiu boja proti chudobe, 
najmä zvýšením financovania pomoci pre 
najodkázanejšie osoby z nového ESF+, 
a aby zároveň zaviedla európsku záruku 
pre deti s primeraným financovaním 
a dobre navrhnutými podpornými 
službami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 195
Stelios Kympouropoulos

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. opakuje svoje znepokojenie nad 
vysokým počtom osôb, ktorým hrozí 
chudoba a sociálne vylúčenie; je obzvlášť 
znepokojený vysokou mierou chudoby detí 
a chudoby zamestnaných osôb; vyzýva 
Komisiu, aby predložila komplexnú 
európsku stratégiu boja proti chudobe 
a zaviedla európsku záruku pre deti 
s primeraným financovaním a dobre 
navrhnutými podpornými službami;

7. opakuje svoje znepokojenie nad 
vysokým počtom osôb zo zraniteľných 
skupín, ktorým hrozí chudoba a sociálne 
vylúčenie; je obzvlášť znepokojený 
vysokou mierou chudoby detí a chudoby 
zamestnaných osôb; vyzýva Komisiu, aby 
predložila komplexnú európsku stratégiu 
boja proti chudobe a zaviedla európsku 
záruku pre deti s primeraným 
financovaním a dobre navrhnutými 



PE646.889v01-00 100/102 AM\1197169SK.docx

SK

podpornými službami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. opakuje svoje znepokojenie nad 
vysokým počtom osôb, ktorým hrozí 
chudoba a sociálne vylúčenie; je obzvlášť 
znepokojený vysokou mierou chudoby detí 
a chudoby zamestnaných osôb; vyzýva 
Komisiu, aby predložila komplexnú 
európsku stratégiu boja proti chudobe 
a zaviedla európsku záruku pre deti 
s primeraným financovaním a dobre 
navrhnutými podpornými službami;

7. opakuje svoje znepokojenie nad 
vysokým počtom osôb, ktorým hrozí 
relatívna chudoba a sociálne vylúčenie; je 
obzvlášť znepokojený vysokou mierou 
chudoby detí a chudoby zamestnaných 
osôb; vyzýva Komisiu, aby predložila 
komplexnú európsku stratégiu boja proti 
chudobe a zaviedla európsku záruku pre 
deti s primeraným financovaním a dobre 
navrhnutými podpornými službami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
Jeroen Lenaers

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. opakuje svoje znepokojenie nad 
vysokým počtom osôb, ktorým hrozí 
chudoba a sociálne vylúčenie; je obzvlášť 
znepokojený vysokou mierou chudoby detí 
a chudoby zamestnaných osôb; vyzýva 
Komisiu, aby predložila komplexnú 
európsku stratégiu boja proti chudobe 
a zaviedla európsku záruku pre deti 
s primeraným financovaním a dobre 
navrhnutými podpornými službami;

7. opakuje svoje znepokojenie nad 
vysokým počtom osôb, ktorým hrozí 
chudoba a sociálne vylúčenie; je obzvlášť 
znepokojený vysokou mierou chudoby detí 
a chudoby zamestnaných osôb; vyzýva 
Komisiu, aby predložila komplexnú 
európsku stratégiu boja proti chudobe 
s osobitným zameraním na deti 
s primeraným financovaním a dobre 
navrhnutými podpornými službami;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 198
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
vertikálna a horizontálna segregácia trhu 
práce v celej Európskej únii 
a pretrvávajúce rozdiely v odmeňovaní 
žien a mužov a v dôchodkoch žien 
a mužov sú v celej Európskej únii stále 
vysoké, ako aj nad nedostatočnou 
účasťou žien na rozhodovacích 
procesoch, najmä pokiaľ ide 
o rozhodovanie o hospodárskych otázkach 
a sociálny dialóg; zdôrazňuje, že týmto 
a ďalším nerovnostiam výraznejšie čelia 
znevýhodnené skupiny žien, a preto žiada, 
aby sa do politík zamestnanosti a sociálnej 
ochrany začlenil medziodvetvový prístup, 
ktorým sa zabezpečí podpora zraniteľných 
skupín žien vrátane žien so zdravotným 
postihnutím; na dosiahnutie takéhoto 
medziodvetvového prístupu je potrebné 
zahrnúť, okrem iného, aj údaje 
a informácie rozčlenené podľa pohlavia, 
napríklad pri zavádzaní platforiem proti 
nelegálnej práci, aktívnych politík práce, 
pri zabezpečovaní mobility, vypracovávaní 
individuálnych akčných plánov alebo 
poskytovaní dávok v nezamestnanosti;
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Pozmeňujúci návrh 199
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

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

7a. vyzýva členské štáty a Komisiu, 
aby boj proti nezamestnanosti mladých 
ľudí považovali za prioritu a plne 
využívali finančné nástroje, ako sú záruka 
pre mladých ľudí, programy EÚ, 
napríklad Erasmus+, a cielené opatrenia 
na riešenie problému nezamestnanosti 
mladých ľudí a na podporu 
zamestnateľnosti mladých ľudí;

Or. en


