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Pozmeňujúci návrh 200
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. naliehavo žiada Európsku 
komisiu, aby podporovala členské štáty pri 
zriaďovaní alebo rozširovaní ich 
infraštruktúr starostlivosti o deti, napr. 
oslobodením všetkých verejných výdavkov 
súvisiacich s verejnou starostlivosťou o 
deti z výpočtu rozpočtového deficitu 
(vrátane investícií spolufinancovaných z 
európskych fondov);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby do vymedzenia a vykonávania 
európskeho ekologického dohovoru 
začlenili osobitné opatrenie zaručujúce 
rešpektovanie sociálnej spravodlivosti s 
cieľom zabezpečiť spravodlivú 
transformáciu a zabezpečiť osobitnú 
ochranu zraniteľnejších ľudí a skupín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Lina Gálvez Muñoz
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh uznesenia
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Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva Komisiu, aby do procesu 
monitorovania európskeho semestra ďalej 
integrovala sociálny prehľad pre 
Európsky pilier sociálnych práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 203
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 7 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7b. vyzýva Európsku komisiu, aby sa 
zaoberala demografickými výzvami 
prostredníctvom spoločných usmernení 
založených na hodnotách rodovej 
rovnosti, nediskriminácie a 
medzigeneračnej solidarity, ktoré je 
možné uplatniť na vnútroštátnej úrovni v 
rámci odporúčaní pre jednotlivé krajiny, 
pričom sa zohľadnia rozdiely v národnej 
kultúre a sociálnej politike;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 204
Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu, aby predložila 
rámcovú smernicu o systémoch 
dôstojného minimálneho príjmu s cieľom 
zabezpečiť minimum sociálnej ochrany;

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu, aby predložila 
rámcovú smernicu o systémoch 
dôstojného minimálneho príjmu s cieľom 
zabezpečiť minimum sociálnej ochrany;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
Guido Reil

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu, aby predložila 
rámcovú smernicu o systémoch 
dôstojného minimálneho príjmu s cieľom 
zabezpečiť minimum sociálnej ochrany;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 207
Anne Sander

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu, aby predložila 
rámcovú smernicu o systémoch 
dôstojného minimálneho príjmu s cieľom 

vypúšťa sa
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zabezpečiť minimum sociálnej ochrany;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
Jeroen Lenaers

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu, aby predložila 
rámcovú smernicu o systémoch 
dôstojného minimálneho príjmu s cieľom 
zabezpečiť minimum sociálnej ochrany;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu, aby predložila 
rámcovú smernicu o systémoch dôstojného 
minimálneho príjmu s cieľom zabezpečiť 
minimum sociálnej ochrany;

8. vyzýva Komisiu, aby predložila 
rámcovú smernicu o systémoch dôstojného 
minimálneho príjmu s cieľom zabezpečiť 
minimum sociálnej ochrany a zabezpečiť, 
aby ani priami príjemcovia, ani ich rodiny 
nežili tesne nad hranicou chudoby; 
konštatuje, že minimálny príjem musí byť 
dočasným a prechodným opatrením, aby 
zabezpečil dôstojnosť tým, ktorí sa 
nachádzajú v situácii väčšej deprivácie a 
zraniteľnosti, a preto si bude vyžadovať 
doplnkové opatrenia začlenenia 
prostredníctvom verejných politík 
zamestnanosti, podpory a propagácie 
národných výrobných kapacít s cieľom 
podporiť vytváranie dôstojných 
pracovných miest;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu, aby predložila 
rámcovú smernicu o systémoch 
dôstojného minimálneho príjmu s cieľom 
zabezpečiť minimum sociálnej ochrany;

8. vyzýva Komisiu, aby vyhodnotila a 
vypracovala porovnávaciu štúdiu o 
rôznych systémoch minimálneho príjmu, 
ktoré existujú v EÚ; žiada Komisiu, aby 
vypracovala správu, vyvodila závery a 
zdôraznila osvedčené postupy v tejto 
oblasti s cieľom zabezpečiť minimum 
sociálnej ochrany;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu, aby predložila 
rámcovú smernicu o systémoch dôstojného 
minimálneho príjmu s cieľom zabezpečiť 
minimum sociálnej ochrany;

8. vyzýva Komisiu, aby predložila 
rámcovú smernicu o systémoch dôstojného 
minimálneho príjmu s cieľom zabezpečiť 
minimum sociálnej ochrany, záchrannú 
sieť, ktorá zaručuje všetkým občanom 
dôstojný život;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Ádám Kósa
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Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu, aby predložila 
rámcovú smernicu o systémoch 
dôstojného minimálneho príjmu s cieľom 
zabezpečiť minimum sociálnej ochrany;

8. vyzýva Komisiu, aby zvážila kroky 
podporujúce členské štáty v oblasti 
spravodlivej minimálnej mzdy, ktorá 
zabezpečuje slušnú životnú úroveň vo 
vzťahu k hospodárskym podmienkam 
každého členského štátu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
Marianne Vind

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu, aby predložila 
rámcovú smernicu o systémoch 
dôstojného minimálneho príjmu s cieľom 
zabezpečiť minimum sociálnej ochrany;

8. vyzýva Komisiu, aby predložila 
komplexnú a ambicióznu európsku 
stratégiu pre chudobných pracujúcich, po 
ktorej by nasledovali konkrétne návrhy 
zamerané na riešenie základných príčin 
chudoby pracujúcich v Európe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 214
Romana Tomc

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu, aby predložila 
rámcovú smernicu o systémoch 
dôstojného minimálneho príjmu s cieľom 
zabezpečiť minimum sociálnej ochrany;

8. vyzýva Komisiu, aby predložila 
rámec systémov minimálneho príjmu s 
cieľom zabezpečiť minimum sociálnej 
ochrany;

Or. en



AM\1197733SK.docx 9/84 PE646.977v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 215
Lina Gálvez Muñoz
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. víta záväzok novej Komisie 
navrhnúť stratégiu EÚ v oblasti rodovej 
rovnosti vrátane záväzných opatrení na 
zabezpečenie transparentnosti 
odmeňovania do uplynutia prvých 100 dní 
od začiatku jej mandátu; vyzýva Komisiu, 
aby túto iniciatívu doplnila o nástroje, 
ktoré poskytujú objektívne kritériá, ktoré 
umožňujú rodovo neutrálne hodnotenie a 
porovnávanie 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 216
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. opätovne zdôrazňuje svoje 
znepokojenie nad mierou bezdomovectva 
a vylúčenia z bývania; požaduje prísnejšie 
monitorovanie a odporúčania v tejto 
oblasti v rámci semestra; vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby bezodkladne podnikli 
kroky na dosiahnutie pokroku v otázke 
priority 19 Európskeho piliera sociálnych 
práv;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
France Jamet

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. žiada integrovanú reakciu s 
cieľom riešiť nedostatok cenovo 
dostupného bývania, zlých podmienok 
bývania, vylúčenia z bývania a 
bezdomovectva;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 218
Jordi Cañas, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru, Marie-Pierre Vedrenne

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. žiada integrovanú reakciu s cieľom 
riešiť nedostatok cenovo dostupného 
bývania, zlých podmienok bývania, 
vylúčenia z bývania a bezdomovectva;

9. žiada integrovanú reakciu s cieľom 
zabrániť nedostatku cenovo dostupného 
bývania, zlým podmienkam bývania, 
vylúčeniu z bývania a bezdomovectvu; 
vyzýva Komisiu, aby navrhla európsky 
rámec pre sociálne a cenovo dostupné 
bývanie na účinnú koordináciu opatrení 
členských štátov v súlade s odporúčaním 
19 európskeho piliera sociálnych práv; 
poznamenáva, že Komisia by mala 
preskúmať vykonávanie existujúcich 
úspešných modelov, konkrétne modelu 
„bývanie ako prvé“, a to prostredníctvom 
primeraných fondov, ako sú Európsky 
sociálny fond plus a Európsky fond 
regionálneho rozvoja; okrem toho 
zdôrazňuje, že je potrebné, aby Komisia a 
členské štáty zhromažďovali lepšie a 
harmonizovanejšie údaje o počte ľudí bez 
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domova v Európe, pretože to predstavuje 
základ akejkoľvek účinnej verejnej 
politiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
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 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. žiada integrovanú reakciu s 
cieľom riešiť nedostatok cenovo 
dostupného bývania, zlých podmienok 
bývania, vylúčenia z bývania a 
bezdomovectvo;

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby integrovane reagovali s cieľom riešiť 
nedostatok cenovo dostupného bývania, zlé 
podmienky bývania, energetickú chudobu 
a vylúčenie z bývania; vyzýva Komisiu, 
aby navrhla rámec EÚ pre vnútroštátne 
stratégie v oblasti bezdomovectva, a 
vyzýva členské štáty, aby pripravili svoje 
stratégie v oblasti bezdomovectva, v 
ktorých prijmú zásadu „bývanie ako 
prvé“, pričom uprednostnia poskytovanie 
trvalého bývania ľuďom bez domova a 
zastavia kriminalizáciu bezdomovectva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 220
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. žiada integrovanú reakciu s cieľom 
riešiť nedostatok cenovo dostupného 
bývania, zlých podmienok bývania, 
vylúčenia z bývania a bezdomovectva;

9. naliehavo žiada integrovanú 
reakciu s cieľom riešiť nedostatok cenovo 
dostupného bývania, zlých podmienok 
bývania, vylúčenia z bývania a 
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bezdomovectva; vyzýva Komisiu a všetky 
členské štáty EÚ, aby podporovali 
oprávnenosť investícií do verejného 
bývania v rámci Kohézneho fondu 
(zlepšenie existujúceho verejného bývania 
a prípadne výstavba nového bývania), 
odstránenie tohto typu investícií z kritérií 
deficitu a revíziu pravidiel štátnej pomoci 
v tomto ohľade;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Guido Reil

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. žiada integrovanú reakciu s 
cieľom riešiť nedostatok cenovo 
dostupného bývania, zlých podmienok 
bývania, vylúčenia z bývania a 
bezdomovectva;

9. je znepokojený nárastom 
bezdomovectva vo väčšine členských 
štátov; zdôrazňuje, že nárast 
bezdomovectva má tak osobné, 
individuálne, ako aj štrukturálne príčiny, 
ako je migrácia z krajín mimo EÚ, 
migrácia chudoby z členských štátov EÚ, 
nedostatok cenovo dostupného bývania a 
nesprávne politiky bývania; vyzýva 
členské štáty, aby si vymieňali informácie 
a osvedčené postupy na riešenie tohto 
naliehavého sociálneho problému;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. žiada integrovanú reakciu s cieľom 9. žiada integrovanú reakciu s cieľom 
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riešiť nedostatok cenovo dostupného 
bývania, zlých podmienok bývania, 
vylúčenia z bývania a bezdomovectva;

riešiť nedostatok cenovo dostupného 
bývania, zlé podmienky bývania, 
nedostupné bývanie, vylúčenie z bývania a 
bezdomovectvo s cieľom zastaviť 
investície do segregovaných rezidenčných 
inštitúcií a vykonať okamžitú 
deinštitucionalizáciu osôb so zdravotným 
postihnutím a zakázať nútené 
vysťahovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 223
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. žiada integrovanú reakciu s cieľom 
riešiť nedostatok cenovo dostupného 
bývania, zlých podmienok bývania, 
vylúčenia z bývania a bezdomovectva;

9. žiada integrovanú reakciu s cieľom 
riešiť nedostatok cenovo dostupného 
bývania, zlé podmienky bývania, 
nedostupné bývanie, vylúčenie z bývania a 
bezdomovectvo s cieľom zastaviť 
investície do segregovaných rezidenčných 
inštitúcií a vykonať okamžitú 
deinštitucionalizáciu osôb so zdravotným 
postihnutím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 224
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, 
Dragoş Pîslaru

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. žiada integrovanú reakciu s cieľom 
riešiť nedostatok cenovo dostupného 
bývania, zlých podmienok bývania, 

9. žiada integrovanú reakciu s cieľom 
riešiť nedostatok cenovo dostupného 
bývania, zlých podmienok bývania, 
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vylúčenia z bývania a bezdomovectva; vylúčenia z bývania a bezdomovectva; v 
súlade s ekologickým dohovorom tiež 
žiada, aby sa prijali primerané opatrenia 
na riešenie problému energetickej 
chudoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. žiada integrovanú reakciu s cieľom 
riešiť nedostatok cenovo dostupného 
bývania, zlých podmienok bývania, 
vylúčenia z bývania a bezdomovectva;

9. vyzýva členské štáty na integrovanú 
reakciu s cieľom riešiť nedostatok cenovo 
dostupného bývania, zlých podmienok 
bývania, vylúčenia z bývania a 
bezdomovectva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 226
Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. žiada integrovanú reakciu s cieľom 
riešiť nedostatok cenovo dostupného 
bývania, zlých podmienok bývania, 
vylúčenia z bývania a bezdomovectva;

9. Žiada dôraznú a integrovanú 
reakciu s cieľom riešiť nedostatok cenovo 
dostupného bývania, zlých podmienok 
bývania, vylúčenia z bývania a 
bezdomovectva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 227
Stelios Kympouropoulos
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Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. žiada integrovanú reakciu s 
cieľom riešiť nedostatok cenovo 
dostupného bývania, zlých podmienok 
bývania, vylúčenia z bývania a 
bezdomovectva;

9. požaduje akčný plán na riešenie 
nedostatku cenovo dostupného bývania, 
zlých podmienok bývania, vylúčenia z 
bývania a bezdomovectva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 228
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
rámcovú stratégiu EÚ pre vnútroštátne 
stratégie v oblasti bezdomovectva a vyzýva 
všetky členské štáty, aby pripravili svoje 
stratégie v oblasti bezdomovectva 
obsahujúce proaktívne a reaktívne 
opatrenia, v ktorých prijmú zásadu 
„bývanie ako prvé“, pričom uprednostnia 
poskytovanie trvalého bývania ľuďom bez 
domova, navrhnú spôsoby riešenia 
problému energetickej chudoby, a zastavia 
vysťahovania a kriminalizáciu 
bezdomovectva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 229
Lina Gálvez Muñoz
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

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

9a. vyzýva členské štáty a Komisiu, 
aby odstránili všetky prekážky pre ženy, 
ktoré sa zúčastňujú na trhu práce, a 
začlenili rodové hľadisko do fiškálnych 
politík – vrátane rodových auditov 
fiškálnych politík s cieľom odstrániť 
rodové predsudky – a zabezpečili, aby sa 
neustanovili žiadne nové daňové zákony, 
zákony o výdavkoch, programy alebo 
postupy, ktoré zvyšujú rodové rozdiely na 
trhu alebo rodové rozdiely v čistom 
príjme, alebo ktoré posilňujú model muža 
ako živiteľa rodiny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 230
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, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, 
Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby predložili konkrétne návrhy na 
zabezpečenie spravodlivej transformácie 
vo vzťahu k modernizácii bytového fondu 
súvisiacej s energetickou účinnosťou v 
súvislosti s ekologickým dohovorom bez 
toho, aby nadmerne zaťažovali zraniteľné 
skupiny, najmä tie, ktoré sú ohrozené 
chudobou a sociálnym vylúčením;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 231
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet
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Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. zdôrazňuje, že bezdomovectvo je 
tiež zásadným zdravotným problémom, 
pričom dĺžka života bezdomovcov výrazne 
zaostáva za bežnou populáciou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 232
Maria Walsh

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. požaduje intenzívnejšie 
monitorovanie a odporúčania v rámci EÚ 
týkajúce sa dostupného bývania a 
zabezpečenia práva na bývanie pre ľudí 
bez domova;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 233
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. je znepokojený tým, že podiel osôb, 
ktoré predčasne ukončili školskú 
dochádzku, stagnuje, a podiel žiakov so 
slabými výsledkami sa zvyšuje; vyzýva 
členské štáty, aby zlepšili svoje systémy 
vzdelávania; zdôrazňuje, že výsledky 
vzdelávania sú takisto negatívne 
ovplyvnené sociálnym vylúčením, 

10. je znepokojený tým, že podiel osôb, 
ktoré predčasne ukončili školskú 
dochádzku, stagnuje, a podiel žiakov, ktorí 
nevyužívajú naplno svoj potenciál, sa 
zvyšuje; vyzýva členské štáty, aby zlepšili 
kvalitu, prístupnosť a inkluzívnosť 
svojich systémov vzdelávania z hľadiska 
celoživotného vzdelávania, a to aj 
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chudobou a segregáciou, ktoré treba taktiež 
riešiť;

prostredníctvom primeraného 
financovania a väčších možností 
prechodu a napredovania v rámci rôznych 
ciest vzdelávania a odbornej prípravy; 
zdôrazňuje, že výsledky vzdelávania sú 
výrazne negatívne ovplyvnené sociálnym 
vylúčením, diskrimináciou, chudobou a 
segregáciou, očakávaniami založenými na 
rodových a etnických stereotypoch, ktoré 
treba taktiež riešiť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 234
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. je znepokojený tým, že podiel osôb, 
ktoré predčasne ukončili školskú 
dochádzku, stagnuje, a podiel žiakov so 
slabými výsledkami sa zvyšuje; vyzýva 
členské štáty, aby zlepšili svoje systémy 
vzdelávania; zdôrazňuje, že výsledky 
vzdelávania sú takisto negatívne 
ovplyvnené sociálnym vylúčením, 
chudobou a segregáciou, ktoré treba taktiež 
riešiť;

10. je znepokojený tým, že podiel osôb, 
ktoré predčasne ukončili školskú 
dochádzku, stagnuje, najmä medzi 
marginalizovanými skupinami, ako sú 
osoby so zdravotným postihnutím alebo z 
prisťahovaleckého prostredia, a podiel 
žiakov so slabými výsledkami sa zvyšuje; 
vyzýva členské štáty, aby zlepšili svoje 
systémy vzdelávania a investovali do 
zvyšovania kvalifikácie prostredníctvom 
európskych štrukturálnych a investičných 
fondov s cieľom zabezpečiť, aby 
vzdelávanie a odborná príprava 
zodpovedali potrebám zamestnávania; 
zdôrazňuje, že výsledky vzdelávania sú 
takisto negatívne ovplyvnené sociálnym 
vylúčením, chudobou a segregáciou, ktoré 
treba taktiež riešiť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, 
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Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Brando Benifei

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. je znepokojený tým, že podiel osôb, 
ktoré predčasne ukončili školskú 
dochádzku, stagnuje, a podiel žiakov so 
slabými výsledkami sa zvyšuje; vyzýva 
členské štáty, aby zlepšili svoje systémy 
vzdelávania; zdôrazňuje, že výsledky 
vzdelávania sú takisto negatívne 
ovplyvnené sociálnym vylúčením, 
chudobou a segregáciou, ktoré treba taktiež 
riešiť;

10. je znepokojený tým, že podiel osôb, 
ktoré predčasne ukončili školskú 
dochádzku, stagnuje, a podiel žiakov so 
slabými výsledkami sa zvyšuje; vyzýva 
členské štáty, aby zlepšili svoje systémy 
vzdelávania; zdôrazňuje, že výsledky 
vzdelávania sú takisto negatívne 
ovplyvnené sociálnym vylúčením, 
chudobou a segregáciou, ktoré treba taktiež 
riešiť; vyzýva Komisiu, aby vykonala 
komplexnú analýzu faktorov, ktoré vedú k 
predčasnému ukončeniu školskej 
dochádzky vrátane sociálnych aspektov, a 
aby predložila návrh na riešenie tohto 
problému;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
Stelios Kympouropoulos

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. je znepokojený tým, že podiel osôb, 
ktoré predčasne ukončili školskú 
dochádzku, stagnuje, a podiel žiakov so 
slabými výsledkami sa zvyšuje; vyzýva 
členské štáty, aby zlepšili svoje systémy 
vzdelávania; zdôrazňuje, že výsledky 
vzdelávania sú takisto negatívne 
ovplyvnené sociálnym vylúčením, 
chudobou a segregáciou, ktoré treba 
taktiež riešiť;

10. je znepokojený tým, že podiel osôb, 
ktoré predčasne ukončili školskú 
dochádzku, stagnuje, a podiel žiakov so 
slabými výsledkami sa zvyšuje; vyzýva 
členské štáty, aby zlepšili svoje systémy 
vzdelávania, pričom zohľadnia význam 
podpory hodnôt, ako je ľudská 
dôstojnosť, vzájomný rešpekt a sloboda 
výberu; zdôrazňuje, že výsledky 
vzdelávania sú takisto ovplyvnené 
sociálnym zázemím študentov, a požaduje 
účinné riešenie diskriminácie v školských 
priestoroch;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 237
Marianne Vind, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. je znepokojený tým, že podiel osôb, 
ktoré predčasne ukončili školskú 
dochádzku, stagnuje, a podiel žiakov so 
slabými výsledkami sa zvyšuje; vyzýva 
členské štáty, aby zlepšili svoje systémy 
vzdelávania; zdôrazňuje, že výsledky 
vzdelávania sú takisto negatívne 
ovplyvnené sociálnym vylúčením, 
chudobou a segregáciou, ktoré treba taktiež 
riešiť;

10. je znepokojený tým, že podiel osôb, 
ktoré predčasne ukončili školskú 
dochádzku, stagnuje, a podiel žiakov so 
slabými výsledkami sa zvyšuje; vyzýva 
členské štáty, aby zlepšili svoje systémy 
vzdelávania a podporovali celoživotné 
vzdelávanie; zdôrazňuje, že výsledky 
vzdelávania sú takisto negatívne 
ovplyvnené sociálnym vylúčením, 
chudobou a segregáciou, ktoré treba taktiež 
riešiť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 238
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. je znepokojený tým, že podiel osôb, 
ktoré predčasne ukončili školskú 
dochádzku, stagnuje, a podiel žiakov so 
slabými výsledkami sa zvyšuje; vyzýva 
členské štáty, aby zlepšili svoje systémy 
vzdelávania; zdôrazňuje, že výsledky 
vzdelávania sú takisto negatívne 
ovplyvnené sociálnym vylúčením, 
chudobou a segregáciou, ktoré treba taktiež 
riešiť;

10. je znepokojený tým, že podiel osôb, 
ktoré predčasne ukončili školskú 
dochádzku, stagnuje, a podiel žiakov so 
slabými výsledkami sa zvyšuje; vyzýva 
členské štáty, aby zlepšili svoje systémy 
vzdelávania; zdôrazňuje, že výsledky 
vzdelávania sú takisto negatívne 
ovplyvnené sociálnym vylúčením, 
chudobou, segregáciou a slabou 
integráciou, ktoré treba taktiež riešiť;

Or. en



AM\1197733SK.docx 21/84 PE646.977v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 239
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, 
Jordi Cañas, Radka Maxová, Dragoş Pîslaru

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby čo najviac zvýšili svoje úsilie o 
investovanie do prístupného 
vysokokvalitného vzdelávania a odbornej 
prípravy, pričom posilnia opatrenia na 
zvyšovanie úrovne zručností a 
rekvalifikáciu vrátane digitálnych 
zručností, a aby podporovali celoživotné 
vzdelávanie; zdôrazňuje, že konvergencia 
kvalifikácií a zručností s pracovnými 
príležitosťami je predpokladom pre 
vytvorenie konkurencieschopného trhu 
práce EÚ a mala by sa riešiť uľahčením 
užšej spolupráce medzi vzdelávacími 
systémami a podnikmi, napríklad 
prostredníctvom podpory učňovskej 
prípravy, učenia sa na pracovisku a 
celoživotného vzdelávania; veľmi očakáva 
od aktualizovaného programu v oblasti 
zručností pre Európu, ktorý Komisia 
oznámila, že bude holisticky reagovať na 
výzvu prispôsobovania zručností 
ekologickej a digitálnej transformácii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 240
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 10 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby čo najviac zvýšili svoje úsilie o 
investovanie do cenovo dostupného, 
prístupného a vysokokvalitného 
vzdelávania a odbornej prípravy vrátane 
digitálnych a prierezových zručností a aby 
podporovali celoživotné vzdelávanie a 
rozvoj zručností s cieľom pripraviť 
pracovníkov na budúce potreby trhu práce 
ovplyvneného ekologickou a digitálnou 
transformáciou; vyzýva členské štáty, aby 
posilnili svoje systémy odborného 
vzdelávania a odbornej prípravy a zvýšili 
ich súlad s potrebami trhu práce; 
zdôrazňuje význam učňovského 
vzdelávania a iných foriem učenia sa na 
pracovisku; zastáva názor, že vzájomné 
uznávanie kvalifikácií bude prínosom pri 
prekonávaní nedostatku zručností a 
nesúladu medzi ponúkanými a 
požadovanými zručnosťami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 241
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. zdôrazňuje, že medzery v základnej 
gramotnosti a digitálnych zručnostiach sú 
vážnymi prekážkami zmysluplnej účasti v 
spoločnosti a na trhu práce, čo 
predstavuje riziko prehĺbenia súčasných 
sociálno-ekonomických nerovností; v tejto 
súvislosti vyzýva členské štáty, aby 
posilnili ustanovenia o prístupnej, 
inkluzívnej, flexibilnej a vysokokvalitnej 
odbornej príprave zameranej na základné 
zručnosti s prispôsobenou podporou a 
aktívnym dosahom na okrajové skupiny 
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spoločnosti; poukazuje na to, že to závisí 
od dlhodobej strategickej spolupráce 
medzi poskytovateľmi odbornej prípravy, 
organizáciami občianskej spoločnosti, 
regionálnymi a miestnymi orgánmi, 
verejnými službami zamestnanosti a 
sociálnymi službami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 242
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili vzostupnú konvergenciu 
rovnakých, neprenosných a plne 
platených materských a otcovských 
dovoleniek ako opatrenie na zlepšenie 
rodovej rovnosti v oblasti starostlivosti, 
uľahčenie rovnoprávnej účasti žien a 
mužov na trhu práce a spravodlivejší 
podiel neplatenej starostlivosti a práce v 
domácnosti, čím sa odstránia dočasné 
medzery alebo medzery v zamestnaní na 
čiastočný úväzok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 243
Marianne Vind, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. vyzýva Komisiu, aby predložila 
novú stratégiu EÚ v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci vrátane vízie 
nulovej miery smrteľných pracovných 
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úrazov a rakoviny súvisiacej s prácou s 
ďalšími záväznými limitnými hodnotami 
vystavenia pri práci, silnejšiu smernicu o 
azbeste a novú smernicu o 
psychosociálnych zdravotných rizikách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 244
Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. uznáva, že mnohé tradičné 
pracovné miesta sa v dôsledku 
digitalizácie nahrádzajú novými; vyzýva 
členské štáty, aby zabezpečovali viac 
odbornej prípravy s cieľom udržať 
pracovníkov, ktorým hrozí strata 
zamestnania, na trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 245
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali odborné vzdelávanie 
zamerané na odstránenie nesúladu na 
trhu práce, program prispôsobený 
potrebám trhu práce a programy odbornej 
prípravy zamerané na podnikanie;

Or. en



AM\1197733SK.docx 25/84 PE646.977v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 246
Lina Gálvez Muñoz
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. Opakuje svoju výzvu doplniť 
hodnotiacu tabuľku makroekonomických 
nerovnováh o sociálne ukazovatele 
vrátane rodových nerovností, ktoré musia 
byť na rovnakej úrovni ako hospodárske 
ukazovatele;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 247
Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Dragoş Pîslaru

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. vyzýva členské štáty, aby 
investovali do kvalitných systémov 
vzdelávania, digitálnych zručností, 
digitálneho odborného vzdelávania a 
digitálneho zvyšovania kvalifikácie, 
rekvalifikácie a celoživotného vzdelávania 
pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 248
Jordi Cañas, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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10a. zdôrazňuje potrebu zlepšiť 
odbornú prípravu a vzdelávanie s cieľom 
prispôsobiť zručnosti a vytvoriť nové 
pracovné miesta v environmentálnom a 
digitálnom sektore;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 249
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 10 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10b. vyzýva Komisiu, aby aktualizovala 
a posilnila svoje usmernenie pre členské 
štáty pri zavádzaní účinných opatrení na 
potvrdzovanie spôsobilostí získaných 
prostredníctvom neformálneho 
vzdelávania a informálneho učenia sa v 
úzkej spolupráci so zúčastnenými 
stranami dotknutými týmito procesmi; 
zdôrazňuje, že zvyšovanie hodnoty a 
zviditeľnenie všetkých spôsobilostí 
vrátane nekognitívnych alebo „mäkkých“ 
zručností bez ohľadu na to, kde sa 
získajú, predstavuje účinný prostriedok 
umožňujúci účasť v spoločnosti a na trhu 
práce, najmä pre ľudí s nízkou úrovňou 
formálneho vzdelania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 250
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 10 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10b. vyzýva členské štáty, aby využívali 
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Európsky sociálny fond na pomoc 
mladým ľuďom pri zvyšovaní ich 
kvalifikácie a na podporu systémov 
duálneho vzdelávania orientovaného na 
budúcnosť v členských štátoch 
zameraných na podnikanie a riešenie 
nesúladov na trhu práce, ako aj na 
zabezpečenie kvalitného a inkluzívneho 
vzdelávania prístupného všetkým deťom; 
opakuje, že je dôležité zamerať sa na 
mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, 
ani nie sú v procese vzdelávania alebo 
odbornej prípravy, a vynakladať 
maximálne úsilie na odstránenie 
prekážok, ktoré im bránia naplniť ich 
potenciál;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 251
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 10 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10b. zdôrazňuje význam zručností a 
schopností získaných v prostredí 
neformálneho vzdelávania; zdôrazňuje 
preto, že je dôležité vytvoriť systém 
potvrdzovania neformálnych foriem 
znalostí, najmä znalostí získaných 
prostredníctvom dobrovoľníckych 
činností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 252
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Odsek 10 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10c. víta skutočnosť, že v oblasti 
zdravotnej starostlivosti sa zameranie 
procesu európskeho semestra presunulo z 
úspor nákladov na výkonnosť systémov 
zdravotníctva, pričom sa uznala dôležitosť 
výsledkov v oblasti zdravia a prístupu ku 
kvalitnej zdravotnej starostlivosti, ktorá 
bude pre všetkých cenovo dostupná; 
požaduje vypracovanie spoločných 
ukazovateľov a metodík na posúdenie 
výkonnosti systémov zdravotnej 
starostlivosti s cieľom znížiť rozdiely v 
oblasti zdravia; podporuje úsilie o 
vypracovanie spoločných ukazovateľov a 
metodík s cieľom umožniť posúdenie 
výkonnosti vnútroštátnych systémov 
zdravotnej starostlivosti vrátane 
nerovností a rozdielov v prístupe k 
zdravotnej starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 253
Anne Sander

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zlepšili rovnováhu medzi pracovným a 
súkromným životom a rodovú rovnosť a 
zabezpečili rovnakú odmenu za rovnakú 
prácu na rovnakom mieste; požaduje väčšie 
úsilie o odstránenie rozdielov v 
odmeňovaní a dôchodkoch žien a mužov a 
o odstránenie prekážok, ktoré odrádzajú 
ženy od práce; požaduje prístupné a 
cenovo dostupné kvalitné služby 
starostlivosti o deti a služby predškolského 
vzdelávania, ako aj služby starostlivosti o 

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zlepšili rovnováhu medzi pracovným a 
súkromným životom a rodovú rovnosť a 
zabezpečili rovnakú odmenu za rovnakú 
prácu na rovnakom mieste; požaduje väčšie 
úsilie o odstránenie rozdielov v 
odmeňovaní žien a mužov, ktoré sú v EÚ 
na úrovni 16 % a ktoré sa zmenili iba 
minimálne v poslednom desaťročí, a 
rozdielov v dôchodkoch žien a mužov a o 
odstránenie prekážok, ktoré odrádzajú ženy 
od práce; preto vyzýva Komisiu, aby 
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osoby odkázané na starostlivosť vrátane 
starších ľudí;

zintenzívnila svoje úsilie o zvýšenie miery 
zamestnanosti žien v Európe a uľahčila 
ich prístup na trh práce, napríklad 
poskytnutím ďalších stimulov na podporu 
podnikania žien; požaduje prístupné a 
cenovo dostupné kvalitné služby 
starostlivosti o deti a služby predškolského 
vzdelávania, ako aj služby starostlivosti o 
osoby odkázané na starostlivosť vrátane 
starších ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 254
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, 
Jordi Cañas, Yana Toom, Dragoş Pîslaru

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zlepšili rovnováhu medzi pracovným a 
súkromným životom a rodovú rovnosť a 
zabezpečili rovnakú odmenu za rovnakú 
prácu na rovnakom mieste; požaduje väčšie 
úsilie o odstránenie rozdielov v 
odmeňovaní a dôchodkoch žien a mužov a 
o odstránenie prekážok, ktoré odrádzajú 
ženy od práce; požaduje prístupné a 
cenovo dostupné kvalitné služby 
starostlivosti o deti a služby predškolského 
vzdelávania, ako aj služby starostlivosti o 
osoby odkázané na starostlivosť vrátane 
starších ľudí;

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zlepšili rovnováhu medzi pracovným a 
súkromným životom a rodovú rovnosť a 
zabezpečili rovnakú odmenu za rovnakú 
prácu na rovnakom mieste; v tejto 
súvislosti víta záväzok Komisie navrhnúť 
smernicu o transparentnosti odmeňovania 
počas prvých 100 dní s cieľom rýchlo 
odstrániť rozdiely v odmeňovaní žien a 
mužov a vyzýva členské štáty, aby 
urýchlene a v plnej miere vykonali 
smernicu EÚ o zosúladení pracovného a 
súkromného života; požaduje väčšie úsilie 
o odstránenie rozdielov v odmeňovaní a 
dôchodkoch žien a mužov a o odstránenie 
prekážok, ktoré odrádzajú ženy od práce; 
požaduje politiky, ktoré podporujú 
podnikanie medzi ženami a umožňujú im 
prístup k financovaniu a obchodným 
príležitostiam; požaduje tiež prístupné a 
cenovo dostupné kvalitné služby 
starostlivosti o deti a služby predškolského 
vzdelávania, ako aj služby starostlivosti o 
osoby odkázané na starostlivosť vrátane 
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starších ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 255
Stelios Kympouropoulos

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zlepšili rovnováhu medzi pracovným a 
súkromným životom a rodovú rovnosť a 
zabezpečili rovnakú odmenu za rovnakú 
prácu na rovnakom mieste; požaduje väčšie 
úsilie o odstránenie rozdielov v 
odmeňovaní a dôchodkoch žien a mužov a 
o odstránenie prekážok, ktoré odrádzajú 
ženy od práce; požaduje prístupné a 
cenovo dostupné kvalitné služby 
starostlivosti o deti a služby predškolského 
vzdelávania, ako aj služby starostlivosti o 
osoby odkázané na starostlivosť vrátane 
starších ľudí;

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zlepšili rovnováhu medzi pracovným a 
súkromným životom, uľahčili rodičovstvo 
a rodovú rovnosť a zabezpečili rovnakú 
odmenu za rovnakú prácu na rovnakom 
mieste; požaduje väčšie úsilie o 
odstránenie rozdielov v odmeňovaní a 
dôchodkoch žien a mužov a o odstránenie 
prekážok, ktoré odrádzajú ženy od práce; 
požaduje prístupné a cenovo dostupné 
kvalitné služby starostlivosti o deti a 
služby predškolského vzdelávania, ako aj 
služby starostlivosti o osoby odkázané na 
starostlivosť vrátane starších ľudí; na tento 
účel zdôrazňuje prispôsobivosť a 
účinnosť sociálneho hospodárstva a žiada 
členské štáty, aby vytvorili vhodný 
legislatívny rámec pre sociálne podniky, 
ktorý sa má zriadiť a fungovať bez 
odrádzajúcej byrokratickej záťaže;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 256
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zlepšili rovnováhu medzi pracovným a 

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zlepšili rovnováhu medzi pracovným a 
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súkromným životom a rodovú rovnosť a 
zabezpečili rovnakú odmenu za rovnakú 
prácu na rovnakom mieste; požaduje 
väčšie úsilie o odstránenie rozdielov v 
odmeňovaní a dôchodkoch žien a mužov a 
o odstránenie prekážok, ktoré odrádzajú 
ženy od práce; požaduje prístupné a 
cenovo dostupné kvalitné služby 
starostlivosti o deti a služby predškolského 
vzdelávania, ako aj služby starostlivosti o 
osoby odkázané na starostlivosť vrátane 
starších ľudí;

súkromným životom prostredníctvom 
rýchleho vykonávania smernice o 
rovnováhe medzi pracovným a 
súkromným životom rodičov a osôb s 
opatrovateľskými povinnosťami a rodovú 
rovnosť a zabezpečili rovnakú odmenu za 
rovnakú prácu na rovnakom mieste; víta 
nedávne konzultácie Komisie o smernici o 
transparentnosti odmeňovania s cieľom 
odstrániť rozdiely v odmeňovaní žien a 
mužov a následné rozdiely v dôchodkoch 
a odstrániť prekážky, ktoré odrádzajú ženy 
od práce, zabezpečením primeranej 
flexibility, ktorá môže podporovať vyššiu 
mieru zamestnanosti žien; požaduje 
prístupné a cenovo dostupné kvalitné 
služby starostlivosti o deti a služby 
predškolského vzdelávania, ako aj služby 
starostlivosti o osoby odkázané na 
starostlivosť vrátane starších ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 257
France Jamet

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zlepšili rovnováhu medzi pracovným a 
súkromným životom a rodovú rovnosť a 
zabezpečili rovnakú odmenu za rovnakú 
prácu na rovnakom mieste; požaduje väčšie 
úsilie o odstránenie rozdielov v 
odmeňovaní a dôchodkoch žien a mužov a 
o odstránenie prekážok, ktoré odrádzajú 
ženy od práce; požaduje prístupné a 
cenovo dostupné kvalitné služby 
starostlivosti o deti a služby predškolského 
vzdelávania, ako aj služby starostlivosti o 
osoby odkázané na starostlivosť vrátane 
starších ľudí;

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zlepšili rovnováhu medzi pracovným a 
súkromným životom a rodovú rovnosť a 
zabezpečili rovnakú odmenu za rovnakú 
prácu na rovnakom mieste; požaduje väčšie 
úsilie o odstránenie rozdielov v 
odmeňovaní a dôchodkoch žien a mužov a 
o odstránenie prekážok, ktoré odrádzajú 
ženy od práce; požaduje prístupné a 
cenovo dostupné kvalitné služby 
starostlivosti o deti a služby predškolského 
vzdelávania, ako aj služby starostlivosti o 
osoby odkázané na starostlivosť vrátane 
starších ľudí; vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili slušné starobné dôchodky pre 
ženy v domácnosti, ktoré sa rozhodnú 
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vychovávať svoje deti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 258
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zlepšili rovnováhu medzi pracovným a 
súkromným životom a rodovú rovnosť a 
zabezpečili rovnakú odmenu za rovnakú 
prácu na rovnakom mieste; požaduje väčšie 
úsilie o odstránenie rozdielov v 
odmeňovaní a dôchodkoch žien a mužov a 
o odstránenie prekážok, ktoré odrádzajú 
ženy od práce; požaduje prístupné a 
cenovo dostupné kvalitné služby 
starostlivosti o deti a služby predškolského 
vzdelávania, ako aj služby starostlivosti o 
osoby odkázané na starostlivosť vrátane 
starších ľudí;

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zlepšili rovnováhu medzi pracovným a 
súkromným životom a rodovú rovnosť a 
zabezpečili rovnakú odmenu za rovnakú 
prácu na rovnakom mieste; požaduje väčšie 
úsilie o odstránenie rozdielov v 
odmeňovaní a dôchodkoch žien a mužov a 
o odstránenie prekážok, ktoré odrádzajú 
ženy od práce; vyzýva na predĺženie 
materskej a rodičovskej dovolenky, ako aj 
na vyplácanie týchto dovoleniek vo výške 
100 %; požaduje prístupné a cenovo 
dostupné kvalitné verejné služby 
starostlivosti o deti a služby predškolského 
vzdelávania, ako aj verejné služby 
starostlivosti o osoby odkázané na 
starostlivosť vrátane starších ľudí a ľudí so 
zdravotným postihnutím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 259
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 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, 11. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
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aby zlepšili rovnováhu medzi pracovným a 
súkromným životom a rodovú rovnosť a 
zabezpečili rovnakú odmenu za rovnakú 
prácu na rovnakom mieste; požaduje väčšie 
úsilie o odstránenie rozdielov v 
odmeňovaní a dôchodkoch žien a mužov a 
o odstránenie prekážok, ktoré odrádzajú 
ženy od práce; požaduje prístupné a 
cenovo dostupné kvalitné služby 
starostlivosti o deti a služby predškolského 
vzdelávania, ako aj služby starostlivosti o 
osoby odkázané na starostlivosť vrátane 
starších ľudí;

aby zlepšili rovnováhu medzi pracovným a 
súkromným životom a rodovú rovnosť a 
zabezpečili rovnakú odmenu za rovnakú 
prácu na rovnakom mieste; požaduje väčšie 
úsilie o odstránenie rozdielov v 
odmeňovaní a dôchodkoch žien a mužov a 
o odstránenie prekážok, ktoré odrádzajú 
ženy od práce; požaduje prístupné a 
cenovo dostupné kvalitné služby 
starostlivosti o deti a služby predškolského 
vzdelávania, ako aj služby starostlivosti o 
osoby odkázané na starostlivosť vrátane 
starších ľudí, aby sa uľahčila účasť žien 
na trhu práce; vyzýva Komisiu, aby 
navrhla smernicu o transparentnosti 
odmeňovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 260
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zlepšili rovnováhu medzi pracovným a 
súkromným životom a rodovú rovnosť a 
zabezpečili rovnakú odmenu za rovnakú 
prácu na rovnakom mieste; požaduje väčšie 
úsilie o odstránenie rozdielov v 
odmeňovaní a dôchodkoch žien a mužov a 
o odstránenie prekážok, ktoré odrádzajú 
ženy od práce; požaduje prístupné a 
cenovo dostupné kvalitné služby 
starostlivosti o deti a služby predškolského 
vzdelávania, ako aj služby starostlivosti o 
osoby odkázané na starostlivosť vrátane 
starších ľudí;

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zlepšili rovnováhu medzi pracovným a 
súkromným životom a rodovú rovnosť a 
zabezpečili rovnakú odmenu za rovnakú 
prácu na rovnakom mieste; požaduje väčšie 
úsilie o odstránenie rozdielov v 
odmeňovaní a dôchodkoch žien a mužov a 
o odstránenie prekážok, ktoré odrádzajú 
ženy od práce; požaduje prístupné a 
bezplatné kvalitné služby starostlivosti o 
deti a služby predškolského vzdelávania, 
ako aj služby starostlivosti o osoby 
odkázané na starostlivosť vrátane osôb so 
zdravotným postihnutím a starších ľudí;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 261
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zlepšili rovnováhu medzi pracovným a 
súkromným životom a rodovú rovnosť a 
zabezpečili rovnakú odmenu za rovnakú 
prácu na rovnakom mieste; požaduje väčšie 
úsilie o odstránenie rozdielov v 
odmeňovaní a dôchodkoch žien a mužov a 
o odstránenie prekážok, ktoré odrádzajú 
ženy od práce; požaduje prístupné a 
cenovo dostupné kvalitné služby 
starostlivosti o deti a služby predškolského 
vzdelávania, ako aj služby starostlivosti o 
osoby odkázané na starostlivosť vrátane 
starších ľudí;

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zlepšili rovnováhu medzi pracovným a 
súkromným životom a rodovú rovnosť a 
zabezpečili rovnakú odmenu za rovnakú 
prácu na rovnakom mieste; požaduje väčšie 
úsilie o odstránenie rozdielov v 
odmeňovaní a dôchodkoch žien a mužov a 
o odstránenie prekážok, ktoré odrádzajú 
ženy od práce; požaduje prístupné a 
cenovo dostupné kvalitné služby 
starostlivosti o deti a služby predškolského 
vzdelávania, ako aj služby starostlivosti a 
dlhodobej starostlivosti o osoby odkázané 
na starostlivosť, a to najmä starších ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 262
Guido Reil

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zlepšili rovnováhu medzi pracovným a 
súkromným životom a rodovú rovnosť a 
zabezpečili rovnakú odmenu za rovnakú 
prácu na rovnakom mieste; požaduje väčšie 
úsilie o odstránenie rozdielov v 
odmeňovaní a dôchodkoch žien a mužov a 
o odstránenie prekážok, ktoré odrádzajú 
ženy od práce; požaduje prístupné a 
cenovo dostupné kvalitné služby 
starostlivosti o deti a služby predškolského 
vzdelávania, ako aj služby starostlivosti o 
osoby odkázané na starostlivosť vrátane 
starších ľudí;

11. vyzýva členské štáty, aby zlepšili 
rovnováhu medzi pracovným a súkromným 
životom a rodovú rovnosť a zabezpečili 
rovnakú odmenu za rovnakú prácu na 
rovnakom mieste; požaduje väčšie úsilie o 
odstránenie rozdielov v odmeňovaní a 
dôchodkoch žien a mužov a o odstránenie 
prekážok, ktoré odrádzajú ženy od práce; 
požaduje prístupné a cenovo dostupné 
kvalitné služby starostlivosti o deti a 
služby predškolského vzdelávania, ako aj 
služby starostlivosti o osoby odkázané na 
starostlivosť vrátane starších ľudí;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 263
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. zdôrazňuje význam zabezpečenia 
univerzálnych, kvalitných, prístupných a 
cenovo dostupných zariadení starostlivosti 
o deti s cieľom zvýšiť zamestnanosť žien; 
vyjadruje znepokojenie nad nerovnakým 
plnením barcelonských cieľov, podľa 
ktorých sa má zabezpečiť, aby zariadenia 
starostlivosti o deti navštevovalo 33 % detí 
mladších ako 3 roky (cieľ 1) a 90 % detí 
od 3 rokov do začiatku povinnej školskej 
dochádzky (cieľ 2), pretože tieto ciele sa 
dosiahli v 12 členských štátoch od roku 
2002; vyzýva členské štáty, aby do svojho 
vnútroštátneho práva bezodkladne a 
účinne transponovali smernicu 
Európskeho parlamentu a Rady z 20. júna 
2019 o rovnováhe medzi pracovným a 
súkromným životom rodičov a osôb s 
opatrovateľskými povinnosťami; žiada, 
aby sa vytvoril rámec EÚ pre 
hospodárstvo v oblasti starostlivosti, ktorý 
by reguloval minimálnu úroveň 
starostlivosti o starších ľudí a závislé 
osoby podobne ako barcelonské ciele, a 
aby stanovil kvalitatívne usmernenia pre 
profesionalizáciu práce v domácnosti a v 
oblasti starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 264
Lina Gálvez Muñoz
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh uznesenia
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Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
vertikálna a horizontálna segregácia na 
trhu práce a pretrvávajúce rozdiely v 
odmeňovaní a dôchodkoch žien a mužov 
zostávajú v celej Európskej únii veľké a 
že v rozhodovacích procesoch, najmä v 
hospodárskych, vrátane sociálneho 
dialógu, je nedostatok žien; zdôrazňuje, že 
tieto a ďalšie nerovnosti najviac pociťujú 
znevýhodnené skupiny žien, a preto žiada, 
aby sa do politík zamestnanosti a sociálnej 
ochrany začlenil prierezový prístup na 
podporu zraniteľných skupín žien vrátane 
žien so zdravotným postihnutím; je 
presvedčený, že na úspešné vykonávanie 
tohto prierezového prístupu je potrebné 
získať údaje a informácie rozdelené 
podľa pohlavia, najmä pokiaľ ide o prácu 
pre platformy a nedeklarovanú prácu, 
aktívne politiky v oblasti práce, mobilitu, 
individuálne akčné plány alebo dávky v 
nezamestnanosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 265
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Radka Maxová, Dragoş Pîslaru

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. so znepokojením konštatuje 
neprimeranosť a nedostatočný prístup 
atypických pracovníkov a samostatne 
zárobkovo činných osôb k systémom 
sociálnej ochrany; vyzýva členské štáty, 
aby zaviedli opatrenia na riešenie týchto 
otázok, najmä v nadväznosti na 
odporúčanie Rady o prístupe pracovníkov 
a samostatne zárobkovo činných osôb k 
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sociálnej ochrane, ktoré bolo schválené 
6. decembra 2018; víta toto odporúčanie 
ako prvý krok a záväzok Komisie posilniť 
systémy sociálnej ochrany v Európe, ale 
zdôrazňuje, že na zabezpečenie prístupu k 
sociálnej ochrane pre všetkých je potrebné 
urobiť viac;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 266
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. vyzýva Komisiu, aby sa zaoberala 
demografickými výzvami, najmä 
starnutím a nízkou pôrodnosťou, ktoré 
budú mať dlhodobý vplyv na mnohé 
aspekty vrátane dôchodkového systému a 
zdravotnej starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 267
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Komisiu, aby posilnila 
reguláciu nových foriem práce a zlepšila 
pracovné podmienky pracovníkov 
platforiem;

12. vyzýva členské štáty, aby 
preskúmali postavenie pracovníkov 
platforiem v digitálnom hospodárstve a 
ako by sa mohlo zlepšiť ich zdravotné 
poistenie, účinné sociálne príspevky a 
práva na kolektívne vyjednávanie a ako 
nové technológie a spôsoby práce 
vytvárajú nové príležitosti pre trh práce a 
pomáhajú začleneniu ľudí so slabým 
postavením na trhu práce; navrhuje 
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vyhlásenie európskeho roku digitalizácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 268
Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Komisiu, aby posilnila 
reguláciu nových foriem práce a zlepšila 
pracovné podmienky pracovníkov 
platforiem;

12. uznáva, že počet pracovníkov, ktorí 
sú zamestnaní v nových formách 
zamestnania, ako sú platformové 
hospodárstva, neustále rastie; vyzýva 
Komisiu, aby vykonala hodnotenie vplyvu 
a na základe navrhovaných výsledkov 
navrhla opatrenia, ktoré posilnia práva 
pracovníkov platforiem a zlepšia ich 
pracovné podmienky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 269
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Komisiu, aby posilnila 
reguláciu nových foriem práce a zlepšila 
pracovné podmienky pracovníkov 
platforiem;

12. vyzýva Komisiu, aby koordinovala 
iniciatívu EÚ s cieľom zabezpečiť, aby 
pracovníci zamestnaní v rámci nových 
foriem práce, najmä pracovníci 
platforiem, mali prístup k systému 
sociálnej ochrany a aby im boli zaručené 
všetky ich sociálne práva bez ohľadu na 
ich zamestnanie, a aby sa pokrytie 
kolektívnymi zmluvami rozšírilo na 
pracovníkov platforiem;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 270
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Komisiu, aby posilnila 
reguláciu nových foriem práce a zlepšila 
pracovné podmienky pracovníkov 
platforiem;

12. vyzýva Komisiu, aby podporovala 
vykonávanie prísnej regulácie všetkých 
foriem práce vrátane nových a zlepšovanie 
pracovných podmienok všetkých 
pracovníkov vrátane pracovníkov 
pracujúcich na zmeny a pracovníkov 
platforiem;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 271
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 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Komisiu, aby posilnila 
reguláciu nových foriem práce a zlepšila 
pracovné podmienky pracovníkov 
platforiem;

12. vyzýva Komisiu, aby posilnila 
reguláciu nových foriem práce a zlepšila 
pracovné podmienky pracovníkov 
platforiem; zdôrazňuje, že ľudia, ktorí 
majú atypické pracovné dohody, vrátane 
nedobrovoľne uzatvorených pracovných 
zmlúv na čiastočný úväzok alebo na dobu 
určitú, sú obzvlášť zraniteľní; zastáva 
názor, že takéto postupy môžu mať 
negatívne dôsledky na inováciu a 
produktivitu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 272
Stelios Kympouropoulos

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Komisiu, aby posilnila 
reguláciu nových foriem práce a zlepšila 
pracovné podmienky pracovníkov 
platforiem;

12. vyzýva Komisiu, aby monitorovala 
vykonávanie regulácie nových foriem 
zamestnávania a preskúmala spôsoby, ako 
zlepšiť pracovné podmienky pracovníkov 
platforiem;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 273
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, 
Marie-Pierre Vedrenne

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Komisiu, aby posilnila 
reguláciu nových foriem práce a zlepšila 
pracovné podmienky pracovníkov 
platforiem;

12. vyzýva Komisiu, aby posilnila 
reguláciu nových foriem práce a 
zabezpečila spravodlivé pracovné 
podmienky, práva a sociálnu ochranu 
pracovníkov platforiem;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 274
Jeroen Lenaers

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Komisiu, aby posilnila 
reguláciu nových foriem práce a zlepšila 
pracovné podmienky pracovníkov 
platforiem;

12. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby posilnili reguláciu nových foriem 
práce a zlepšili pracovné podmienky 
pracovníkov platforiem;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 275
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Komisiu, aby posilnila 
reguláciu nových foriem práce a zlepšila 
pracovné podmienky pracovníkov 
platforiem;

12. vyzýva Komisiu, aby usmerňovala 
členské štáty pri regulácii nových foriem 
práce s cieľom zlepšiť pracovné 
podmienky pracovníkov platformy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 276
Marianne Vind, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Komisiu, aby posilnila 
reguláciu nových foriem práce a zlepšila 
pracovné podmienky pracovníkov 
platforiem;

12. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby posilnili reguláciu nových foriem 
práce a zlepšili pracovné podmienky 
pracovníkov platforiem;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 277
France Jamet

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Komisiu, aby posilnila 
reguláciu nových foriem práce a zlepšila 
pracovné podmienky pracovníkov 

12. vyzýva členské štáty, aby posilnili 
reguláciu nových foriem práce a zlepšili 
pracovné podmienky pracovníkov 
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platforiem; platforiem;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 278
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 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. považuje demografický pokles za 
vážnu prekážku hospodárskeho rastu; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby na 
riešenie tohto problému zaviedli 
opatrenia; vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby pokračovali v politikách aktívneho 
starnutia, sociálneho začleňovania 
starších ľudí a solidarity medzi 
generáciami; vyzýva Komisiu, aby prijala 
opatrenia a nadviazala na svoju 
hodnotiacu správu týkajúcu sa 
Európskeho roka aktívneho starnutia a 
solidarity medzi generáciami 2012;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 279
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. vyjadruje znepokojenie nad 
nedostatočným zastúpením žien v oblasti 
vedy, technológie, inžinierstva a 
matematiky (STEM) a vyzýva členské 
štáty, aby bojovali proti rodovým 
stereotypom a zlepšili účasť, dosiahnutie 



AM\1197733SK.docx 43/84 PE646.977v01-00

SK

a pokračovanie dievčat a žien vo 
vzdelávaní a kariére v oblasti STEM s 
cieľom znížiť rodové rozdiely v 
povolaniach v oblasti STEM; zdôrazňuje 
význam celoživotného vzdelávania, a to aj 
pre ženy, pretože poskytuje príležitosť na 
rekvalifikáciu na neustále sa meniacom 
trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 280
Lina Gálvez Muñoz
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. vyzýva členské štáty, aby prijali 
právne predpisy zabezpečujúce rovnaké 
zastúpenie žien v rozhodovacích orgánoch 
spoločností, rovnaké odmeňovanie žien a 
mužov a rovnaké príležitosti pre kariérny 
rast, a to aj prostredníctvom verejného 
indexu v oblasti rovnosti spoločností a 
ukladaním sankcií spoločnostiam, ktoré 
neplnia ciele rovnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 281
Marianne Vind, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali opatrenia na zabránenie 
skrytým nákladom na prácu; zdôrazňuje, 
že zamestnávateľ nesie plnú 
zodpovednosť za výdavky spojené s 
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vybavením potrebným na plnenie 
povinností na pracovisku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 282
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. Vyzýva Komisiu, aby posilnila 
vykonávanie antidiskriminačných 
právnych predpisov, antidiskriminačnej 
politiky a praxe s cieľom účinne bojovať 
proti diskriminácii zo všetkých dôvodov 
vrátane odporu voči Rómom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 283
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. vyzýva Komisiu, aby reagovala na 
výzvy digitalizácie a automatizácie s 
cieľom zabezpečiť pracovné miesta;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 284
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
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Návrh uznesenia
Odsek 12 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12b. zdôrazňuje, že univerzálny prístup 
k verejným, solidárnym a primeraným 
dôchodkovým systémom a systémom 
starobných dôchodkov sa musí zaručiť 
pre všetkých; zdôrazňuje, že verejné 
dôchodkové systémy, či už samotné alebo 
v kombinácii so zamestnaneckými 
dôchodkovými systémami, musia 
poskytovať primeraný dôchodkový príjem 
vysoko nad hranicou chudoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 285
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez 
Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Gabriele Bischoff, 
Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Návrh uznesenia
Odsek 12 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12c. domnieva sa, že najlepším 
spôsobom, ako zabezpečiť udržateľné, 
bezpečné a primerané dôchodky, je zvýšiť 
celkovú mieru zamestnanosti, 
odmeňovania a účasti a zlepšiť pracovné 
a zamestnanecké podmienky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 286
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Návrh uznesenia
Odsek 13
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zintenzívnili úsilie zamerané na väčšie 
začlenenie ľudí so zdravotným postihnutím 
do trhu práce, a to odstránením prekážok a 
vytváraním stimulov pre ich 
zamestnávanie;

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zintenzívnili úsilie zamerané na väčšie 
začlenenie ľudí so zdravotným postihnutím 
do trhu práce, a to odstránením prekážok, 
zabezpečením prístupu k vzdelaniu a 
odbornej príprave a vytváraním stimulov 
pre ich zamestnávanie a zamestnateľnosť; 
pripomína, že hlavné zásady, na ktorých 
sa zakladá Dohovor OSN o právach osôb 
so zdravotným postihnutím (UNCRPD), 
ako napríklad úplná a účinná účasť a 
začlenenie do spoločnosti, rovnosť 
príležitostí a prístupnosť, sa musia v plnej 
miere vykonávať na úrovni EÚ aj na 
vnútroštátnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 287
Jordi Cañas, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zintenzívnili úsilie zamerané na väčšie 
začlenenie ľudí so zdravotným postihnutím 
do trhu práce, a to odstránením prekážok a 
vytváraním stimulov pre ich 
zamestnávanie;

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zintenzívnili úsilie zamerané na väčšie 
začlenenie ľudí so zdravotným postihnutím 
do trhu práce, a to odstránením prekážok 
pomocou príležitostí, ktoré digitálna práca 
ponúka na ich začlenenie, a vytváraním 
stimulov pre ich zamestnávanie v súlade so 
zásadou 17 EPSR o začlenení osôb so 
zdravotným postihnutím. V tejto súvislosti 
by sa európska stratégia pre oblasť 
zdravotného postihnutia po roku 2020 
mala zamerať na uľahčenie 
zamestnávania osôb so zdravotným 
postihnutím na trhu práce;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 288
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zintenzívnili úsilie zamerané na väčšie 
začlenenie ľudí so zdravotným postihnutím 
do trhu práce, a to odstránením prekážok a 
vytváraním stimulov pre ich 
zamestnávanie;

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zintenzívnili úsilie zamerané na väčšie 
začlenenie ľudí so zdravotným postihnutím 
do trhu práce, a to odstránením prekážok a 
vytváraním stimulov pre ich 
zamestnávanie; zdôrazňuje význam 
vykonávania prierezového a komplexného 
preskúmania právnych predpisov Únie s 
cieľom zabezpečiť úplný súlad s 
ustanoveniami Dohovoru OSN o právach 
osôb so zdravotným postihnutím a do 
tohto procesu aktívne zapojiť organizácie 
zastupujúce osoby so zdravotným 
postihnutím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 289
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zintenzívnili úsilie zamerané na väčšie 
začlenenie ľudí so zdravotným postihnutím 
do trhu práce, a to odstránením prekážok a 
vytváraním stimulov pre ich 
zamestnávanie;

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zintenzívnili úsilie zamerané na väčšie 
začlenenie ľudí so zdravotným postihnutím 
do otvoreného trhu práce, a to zákazom 
diskriminácie voči nim, odstránením 
prekážok, zabezpečením primeraného 
prispôsobenia sa osobám so zdravotným 
postihnutím na pracovisku a vytváraním 
stimulov smerom k zamestnávateľom pre 
ich zamestnávanie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 290
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zintenzívnili úsilie zamerané na väčšie 
začlenenie ľudí so zdravotným postihnutím 
do trhu práce, a to odstránením prekážok a 
vytváraním stimulov pre ich 
zamestnávanie;

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zintenzívnili úsilie zamerané na väčšie 
začlenenie ľudí so zdravotným postihnutím 
do otvoreného trhu práce, a to zákazom 
diskriminácie voči nim, odstránením 
prekážok, zabezpečením primeraného 
prispôsobenia sa osobám so zdravotným 
postihnutím na pracovisku a vytváraním 
stimulov pre ich zamestnávanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 291
Stelios Kympouropoulos

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zintenzívnili úsilie zamerané na väčšie 
začlenenie ľudí so zdravotným postihnutím 
do trhu práce, a to odstránením prekážok a 
vytváraním stimulov pre ich 
zamestnávanie;

13. (Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 292
Lina Gálvez Muñoz
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh uznesenia
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Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. zdôrazňuje význam zabezpečenia 
univerzálnych, kvalitných, prístupných a 
cenovo dostupných zariadení starostlivosti 
o deti s cieľom zvýšiť zamestnanosť žien; 
vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
barcelonské ciele, podľa ktorých sa má 
zabezpečiť, aby zariadenia starostlivosti o 
deti navštevovalo 33 % detí mladších ako 
3 roky (cieľ 1) a 90 % detí od 3 rokov do 
začiatku povinnej školskej dochádzky 
(cieľ 2) sa dosiahli len v 12 členských 
štátoch od roku 2002; vyzýva členské 
štáty, aby do svojho vnútroštátneho práva 
bezodkladne a účinne transponovali 
smernicu Európskeho parlamentu a Rady 
z 20. júna 2019 o rovnováhe medzi 
pracovným a súkromným životom rodičov 
a osôb s opatrovateľskými povinnosťami; 
žiada, aby sa vytvoril rámec EÚ pre 
hospodárstvo v oblasti starostlivosti, ktorý 
by reguloval minimálnu úroveň 
starostlivosti o starších ľudí a závislé 
osoby podobne ako barcelonské ciele, a 
aby stanovil kvalitatívne usmernenia pre 
profesionalizáciu práce v domácnosti a v 
oblasti starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 293
Anne Sander

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. zdôrazňuje, že zosúladenie 
zručností a kvalifikácií s dopytom a 
pracovnými príležitosťami je 
nevyhnutným predpokladom na 
vytvorenie konkurencieschopného trhu 
práce v EÚ; vyzýva členské štáty, aby 
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lepšie prispôsobili vzdelávanie a odbornú 
prípravu a prispôsobili spôsobilosti 
potrebám trhu práce v EÚ, a to najmä 
vypracovaním ponúk nepretržitého 
odborného vzdelávania v oblasti 
digitálnych technológií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 294
Anne Sander

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. odmieta akékoľvek zníženie 
financovania politiky súdržnosti; v tejto 
súvislosti nesúhlasí s návrhom na zníženie 
financovania pre Európsky sociálny fond 
plus napriek jeho rozšírenému rozsahu 
pôsobnosti; zdôrazňuje potrebu väčšieho 
súladu európskeho semestra so sociálnym 
financovaním a financovaním súdržnosti, 
ako aj s politickými cieľmi Únie;

14. odmieta akékoľvek zníženie 
financovania politiky súdržnosti ako 
hlavnej investičnej politiky EÚ, ktorá 
prispieva k harmonickému sociálnemu, 
hospodárskemu a územnému rozvoju v 
celej Európe; v tejto súvislosti nesúhlasí s 
návrhom na zníženie financovania pre 
Európsky sociálny fond plus napriek jeho 
rozšírenému rozsahu pôsobnosti a s 
návrhom na zníženie financovania pre 
Európsku územnú spoluprácu, ktorý má 
zásadnú pridanú hodnotu pre EÚ tým, že 
podporuje cezhraničnú spoluprácu; 
zdôrazňuje potrebu väčšieho súladu 
európskeho semestra so sociálnym 
financovaním a financovaním súdržnosti, 
ako aj s politickými cieľmi Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 295
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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14. odmieta akékoľvek zníženie 
financovania politiky súdržnosti; v tejto 
súvislosti nesúhlasí s návrhom na zníženie 
financovania pre Európsky sociálny fond 
plus napriek jeho rozšírenému rozsahu 
pôsobnosti; zdôrazňuje potrebu väčšieho 
súladu európskeho semestra so sociálnym 
financovaním a financovaním súdržnosti, 
ako aj s politickými cieľmi Únie;

14. odmieta akékoľvek zníženie úrovne 
financovania politiky súdržnosti a žiada o 
jej posilnenie v nadchádzajúcom 
viacročnom finančnom rámci (VFR) v 
porovnaní so súčasným VFR; v tejto 
súvislosti nesúhlasí s návrhom na zníženie 
financovania pre všetky kohézne fondy 
vrátane Európskeho sociálneho fondu 
plus napriek jeho rozšírenému rozsahu 
pôsobnosti; vyjadruje poľutovanie nad 
akoukoľvek makroekonomickou 
podmienenosťou, t. j. akýmkoľvek 
zosúladením európskeho semestra so 
sociálnym financovaním a financovaním 
súdržnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 296
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 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. odmieta akékoľvek zníženie 
financovania politiky súdržnosti; v tejto 
súvislosti nesúhlasí s návrhom na zníženie 
financovania pre Európsky sociálny fond 
plus napriek jeho rozšírenému rozsahu 
pôsobnosti; zdôrazňuje potrebu väčšieho 
súladu európskeho semestra so sociálnym 
financovaním a financovaním súdržnosti, 
ako aj s politickými cieľmi Únie;

14. zastáva názor, že politika 
súdržnosti ako hlavná investičná politika 
Únie preukázala svoju účinnosť pri 
znižovaní nerovností; odmieta akékoľvek 
zníženie financovania politiky súdržnosti; 
v tejto súvislosti nesúhlasí s návrhom na 
zníženie financovania pre Európsky 
sociálny fond plus napriek jeho 
rozšírenému rozsahu pôsobnosti; vyzýva 
členské štáty, aby plne využívali dostupné 
možnosti financovania; zdôrazňuje 
potrebu väčšieho súladu európskeho 
semestra so sociálnym financovaním a 
financovaním súdržnosti, ako aj s 
politickými cieľmi Únie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 297
Guido Reil

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. odmieta akékoľvek zníženie 
financovania politiky súdržnosti; v tejto 
súvislosti nesúhlasí s návrhom na zníženie 
financovania pre Európsky sociálny fond 
plus napriek jeho rozšírenému rozsahu 
pôsobnosti; zdôrazňuje potrebu väčšieho 
súladu európskeho semestra so sociálnym 
financovaním a financovaním súdržnosti, 
ako aj s politickými cieľmi Únie;

14. berie na vedomie návrh na zníženie 
financovania pre Európsky sociálny fond 
plus; zdôrazňuje potrebu väčšieho súladu 
európskeho semestra so sociálnym 
financovaním a financovaním súdržnosti, 
ako aj s politickými cieľmi Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 298
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. odmieta akékoľvek zníženie 
financovania politiky súdržnosti; v tejto 
súvislosti nesúhlasí s návrhom na zníženie 
financovania pre Európsky sociálny fond 
plus napriek jeho rozšírenému rozsahu 
pôsobnosti; zdôrazňuje potrebu väčšieho 
súladu európskeho semestra so sociálnym 
financovaním a financovaním súdržnosti, 
ako aj s politickými cieľmi Únie;

14. odmieta akékoľvek zníženie 
financovania politiky súdržnosti; v tejto 
súvislosti nesúhlasí s návrhom na zníženie 
financovania pre Európsky sociálny fond 
plus napriek jeho rozšírenému rozsahu 
pôsobnosti; zdôrazňuje potrebu zachovania 
pôvodných cieľov európskeho semestra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 299
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. odmieta akékoľvek zníženie 
financovania politiky súdržnosti; v tejto 
súvislosti nesúhlasí s návrhom na zníženie 
financovania pre Európsky sociálny fond 
plus napriek jeho rozšírenému rozsahu 
pôsobnosti; zdôrazňuje potrebu väčšieho 
súladu európskeho semestra so sociálnym 
financovaním a financovaním súdržnosti, 
ako aj s politickými cieľmi Únie;

14. odmieta akékoľvek zníženie 
financovania politiky súdržnosti; v tejto 
súvislosti nesúhlasí s návrhom na zníženie 
financovania pre Európsky sociálny fond 
plus napriek jeho rozšírenému rozsahu 
pôsobnosti; zdôrazňuje potrebu väčšieho 
súladu európskeho semestra so sociálnym 
financovaním a financovaním súdržnosti, 
ako aj s cieľmi Únie v oblasti sociálnej 
politiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 300
Marianne Vind, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. odmieta akékoľvek zníženie 
financovania politiky súdržnosti; v tejto 
súvislosti nesúhlasí s návrhom na zníženie 
financovania pre Európsky sociálny fond 
plus napriek jeho rozšírenému rozsahu 
pôsobnosti; zdôrazňuje potrebu väčšieho 
súladu európskeho semestra so sociálnym 
financovaním a financovaním súdržnosti, 
ako aj s politickými cieľmi Únie;

14. zdôrazňuje význam politiky a 
financovania sociálnej a územnej 
súdržnosti; žiada, aby sa zabezpečilo 
primerané financovanie pre Európsky 
sociálny fond plus a aby sa uznal jeho 
rozšírený rozsah pôsobnosti; zdôrazňuje 
potrebu väčšieho súladu európskeho 
semestra so sociálnym financovaním a 
financovaním súdržnosti, ako aj s 
politickými cieľmi Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 301
Jeroen Lenaers

Návrh uznesenia
Odsek 14
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. odmieta akékoľvek zníženie 
financovania politiky súdržnosti; v tejto 
súvislosti nesúhlasí s návrhom na zníženie 
financovania pre Európsky sociálny fond 
plus napriek jeho rozšírenému rozsahu 
pôsobnosti; zdôrazňuje potrebu väčšieho 
súladu európskeho semestra so sociálnym 
financovaním a financovaním súdržnosti, 
ako aj s politickými cieľmi Únie;

14. uznáva potrebu vyrovnaného 
rozpočtu po ukončení brexitu na úrovni 
financovania politiky súdržnosti; víta 
návrh na zefektívnenie Európskeho 
sociálneho fondu plus; zdôrazňuje potrebu 
väčšieho súladu politiky súdržnosti s 
európskym semestrom, ako aj s 
politickými cieľmi Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 302
Anne Sander

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. pripomína, že mikropodniky a 
malé a stredné podniky, ktoré tvoria viac 
ako 90 % všetkých podnikov v Európe, sú 
dôležité pre udržateľný a inkluzívny 
rozvoj a vytváranie pracovných miest; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vo 
väčšej miere zohľadňovali záujmy MSP v 
procese tvorby politiky tým, že budú počas 
legislatívneho procesu uplatňovať test 
MSP; vyzýva Európsku komisiu, aby 
pokračovala vo svojom úsilí o zlepšenie 
prostredia pre MSP a ich prístupu k 
verejným a súkromným finančným 
prostriedkom a mikroúverom alebo 
crowdfundingu, pretože stále čelia 
problémom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 303
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
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Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby zabezpečili, že programy 
politiky súdržnosti EÚ na obdobie 2021 – 
2027 budú primerane riešiť regionálne 
rozdiely v zamestnanosti, poskytnú 
zmysluplnú reakciu na koncentráciu 
problémov súvisiacich so zamestnaním, 
sociálnych a demografických problémov a 
zabezpečia, aby sa všetky európske 
regióny mohli zúčastniť na programe 
hospodárskej a sociálnej reformy Únie v 
súvislosti s ekologickým dohovorom a 
ťažiť z neho;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 304
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi Cañas, 
Dragoş Pîslaru

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. Zdôrazňuje, že určité fondy, 
konkrétne ESF+, EGF a FST, budú mať 
rovnaký cieľ, pokiaľ ide o sprevádzanie 
pracovníkov a podnikov pri transformácii 
na digitálnejšie a ekologickejšie 
hospodárstvo; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila koherentné vykonávanie a 
členenie týchto fondov a zdôraznila 
význam zachovania a posilnenia každého 
z nich;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 305
Lina Gálvez Muñoz
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
aby proces európskeho semestra prispel k 
plneniu Európskeho piliera sociálnych 
práv, pričom je nutné ponechať členským 
štátom dostatočný priestor na 
financovanie a udržanie svojho 
financovania služieb starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 306
István Ujhelyi, Klára Dobrev

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
možnú revíziu smernice 89/391/EHS, 
pokiaľ ide o systém minimálnych 
požiadaviek na zdravotnú starostlivosť v 
oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 307
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 14 b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14b. zdôrazňuje význam rozmeru 
automatickej stabilizácie systémov 
sociálneho zabezpečenia na absorbovanie 
ekonomických otrasov; vyzýva členské 
štáty, aby posilnili svoje investície do 
systémov sociálnej ochrany s cieľom 
zvýšiť ich výkonnosť v predchádzaní 
chudobe a nerovnostiam a v boji proti 
nim;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 308
Anne Sander

Návrh uznesenia
Odsek 14 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14b. vyzýva Európsku komisiu, aby 
venovala osobitnú pozornosť vidieckym 
oblastiam, ktoré čelia mnohým 
hospodárskym, sociálnym, 
demografickým a environmentálnym 
problémom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 309
Anne Sander

Návrh uznesenia
Odsek 14 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14c. v záujme podpory podnikania 
medzi mladými ľuďmi, vyzýva členské 
štáty, aby podporovali združenia a 
iniciatívy, ktoré pomáhajú mladým 
podnikateľom pri rozvoji inovačných 
projektov, tým, že im poskytujú 
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administratívnu, právnu alebo 
organizačnú podporu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 310
Anne Sander

Návrh uznesenia
Odsek 14 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14d. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali mobilitu pracovnej sily v 
celej Európe ako spôsob vytvárania 
nových pracovných príležitostí pre 
pracovníkov a poskytovania pracovnej sily 
spoločnostiam; žiada členské štáty, aby 
využívali a podporovali existujúce 
európske nástroje na uľahčenie tejto 
mobility pracovnej sily, najmä Európsku 
sieť služieb zamestnanosti EURES; 
v cezhraničných regiónoch, kde je 
mobilita pracovnej sily skutočne vysoká, 
nabáda členské štáty, aby rozvíjali 
cezhraničné partnerstvá siete EURES s 
cieľom pomôcť pracovníkom pri ich 
projektoch mobility;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 311
Anne Sander

Návrh uznesenia
Odsek 14 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14e. v záujme lepšieho prispôsobenia 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy 
členských štátov potrebám trhu práce 
vyzýva členské štáty, aby podporili 
učňovskú prípravu a v plnej miere využili 
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finančné prostriedky programu Erasmus+ 
dostupné na učňovskú prípravu s cieľom 
zaručiť kvalitu a príťažlivosť tohto druhu 
odbornej prípravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 312
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje, že makroekonomickú 
nerovnováhu treba riešiť symetricky; 
vyzýva Komisiu, aby predstavila európsky 
systém zaistenia v nezamestnanosti s 
cieľom lepšie chrániť pracovníkov a 
znížiť tlak vonkajších šokov na verejné 
financie;

15. zdôrazňuje, že makroekonomickú 
nerovnováhu treba riešiť asymetricky; 
vyzýva Komisiu, aby predstavila európsky 
systém zaistenia v nezamestnanosti s 
cieľom znížiť tlak vonkajších šokov na 
verejné financie a aby predložila návrh 
záväzných minimálnych noriem pre 
systémy poistenia v nezamestnanosti 
členských štátov s cieľom lepšie chrániť 
pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 313
Marianne Vind, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje, že makroekonomickú 
nerovnováhu treba riešiť symetricky; 
vyzýva Komisiu, aby predstavila európsky 
systém zaistenia v nezamestnanosti s 
cieľom lepšie chrániť pracovníkov a znížiť 
tlak vonkajších šokov na verejné financie;

15. zdôrazňuje, že makroekonomickú 
nerovnováhu treba riešiť symetricky; 
vyzýva Komisiu, aby predstavila európsky 
systém zaistenia v nezamestnanosti pre 
krajiny HMÚ s možnosťou dobrovoľného 
pristúpenia ďalších členských štátov s 
cieľom lepšie chrániť pracovníkov a znížiť 
tlak vonkajších šokov na verejné financie;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 314
Guido Reil

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje, že makroekonomickú 
nerovnováhu treba riešiť symetricky; 
vyzýva Komisiu, aby predstavila európsky 
systém zaistenia v nezamestnanosti s 
cieľom lepšie chrániť pracovníkov a 
znížiť tlak vonkajších šokov na verejné 
financie;

15. odmieta návrh na zavedenie 
európskeho systému zaistenia v 
nezamestnanosti, pretože predstavuje ďalší 
krok smerom k transferovej únii; zastáva 
názor, že takýto systém nevyrieši 
štrukturálne problémy na trhoch práce na 
vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni, 
ktoré majú trvalý charakter a sú založené 
na nesprávnych politikách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 315
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje, že makroekonomickú 
nerovnováhu treba riešiť symetricky; 
vyzýva Komisiu, aby predstavila európsky 
systém zaistenia v nezamestnanosti s 
cieľom lepšie chrániť pracovníkov a znížiť 
tlak vonkajších šokov na verejné financie;

15. zdôrazňuje, že makroekonomickú 
nerovnováhu treba riešiť symetricky; víta 
oznámenie predsedníčky Komisie1a o tom, 
že Komisia predstaví európsky systém 
zaistenia v nezamestnanosti s cieľom lepšie 
chrániť pracovníkov a znížiť tlak 
vonkajších šokov na verejné financie;

_________________
1a Ambicióznejšia Únia – môj plán pre 
Európu, politické usmernenia pre budúcu 
Európsku komisiu 2019 – 2024

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 316
Jeroen Lenaers

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje, že makroekonomickú 
nerovnováhu treba riešiť symetricky; 
vyzýva Komisiu, aby predstavila európsky 
systém zaistenia v nezamestnanosti s 
cieľom lepšie chrániť pracovníkov a znížiť 
tlak vonkajších šokov na verejné financie;

15. zdôrazňuje, že makroekonomickú 
nerovnováhu treba riešiť symetricky; berie 
na vedomie návrh Komisie na 
predstavenie európskeho systému zaistenia 
v nezamestnanosti s cieľom lepšie chrániť 
pracovníkov a znížiť tlak vonkajších šokov 
na verejné financie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 317
Anne Sander

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje, že makroekonomickú 
nerovnováhu treba riešiť symetricky; 
vyzýva Komisiu, aby predstavila európsky 
systém zaistenia v nezamestnanosti s 
cieľom lepšie chrániť pracovníkov a znížiť 
tlak vonkajších šokov na verejné financie;

15. zdôrazňuje, že makroekonomickú 
nerovnováhu treba riešiť symetricky; 
očakáva, že Komisia predstaví európsky 
systém zaistenia v nezamestnanosti s 
cieľom lepšie chrániť pracovníkov a znížiť 
tlak vonkajších šokov na verejné financie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 318
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje, že makroekonomickú 15. zdôrazňuje, že makroekonomickú 
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nerovnováhu treba riešiť symetricky; 
vyzýva Komisiu, aby predstavila európsky 
systém zaistenia v nezamestnanosti s 
cieľom lepšie chrániť pracovníkov a znížiť 
tlak vonkajších šokov na verejné financie;

nerovnováhu treba riešiť symetricky; 
vyzýva členské štáty, aby v plnom rozsahu 
financovali svoje systémy poistenia v 
nezamestnanosti s cieľom lepšie chrániť 
pracovníkov a znížiť tlak vonkajších šokov 
na verejné financie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 319
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje, že makroekonomickú 
nerovnováhu treba riešiť symetricky; 
vyzýva Komisiu, aby predstavila európsky 
systém zaistenia v nezamestnanosti s 
cieľom lepšie chrániť pracovníkov a znížiť 
tlak vonkajších šokov na verejné financie;

15. zdôrazňuje, že makroekonomickú 
nerovnováhu treba riešiť symetricky; 
vyzýva Komisiu, aby predstavila plány 
automatických stabilizátorov s cieľom 
lepšie chrániť pracovníkov a znížiť tlak 
vonkajších šokov na verejné financie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 320
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 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. konštatuje, že Únia má naďalej 
štrukturálne problémy, ktoré spôsobujú 
úsporné opatrenia; zdôrazňuje potrebu 
ukončiť krátkozraké úsporné politiky, 
zvýšiť domáci dopyt prostredníctvom 
verejných a súkromných investícií 
zameraných na budúcnosť a podporovať 
sociálne a ekonomicky vyvážené 
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štrukturálne reformy s cieľom znížiť 
nerovnosti a vytvárať kvalitné pracovné 
miesta, udržateľný rast a sociálne 
investície; zdôrazňuje, že sociálne 
zodpovedné reformy sa musia zakladať na 
solidarite, integrácii, sociálnej 
spravodlivosti a spravodlivom rozdelení 
bohatstva, aby sa zlepšila životná úroveň 
všetkých; žiada o postup sociálnej 
nerovnováhy prostredníctvom 
revidovaného sociálneho prehľadu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 321
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, 
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. V období demografických zmien a 
nedostatku kvalifikovaných pracovníkov v 
rôznych odvetviach berie so znepokojením 
na vedomie nízku úroveň mobility 
pracovníkov v Európskej únii a žiada 
Komisiu, aby analyzovala základné 
príčiny a spôsoby, ako zvýšiť mobilitu 
vrátane prenosnosti práv a nárokov; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili spravodlivé, rovnocenné a 
poctivé podmienky pre mobilitu 
pracovníkov v EÚ; zdôrazňuje, že 
digitalizácia, najmä vo verejných 
službách, môže byť riešením;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 322
Lina Gálvez Muñoz
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh uznesenia
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Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. zdôrazňuje, že hoci zodpovednosť 
za organizovanie a obsah systémov 
vzdelávania a starostlivosti v ranom 
detstve, ako aj za poskytovanie dlhodobej 
starostlivosti zostáva jednotlivým 
členským štátom, spolupráca na úrovni 
EÚ spolu s efektívnym využívaním 
prostriedkov EÚ môže prispieť k rozvoju 
kvalitných služieb starostlivosti podporou 
a dopĺňaním opatrení prijatých na 
regionálnej a miestnej úrovni a môže 
pomôcť členským štátom riešiť spoločné 
výzvy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 323
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, 
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Návrh uznesenia
Odsek 15 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15b. zdôrazňuje, že malé a stredné 
podniky (MSP) sú v EÚ mimoriadne 
dôležité pre udržateľný a inkluzívny 
rozvoj, hospodársky rast a vytváranie 
pracovných miest; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby posilnili svoju podporu 
MSP s cieľom sprevádzať ich a ich 
zamestnancov pri transformácii na 
digitálnejšie a ekologickejšie 
hospodárstvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 324
Ádám Kósa
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Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje, že spoločnosť, 
pracovníci a podniky potrebujú 
rozhodujúcu podporu, aby mohli čeliť 
výzvam spojeným so zmenou klímy a 
prechodom na uhlíkovú neutralitu; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
primerané sociálne a environmentálne 
investície v záujme skutočnej „spravodlivej 
transformácie“, vykonávania Európskeho 
piliera sociálnych práv a dosiahnutia cieľov 
udržateľného rozvoja tým, že sociálne 
výdavky budú vyňaté z fiškálnych 
pravidiel eurozóny, čím sa umožní 
zvýšenie investícií do ľudského kapitálu, 
zručností a zdravia;

16. zdôrazňuje, že spoločnosť, 
pracovníci a podniky potrebujú 
rozhodujúcu podporu, aby mohli čeliť 
výzvam spojeným so zmenou klímy a 
prechodom na uhlíkovú neutralitu; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
primerané sociálne a environmentálne 
investície v záujme skutočnej „spravodlivej 
transformácie“, vykonávania Európskeho 
piliera sociálnych práv a dosiahnutia cieľov 
udržateľného rozvoja dodržiavaním 
obozretných fiškálnych 
politík; pripomína, že umožnenie zvýšenia 
investícií do ľudského kapitálu, zručností a 
zdravia si vyžaduje, aby fiškálne pravidlá 
naďalej zohľadňovali cieľ zníženia dlhu 
pre krajiny s vysokou úrovňou dlhu, a v 
tejto súvislosti sa oplatí preskúmať 
štruktúru výdavkov a zamerať sa na prvky 
ktoré najviac prispievajú k rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 325
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje, že spoločnosť, 
pracovníci a podniky potrebujú 
rozhodujúcu podporu, aby mohli čeliť 
výzvam spojeným so zmenou klímy a 
prechodom na uhlíkovú neutralitu; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
primerané sociálne a environmentálne 
investície v záujme skutočnej „spravodlivej 
transformácie“, vykonávania Európskeho 
piliera sociálnych práv a dosiahnutia cieľov 
udržateľného rozvoja tým, že sociálne 

16. domnieva sa, že prechod na 
nízkouhlíkové hospodárstvo má potenciál 
vytvárať nové pracovné miesta v 
rozvíjajúcich sa nových odvetviach, ale 
môže znamenať aj sociálne náklady a 
straty pracovných miest v tradičných 
priemyselných odvetviach, najmä v 
oceliarskom a energetickom priemysle, čo 
často neúmerne postihuje najskúsenejších 
pracovníkov; domnieva sa, že 
nízkouhlíkové hospodárstvo musí byť 
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výdavky budú vyňaté z fiškálnych 
pravidiel eurozóny, čím sa umožní 
zvýšenie investícií do ľudského kapitálu, 
zručností a zdravia;

spoločensky prijateľné a zaisťovať 
prístup k dôstojnému zamestnaniu v tých 
hospodárstvach, ktoré sú stále závislé od 
fosílnych palív; zdôrazňuje, že spoločnosť, 
pracovníci a podniky potrebujú 
rozhodujúcu podporu, aby mohli čeliť 
výzvam spojeným so zmenou klímy a 
prechodom na uhlíkovú neutralitu a aby sa 
zabezpečili dôstojné pracovné miesta; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili primerané sociálne a 
environmentálne investície v záujme 
skutočnej „spravodlivej transformácie“, 
vykonávania Európskeho piliera sociálnych 
práv a dosiahnutia cieľov udržateľného 
rozvoja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 326
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje, že spoločnosť, 
pracovníci a podniky potrebujú 
rozhodujúcu podporu, aby mohli čeliť 
výzvam spojeným so zmenou klímy a 
prechodom na uhlíkovú neutralitu; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili primerané sociálne a 
environmentálne investície v záujme 
skutočnej „spravodlivej transformácie“, 
vykonávania Európskeho piliera sociálnych 
práv a dosiahnutia cieľov udržateľného 
rozvoja tým, že sociálne výdavky budú 
vyňaté z fiškálnych pravidiel eurozóny, 
čím sa umožní zvýšenie investícií do 
ľudského kapitálu, zručností a zdravia;

16. zdôrazňuje, že spoločnosť, 
pracovníci a podniky potrebujú 
rozhodujúcu podporu, aby mohli čeliť 
výzvam spojeným so zmenou klímy s 
cieľom urýchliť prechod na obehové a 
uhlíkovo neutrálne hospodárstvo; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
primerané sociálne a environmentálne 
investície v záujme skutočnej „spravodlivej 
transformácie“, vykonávania Európskeho 
piliera sociálnych práv a dosiahnutia cieľov 
udržateľného rozvoja tým, že 
environmentálne a sociálne výdavky budú 
vyňaté z fiškálnych pravidiel eurozóny, 
čím sa umožní zvýšenie investícií do 
ekologického hospodárstva, do sociálnych 
politík potrebných na úspešné zvládnutie 
chudoby a sociálneho vylúčenia a do 
ľudského kapitálu, zručností a zdravia;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 327
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, 
Marie-Pierre Vedrenne

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje, že spoločnosť, 
pracovníci a podniky potrebujú 
rozhodujúcu podporu, aby mohli čeliť 
výzvam spojeným so zmenou klímy a 
prechodom na uhlíkovú neutralitu; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
primerané sociálne a environmentálne 
investície v záujme skutočnej „spravodlivej 
transformácie“, vykonávania Európskeho 
piliera sociálnych práv a dosiahnutia cieľov 
udržateľného rozvoja tým, že sociálne 
výdavky budú vyňaté z fiškálnych 
pravidiel eurozóny, čím sa umožní 
zvýšenie investícií do ľudského kapitálu, 
zručností a zdravia;

16. zdôrazňuje, že spoločnosť, 
pracovníci a podniky potrebujú 
rozhodujúcu podporu, aby mohli čeliť 
výzvam spojeným so zmenou klímy a 
prechodom na uhlíkovú neutralitu; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
primerané sociálne a environmentálne 
investície v záujme skutočnej „spravodlivej 
transformácie“, vykonávania Európskeho 
piliera sociálnych práv a dosiahnutia cieľov 
udržateľného rozvoja a aby umožnili 
zvýšenie investícií do ľudského kapitálu, 
zdravia, vzdelávania, odbornej prípravy, 
programov zvyšovania kvalifikácie a 
rekvalifikácie a celoživotného 
vzdelávania, aby sa naplno využili 
príležitosti, ktoré prináša prechod na 
neutrálne hospodárstvo z hľadiska klímy, 
a aby sa zabezpečilo, že nikto nebude 
zaostávať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 328
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 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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16. zdôrazňuje, že spoločnosť, 
pracovníci a podniky potrebujú 
rozhodujúcu podporu, aby mohli čeliť 
výzvam spojeným so zmenou klímy a 
prechodom na uhlíkovú neutralitu; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
primerané sociálne a environmentálne 
investície v záujme skutočnej „spravodlivej 
transformácie“, vykonávania Európskeho 
piliera sociálnych práv a dosiahnutia cieľov 
udržateľného rozvoja tým, že sociálne 
výdavky budú vyňaté z fiškálnych 
pravidiel eurozóny, čím sa umožní 
zvýšenie investícií do ľudského kapitálu, 
zručností a zdravia;

16. zdôrazňuje, že spoločnosť, 
pracovníci a podniky potrebujú 
rozhodujúcu podporu, aby mohli čeliť 
výzvam spojeným so zmenou klímy a 
prechodom na uhlíkovú neutralitu; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
primerané sociálne a environmentálne 
investície v záujme skutočnej „spravodlivej 
transformácie“, vykonávania Európskeho 
piliera sociálnych práv a dosiahnutia cieľov 
udržateľného rozvoja tým, že sociálne 
výdavky budú vyňaté z fiškálnych 
pravidiel eurozóny, čím sa umožní 
zvýšenie investícií do ľudského kapitálu, 
zručností a zdravia; požaduje adaptačné 
stratégie a primeranú podporu pre tých, 
ktorí sú touto transformáciou postihnutí, 
najmä pre zraniteľných ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 329
Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje, že spoločnosť, 
pracovníci a podniky potrebujú 
rozhodujúcu podporu, aby mohli čeliť 
výzvam spojeným so zmenou klímy a 
prechodom na uhlíkovú neutralitu; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
primerané sociálne a environmentálne 
investície v záujme skutočnej „spravodlivej 
transformácie“, vykonávania Európskeho 
piliera sociálnych práv a dosiahnutia cieľov 
udržateľného rozvoja tým, že sociálne 
výdavky budú vyňaté z fiškálnych 
pravidiel eurozóny, čím sa umožní 
zvýšenie investícií do ľudského kapitálu, 
zručností a zdravia;

16. zdôrazňuje, že spoločnosť, 
pracovníci a podniky potrebujú 
rozhodujúcu podporu, aby mohli čeliť 
výzvam spojeným so zmenou klímy a 
prechodom na uhlíkovú neutralitu; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
primerané sociálne a environmentálne 
investície v záujme skutočnej „spravodlivej 
transformácie“, vykonávania Európskeho 
piliera sociálnych práv a dosiahnutia cieľov 
udržateľného rozvoja;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 330
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje, že spoločnosť, 
pracovníci a podniky potrebujú 
rozhodujúcu podporu, aby mohli čeliť 
výzvam spojeným so zmenou klímy a 
prechodom na uhlíkovú neutralitu; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
primerané sociálne a environmentálne 
investície v záujme skutočnej „spravodlivej 
transformácie“, vykonávania Európskeho 
piliera sociálnych práv a dosiahnutia cieľov 
udržateľného rozvoja tým, že sociálne 
výdavky budú vyňaté z fiškálnych 
pravidiel eurozóny, čím sa umožní 
zvýšenie investícií do ľudského kapitálu, 
zručností a zdravia;

16. zdôrazňuje, že spoločnosť, 
pracovníci a podniky potrebujú 
rozhodujúcu podporu, aby mohli čeliť 
výzvam spojeným so zmenou klímy a 
prechodom na uhlíkovú neutralitu; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
primerané sociálne a environmentálne 
investície v záujme skutočnej „spravodlivej 
transformácie“, vykonávania Európskeho 
piliera sociálnych práv a dosiahnutia cieľov 
udržateľného rozvoja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 331
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje, že spoločnosť, 
pracovníci a podniky potrebujú 
rozhodujúcu podporu, aby mohli čeliť 
výzvam spojeným so zmenou klímy a 
prechodom na uhlíkovú neutralitu; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
primerané sociálne a environmentálne 
investície v záujme skutočnej „spravodlivej 
transformácie“, vykonávania Európskeho 
piliera sociálnych práv a dosiahnutia 
cieľov udržateľného rozvoja tým, že 

16. zdôrazňuje, že spoločnosť, 
pracovníci a podniky potrebujú 
rozhodujúcu podporu, aby mohli čeliť 
výzvam spojeným so zmenou klímy a 
prechodom na uhlíkovú neutralitu; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
primerané sociálne a environmentálne 
investície v záujme skutočnej „spravodlivej 
transformácie“; zdôrazňuje, že sa to dá 
dosiahnuť použitím primeranej flexibility 
v rámci Paktu stability a rastu, čím sa 
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sociálne výdavky budú vyňaté z fiškálnych 
pravidiel eurozóny, čím sa umožní 
zvýšenie investícií do ľudského kapitálu, 
zručností a zdravia;

umožní zvýšenie investícií do ľudského 
kapitálu, zručností a zdravia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 332
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje, že spoločnosť, 
pracovníci a podniky potrebujú 
rozhodujúcu podporu, aby mohli čeliť 
výzvam spojeným so zmenou klímy a 
prechodom na uhlíkovú neutralitu; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
primerané sociálne a environmentálne 
investície v záujme skutočnej „spravodlivej 
transformácie“, vykonávania Európskeho 
piliera sociálnych práv a dosiahnutia cieľov 
udržateľného rozvoja tým, že sociálne 
výdavky budú vyňaté z fiškálnych 
pravidiel eurozóny, čím sa umožní 
zvýšenie investícií do ľudského kapitálu, 
zručností a zdravia;

16. zdôrazňuje, že spoločnosť, 
pracovníci a podniky potrebujú 
rozhodujúcu podporu, aby mohli čeliť 
výzvam spojeným so zmenou klímy a 
prechodom na uhlíkovú neutralitu; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
primerané a rovnocenné sociálne a 
environmentálne investície v záujme 
skutočnej „spravodlivej transformácie“, 
vykonávania Európskeho piliera sociálnych 
práv a dosiahnutia cieľov udržateľného 
rozvoja tým, že sociálne výdavky budú 
vyňaté z fiškálnych pravidiel eurozóny, 
čím sa umožní zvýšenie investícií do 
ľudského kapitálu, zručností a zdravia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 333
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Jordi 
Cañas, Dragoş Pîslaru

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje, že spoločnosť, 
pracovníci a podniky potrebujú 

16. zdôrazňuje, že spoločnosť, 
pracovníci a podniky potrebujú 
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rozhodujúcu podporu, aby mohli čeliť 
výzvam spojeným so zmenou klímy a 
prechodom na uhlíkovú neutralitu; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
primerané sociálne a environmentálne 
investície v záujme skutočnej „spravodlivej 
transformácie“, vykonávania Európskeho 
piliera sociálnych práv a dosiahnutia cieľov 
udržateľného rozvoja tým, že sociálne 
výdavky budú vyňaté z fiškálnych pravidiel 
eurozóny, čím sa umožní zvýšenie 
investícií do ľudského kapitálu, zručností a 
zdravia;

rozhodujúcu podporu, aby mohli čeliť 
výzvam spojeným so zmenou klímy a 
prechodom na uhlíkovú neutralitu; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
primerané sociálne a environmentálne 
investície v záujme skutočnej „spravodlivej 
transformácie“, vykonávania Európskeho 
piliera sociálnych práv a dosiahnutia cieľov 
udržateľného rozvoja; vyzýva členské štáty, 
aby využili existujúcu flexibilitu vo 
fiškálnych pravidlách eurozóny s cieľom 
viac investovať do ľudského kapitálu, 
zručností a zdravia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 334
Stelios Kympouropoulos

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje, že spoločnosť, 
pracovníci a podniky potrebujú 
rozhodujúcu podporu, aby mohli čeliť 
výzvam spojeným so zmenou klímy a 
prechodom na uhlíkovú neutralitu; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
primerané sociálne a environmentálne 
investície v záujme skutočnej „spravodlivej 
transformácie“, vykonávania Európskeho 
piliera sociálnych práv a dosiahnutia cieľov 
udržateľného rozvoja tým, že sociálne 
výdavky budú vyňaté z fiškálnych 
pravidiel eurozóny, čím sa umožní 
zvýšenie investícií do ľudského kapitálu, 
zručností a zdravia;

16. zdôrazňuje, že spoločnosť, 
pracovníci a podniky potrebujú 
rozhodujúcu podporu, aby mohli čeliť 
výzvam spojeným so zmenou klímy a 
prechodom na uhlíkovú neutralitu; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
primerané sociálne a environmentálne 
investície v záujme skutočnej „spravodlivej 
transformácie“, vykonávania Európskeho 
piliera sociálnych práv a dosiahnutia cieľov 
udržateľného rozvoja prostredníctvom 
spolupráce so súkromným sektorom, čím 
sa umožní zvýšenie investícií do ľudského 
kapitálu, zručností a zdravia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 335
Lina Gálvez Muñoz
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť



PE646.977v01-00 72/84 AM\1197733SK.docx

SK

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. vyjadruje znepokojenie nad 
nedostatočným zastúpením žien v oblasti 
vedy, technológie, inžinierstva a 
matematiky (STEM) a vyzýva členské 
štáty, aby bojovali proti rodovým 
stereotypom a zlepšili účasť, dosiahnutie 
a trvalé zapojenie dievčat a žien do 
vzdelávania a kariéry v oblasti STEM; s 
cieľom znížiť rodové rozdiely v 
povolaniach v oblasti STEM; zdôrazňuje 
význam celoživotného vzdelávania pre 
ženy, pretože im poskytuje príležitosť na 
rekvalifikáciu na neustále sa meniacom 
trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 336
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. zdôrazňuje, že úsporné opatrenia 
prijaté na úrovni EÚ a členských štátov 
prehĺbili problémy so zamestnaním a 
hospodárske a sociálne nerovnosti, 
pričom najzávažnejší dopad mali na 
najzraniteľnejších občanov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 337
Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. víta oznámenie Komisie o začatí 
rozsiahlych verejných konzultácií so 
všetkými príslušnými zúčastnenými 
stranami s cieľom preskúmať možné 
smery vývoja fiškálnych pravidiel EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 338
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odsek 16 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16b. domnieva sa, že rozpočtová dohoda 
sa musí zrušiť, pretože vedie členské štáty 
k prijímaniu čoraz drastickejších 
úsporných opatrení, čím sa podporuje 
recesia a zhoršujú sa životné podmienky 
občanov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 339
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odsek 16 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16c. zdôrazňuje, že mandát Európskej 
centrálnej banky sa musí zrevidovať, aby 
sa stanovil jej hlavný cieľ v oblasti 
podpory udržateľného rozvoja, plnej 
zamestnanosti a sociálneho pokroku;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 340
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odsek 16 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16d. vyzýva Komisiu a Radu, aby 
urobili maximum pre boj proti daňovým 
únikom a vyhýbaniu sa daňovým 
povinnostiam a aby účinne bojovali proti 
škodlivým daňovým praktikám, ktoré 
prijali niektoré členské štáty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 341
Marianne Vind

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva členské štáty, aby presunuli 
daňové zaťaženie z práce na iné zdroje, 
kde budú mať menej škodlivý vplyv na 
udržateľný rast; požaduje nové vlastné 
zdroje pre rozpočet EÚ s cieľom 
poskytnúť Únii nástroje na lepšie riešenie 
súčasných a budúcich výziev;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 342
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva členské štáty, aby presunuli 
daňové zaťaženie z práce na iné zdroje, 

17. vyzýva členské štáty, aby presunuli 
daňové zaťaženie na podporu 
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kde budú mať menej škodlivý vplyv na 
udržateľný rast; požaduje nové vlastné 
zdroje pre rozpočet EÚ s cieľom poskytnúť 
Únii nástroje na lepšie riešenie súčasných a 
budúcich výziev;

udržateľného rastu; požaduje nové vlastné 
zdroje pre rozpočet EÚ s cieľom poskytnúť 
Únii nástroje na lepšie riešenie súčasných a 
budúcich výziev tým, že sa prihliadne na 
možnosti jednotlivých členských štátov 
prispievať z vlastných zdrojov a korigovať 
regresívne prvky súčasného systému 
vlastných prostriedkov z hľadiska menej 
prosperujúcich štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 343
Guido Reil

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva členské štáty, aby presunuli 
daňové zaťaženie z práce na iné zdroje, kde 
budú mať menej škodlivý vplyv na 
udržateľný rast; požaduje nové vlastné 
zdroje pre rozpočet EÚ s cieľom 
poskytnúť Únii nástroje na lepšie riešenie 
súčasných a budúcich výziev;

17. vyzýva členské štáty, aby presunuli 
daňové zaťaženie z práce na iné zdroje, kde 
budú mať menej škodlivý vplyv na 
udržateľný rast;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 344
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva členské štáty, aby presunuli 
daňové zaťaženie z práce na iné zdroje, kde 
budú mať menej škodlivý vplyv na 
udržateľný rast; požaduje nové vlastné 
zdroje pre rozpočet EÚ s cieľom poskytnúť 
Únii nástroje na lepšie riešenie súčasných a 
budúcich výziev;

17. vyzýva členské štáty, aby presunuli 
daňové zaťaženie z práce na iné zdroje, kde 
budú mať menej škodlivý vplyv na 
udržateľný rast, napríklad zdaňovanie 
majetku; požaduje nové vlastné zdroje pre 
rozpočet EÚ s cieľom poskytnúť Únii 
nástroje na lepšie riešenie súčasných a 
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budúcich výziev;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 345
Lina Gálvez Muñoz
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. poukazuje na význam 
monitorovania percentuálneho podielu 
mladých ľudí vo veku 15 až 24 rokov, 
ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v 
procese vzdelávania alebo odbornej 
prípravy (NEET), spolu s pomocnými 
ukazovateľmi, a zdôrazňuje, že osobitnú 
pozornosť treba venovať mladým ženám a 
dievčatám, keďže medzi rodmi existuje 
značný rozdiel, pokiaľ ide o podiel 
mladých ľudí, ktorí patria do skupiny 
NEET;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 346
France Jamet

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. opätovne zdôrazňuje, že právny 
štát vrátane nezávislých a efektívnych 
justičných systémov, ako aj kvalitné 
verejné správy a verejné obstarávanie a 
spoľahlivé protikorupčné rámce sú 
základom zdravého podnikateľského 
prostredia, fungovania trhov práce a 
riadneho využívania finančných 
prostriedkov EÚ, a preto by sa mali aj 

vypúšťa sa
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naďalej začleňovať do európskeho 
semestra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 347
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. opätovne zdôrazňuje, že právny štát 
vrátane nezávislých a efektívnych 
justičných systémov, ako aj kvalitné 
verejné správy a verejné obstarávanie a 
spoľahlivé protikorupčné rámce sú 
základom zdravého podnikateľského 
prostredia, fungovania trhov práce a 
riadneho využívania finančných 
prostriedkov EÚ, a preto by sa mali aj 
naďalej začleňovať do európskeho 
semestra;

18. opätovne zdôrazňuje, že právny štát 
vrátane nezávislých a efektívnych 
justičných systémov, ako aj kvalitné 
verejné správy a verejné obstarávanie a 
spoľahlivé protikorupčné rámce sú 
základom zdravého podnikateľského 
prostredia, fungovania trhov práce a 
riadneho využívania finančných 
prostriedkov EÚ, a preto by sa mali aj 
naďalej začleňovať do európskeho 
semestra; v tomto zmysle vyzýva členské 
štáty, aby ratifikovali revidovanú 
Európsku sociálnu chartu, a Komisiu, aby 
podporovala členské štáty v procese 
prijímania a dodržiavania všetkých jej 
ustanovení; Súdny dvor EÚ by mal 
zosúladiť štatút Európskej sociálnej 
charty so štatútom ostatných 
medzinárodných nástrojov v oblasti 
ľudských práv ratifikovaných všetkými 
členskými štátmi EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 348
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odsek 18
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. opätovne zdôrazňuje, že právny štát 
vrátane nezávislých a efektívnych 
justičných systémov, ako aj kvalitné 
verejné správy a verejné obstarávanie a 
spoľahlivé protikorupčné rámce sú 
základom zdravého podnikateľského 
prostredia, fungovania trhov práce a 
riadneho využívania finančných 
prostriedkov EÚ, a preto by sa mali aj 
naďalej začleňovať do európskeho 
semestra;

18. opätovne zdôrazňuje, že cieľom 
európskeho semestra je zabezpečiť zdravé 
verejné financie zabránením nadmerného 
štátneho dlhu, predchádzaním nadmernej 
makroekonomickej nerovnováhe v EÚ, 
podporou štrukturálnych reforiem s 
cieľom vytvoriť viac pracovných miest a 
rastu a stimulovaním investícií, a preto by 
riadne využívanie finančných prostriedkov 
EÚ malo byť aj naďalej súčasťou 
európskeho semestra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 349
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. opätovne zdôrazňuje, že právny štát 
vrátane nezávislých a efektívnych 
justičných systémov, ako aj kvalitné 
verejné správy a verejné obstarávanie a 
spoľahlivé protikorupčné rámce sú 
základom zdravého podnikateľského 
prostredia, fungovania trhov práce a 
riadneho využívania finančných 
prostriedkov EÚ, a preto by sa mali aj 
naďalej začleňovať do európskeho 
semestra;

18. opätovne zdôrazňuje význam 
kvalitných verejných správ a verejného 
obstarávania a spoľahlivých 
protikorupčných rámcov, keďže sú 
základom zdravého podnikateľského 
prostredia, fungovania trhov práce a 
riadneho využívania finančných 
prostriedkov EÚ, a preto by sa mali aj 
naďalej začleňovať do európskeho 
semestra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 350
Lina Gálvez Muñoz
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili vzostupnú konvergenciu 
rovnakých, neprenosných a plne 
platených materských a otcovských 
dovoleniek ako opatrenie na zlepšenie 
rodovej rovnosti v oblasti starostlivosti, 
uľahčenie rovnoprávnej účasti žien a 
mužov na trhu práce a spravodlivejší 
podiel neplatenej starostlivosti a práce v 
domácnosti, čím sa odstránia dočasné 
medzery alebo medzery v zamestnaní na 
čiastočný úväzok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 351
Abir Al-Sahlani, Dragoş Pîslaru

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. vyzýva Európsku komisiu, aby 
vykonala komplexné monitorovanie a 
hodnotenie využívania finančných 
prostriedkov EÚ v členských štátoch; víta 
úsilie o boj proti podvodom, zneužitiu a 
korupcii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 352
Lina Gálvez Muñoz
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh uznesenia
Odsek 18 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18b. vyzýva členské štáty, aby 
odblokovali smernicu o zastúpení žien vo 
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vrcholových orgánoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 353
Lina Gálvez Muñoz
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh uznesenia
Odsek 18 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18c. vyzýva členské štáty a Komisiu, 
aby zlepšili zhromažďovanie údajov 
rozčlenených podľa pohlavia, najmä o 
základných príčinách rodových nerovností 
na trhu práce, ako je napríklad využívanie 
rôznych druhov dovolenky súvisiacej s 
opatrovaním alebo porovnateľných 
údajov o rôznych príčinách rozdielov v 
odmeňovaní žien a mužov vo všetkých 
členských štátoch; je presvedčený, že 
prieskum využívania času by sa mal 
vykonávať s dostatočnou periodicitou a 
dostatočnou veľkosťou vzorky, aby 
poskytol informácie o neplatenej 
starostlivosti a rodových rozdieloch v 
práci v domácnosti; silno preto zdôrazňuje 
potrebu monitorovať rodový pokrok a 
priebežný dosah reforiem; vyzýva tiež 
Komisiu, aby sledovala účasť žien na trhu 
práce prostredníctvom počtu 
odpracovaných hodín za týždeň, typov 
zmlúv a/alebo finančnej nezávislosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 354
Lina Gálvez Muñoz
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh uznesenia
Odsek 18 d (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18d. zdôrazňuje význam zamerania 
politík na ekologickú a digitálnu 
transformáciu s cieľom plniť ciele 
rodovej rovnosti; žiada o začlenenie 
systematického posudzovania rodového 
vplyvu a vyčlenenie osobitných 
finančných prostriedkov na rodovú 
rovnosť s cieľom dosiahnuť spravodlivú 
a ekologickú a digitálnu transformáciu, v 
ktorej nikto nezaostáva a ktorá slúži na 
boj proti všetkým formám diskriminácie; 
nabáda členské štáty, aby stanovili 
efektívne modely financovania 
prispôsobené vnútroštátnym a miestnym 
okolnostiam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 355
Lina Gálvez Muñoz
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh uznesenia
Odsek 18 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18e. vyzýva Európsku komisiu a 
členské štáty, aby posilnili uplatňovanie 
rodového hľadiska a rodového 
rozpočtovania a ich účinné vykonávanie 
vo všetkých oblastiach politiky, najmä v 
rámci európskeho semestra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 356
Lina Gálvez Muñoz
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh uznesenia
Odsek 18 f (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18f. pripomína význam európskeho 
semestra a najmä správ o jednotlivých 
krajinách pri monitorovaní pokroku 
členských štátov pri vykonávaní cieľov 
udržateľného rozvoja, najmä cieľov 
udržateľného rozvoja 5 a jeho cieľov 5.4 
a 5.5;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 357
Lina Gálvez Muñoz
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh uznesenia
Odsek 18 g (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18g. vyzýva Radu, aby odblokovala 
rokovania o horizontálnej 
antidiskriminačnej smernici s cieľom 
zabezpečiť ochranu žien a iných 
zraniteľných skupín vo všetkých 
oblastiach spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 358
Lina Gálvez Muñoz
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh uznesenia
Odsek 18 h (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18h. vyzýva členské štáty, aby 
ratifikovali Istanbulský dohovor o 
odstránení násilia páchaného na ženách a 
dievčatách, keďže rodové násilie je 
ďalšou prekážkou účasti žien na trhu 
práce a ich ekonomickej nezávislosti;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 359
Lina Gálvez Muñoz
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh uznesenia
Odsek 18 i (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18i. vyzýva členské štáty, aby prijali 
konkrétne opatrenia na riešenie 
sexuálneho a rodového obťažovania pri 
prijímaní do zamestnania a na 
pracoviskách vrátane požiadaviek na 
nezávislé mechanizmy podávania správ; 
vyzýva členské štáty, aby sa zaoberali 
rastúcim odporom voči ženám v politike a 
mediálnom priemysle vrátane 
obťažovania a zneužívania na internete a 
na pracovisku, ktoré ženy vyháňa z 
verejných pozícií a prispieva k škodlivému 
a vylučujúcemu prostrediu pre ženy, ktoré 
pracujú v týchto sektoroch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 360
Lina Gálvez Muñoz
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh uznesenia
Odsek 18 j (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18j. požaduje politiky na podporu 
podnikania žien, uľahčenie ich prístupu k 
financovaniu a podnikateľským 
príležitostiam, ponuku individualizovanej 
odbornej prípravy a vytvorenie opatrení 
na zosúladenie pracovného a súkromného 
života;
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Or. en


