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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby 
ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Lisabonská stratégia pre rast 
a zamestnanosť prispela k dosiahnutiu 
konsenzu o všeobecnom smerovaní 
hospodárskych politík a politík 
zamestnanosti EÚ. V rámci tejto stratégie 
Rada v roku 2005 prijala hlavné smery 
hospodárskych politík a usmernenia pre 
oblasť zamestnanosti a v roku 2008 
vykonala ich revíziu. Národné programy 
reforiem vychádzali z 24 usmernení, ktoré 
pre EÚ ako celok stanovovali kľúčové 
priority reforiem v makroekonomickej a 
mikroekonomickej oblasti, ako aj reforiem 
trhu práce. Zo skúseností však vyplýva, že 
priority stanovené v usmerneniach neboli 
dostatočne jasné a väzby medzi nimi by 
mohli byť silnejšie. To obmedzilo ich 
vplyv na tvorbu vnútroštátnych politík

(5) Lisabonská stratégia pre rast 
a zamestnanosť prispela k dosiahnutiu 
konsenzu o všeobecnom smerovaní 
hospodárskych politík a politík 
zamestnanosti EÚ. V rámci tejto stratégie 
Rada v roku 2005 prijala hlavné smery 
hospodárskych politík a usmernenia pre 
oblasť zamestnanosti a v roku 2008 
vykonala ich revíziu. Národné programy 
reforiem vychádzali z 24 usmernení, ktoré 
pre EÚ ako celok stanovovali kľúčové 
priority reforiem v makroekonomickej a 
mikroekonomickej oblasti, ako aj reforiem 
trhu práce. Nádeje vkladané 
do lisabonskej stratégie sa nesplnili. Pri 
stratégii Európa 2020 sa preto musia 
vyvodiť dôsledky z chýb predchádzajúcej 
stratégie a vypracovať ucelené, 
financovateľné, uskutočniteľné 
a kontrolovateľné opatrenia a stratégie, 
ktorých výsledky sa budú nepretržite 
hodnotiť, čo umožní priebežne preverovať 
dosahovanie stanovených cieľov.

Or. de
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Komisia navrhla vymedziť novú 
stratégiu pre nasledujúce desaťročie, 
stratégiu Európa 2020, ktorá má EÚ 
umožniť, aby vyšla z krízy silnejšia a aby 
nasmerovala svoje hospodárstvo k 
inteligentnému, udržateľnému a 
inkluzívnemu rastu. Päť hlavných cieľov 
uvedených v rámci príslušných usmernení 
predstavuje spoločné ciele, ktorými sa 
riadia opatrenia členských štátov a Únie. 
Členské štáty by mali vyvinúť maximálne 
úsilie na splnenie národných cieľov a na 
odstránenie prekážok rastu.

(7) Komisia navrhla vymedziť novú 
stratégiu pre nasledujúce desaťročie, 
stratégiu Európa 2020, ktorá má EÚ 
umožniť, aby vyšla z krízy silnejšia a aby 
nasmerovala svoje hospodárstvo k 
inteligentnému, udržateľnému a 
inkluzívnemu rastu. Päť hlavných cieľov 
uvedených v rámci príslušných usmernení 
predstavuje spoločné ciele, ktorými sa 
riadia opatrenia členských štátov a Únie. 
Členské štáty by sa mali zaviazať k 
splneniu vnútroštátnych cieľov. Mali by sa 
zamerať na zvyšovanie zamestnanosti a na 
odstránenie prekážok rastu, ktoré 
pramenia z právnych predpisov, 
byrokracie a nenáležitého rozdeľovania 
prostriedkov na vnútroštátnej úrovni.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) V rámci stratégie Európa 2020 by 
členské štáty mali uskutočniť reformy 
zamerané na „inteligentný rast“, t. j. rast 
spočívajúci na znalostiach a inovácii. 
Reformy by sa mali sústrediť na zlepšenie 
kvality vzdelávania, zabezpečenie jeho 
dostupnosti pre všetkých a posilnenie 
výkonnosti v oblasti výskumu a podnikania 
s cieľom podporiť inováciu a šírenie 
znalostí v celej EÚ. Mali by podporovať 
podnikanie a pomáhať pri premene 
kreatívnych nápadov na inovatívne 

(9) V rámci stratégie Európa 2020 by 
členské štáty mali uskutočniť reformy 
zamerané na „inteligentný rast“, t. j. rast 
spočívajúci na znalostiach a inovácii. 
Reformy by sa mali sústrediť na zlepšenie 
kvality vzdelávania v medzinárodnom 
meradle, zabezpečenie jeho dostupnosti 
pre všetkých a posilnenie výkonnosti 
v oblasti výskumu a podnikania s cieľom 
podporiť inováciu a šírenie znalostí v celej 
EÚ. Mali by aktívne podporovať 
podnikateľského ducha prostredníctvom 
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produkty, služby a procesy, ktoré môžu byť 
zdrojom rastu, kvalitných pracovných 
miest, územnej, hospodárskej a sociálnej 
súdržnosti a prispieť k efektívnejšiemu 
riešeniu európskych a celosvetových 
spoločenských výziev. V tejto súvislosti 
má zásadný význam maximálne využitie 
potenciálu informačných a komunikačných 
technológií. 

právnych predpisov a prostriedkov 
a pomáhať tak pri premene kreatívnych 
nápadov na inovatívne produkty, služby 
a procesy, ktoré môžu byť zdrojom rastu, 
kvalitných pracovných miest, územnej, 
hospodárskej a sociálnej súdržnosti 
a prispieť k efektívnejšiemu riešeniu 
európskych a celosvetových spoločenských 
výziev. V tejto súvislosti má zásadný 
význam maximálne využitie potenciálu 
informačných a komunikačných 
technológií.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Štrukturálne reformy EÚ a členských 
štátov môžu účinne prispieť k rastu 
a tvorbe pracovných miest, ak posilnia 
konkurencieschopnosť EÚ v rámci 
svetového hospodárstva, vytvoria nové 
príležitosti pre európskych vývozcov 
a poskytnú konkurenčný prístup k 
dôležitým dovozom. Reformy by preto 
mali zohľadňovať svoj vplyv na vonkajšiu 
konkurencieschopnosť, aby podporili 
európsky rast a účasť Európy na 
otvorených a spravodlivých trhoch na 
celom svete.

(12) Štrukturálne reformy EÚ a členských 
štátov môžu účinne prispieť 
ku kvalitatívnemu rastu a tvorbe 
udržateľných pracovných miest, ak budú 
náležite reagovať na pretrvávajúcu 
hospodársku a finančnú krízu a tým
posilnia konkurencieschopnosť EÚ v rámci 
svetového hospodárstva, vytvoria nové 
príležitosti pre európskych vývozcov 
a poskytnú konkurenčný prístup k 
dôležitým dovozom. Reformy by preto 
mali zohľadňovať svoj vplyv na vonkajšiu 
konkurencieschopnosť, aby podporili rast 
a účasť Európskej únie na otvorených a 
spravodlivých trhoch na celom svete. 

Or. de
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Základom stratégie Európa 2020 musí 
byť integrovaný súbor politík, ktoré by 
členské štáty mali implementovať v plnej 
miere a rovnakým tempom, aby bolo 
možné dosiahnuť pozitívne externality 
koordinovaných štrukturálnych reforiem.

(13) Základom stratégie Európa 2020 musí 
byť integrovaný súbor politík, ktoré by 
členské štáty mali implementovať v plnej 
miere a – v závislosti od svojich rozličných 
štruktúr – čo najrýchlejším tempom, aby 
bolo možné dosiahnuť pozitívne externality 
koordinovaných štrukturálnych reforiem.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14a) Úsilie členských štátov o ambiciózne 
reformy a dosahovanie vnútroštátnych 
cieľov by malo dopĺňať znižovanie 
byrokracie a odstraňovanie správnych 
a právnych prekážok, ako aj zameranie sa 
na účinnosť a transparentnosť 
programov a opatrení.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Hoci sa usmernenia musia 
vypracovať každý rok, mali by zostať 
z veľkej časti nezmenené až do roku 2014, 
aby sa bolo možné sústrediť na ich 

(17) Tieto usmernenia by mali zostať
z veľkej časti nezmenené až do roku 2020, 
aby bolo možné náležite preverovať 
dosahovanie stanovených cieľov. 
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vykonávanie, Hodnotenie dosiahnutých cieľov by sa 
malo uskutočňovať v trojročných 
intervaloch –

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Usmernenie 7  odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty by mali zintenzívniť sociálny 
dialóg a riešiť segmentáciu trhu práce
prostredníctvom opatrení zameraných na 
odstraňovanie dočasných a neistých 
pracovných miest, podzamestnanosti a 
nelegálneho zamestnávania. Profesijná 
mobilita by mala byť odmeňovaná. Je 
potrebné riešiť kvalitu pracovných miest a 
podmienok zamestnávania bojom proti 
nízkym mzdám a zaručením primeraného 
sociálneho zabezpečenia aj pre 
zamestnancov na dobu určitú a samostatne 
zárobkovo činné osoby. Služby 
zamestnanosti by sa mali posilniť a otvoriť 
všetkým vrátane mladých ľudí a ľudí 
ohrozených nezamestnanosťou, pričom 
personalizované služby by sa mali zamerať 
na tých ľudí, ktorí sú od trhu práce najviac 
vzdialení. 

Členské štáty by mali zintenzívniť sociálny 
dialóg a reagovať na segmentáciu trhu 
práce prostredníctvom dostatočného 
sociálneho zabezpečenia dočasných a 
neistých pracovných miest, ako aj bojovať 
proti nelegálnemu zamestnávaniu.
Profesijná mobilita by mala byť 
odmeňovaná. Je potrebné zamerať sa na
kvalitu pracovných miest a podmienok 
zamestnávania bojom proti nízkym mzdám 
a zaručením primeraného sociálneho 
zabezpečenia aj pre zamestnancov na dobu 
určitú a samostatne zárobkovo činné 
osoby. Služby zamestnanosti by sa mali 
posilniť a otvoriť všetkým vrátane mladých 
ľudí a ľudí ohrozených nezamestnanosťou, 
pričom personalizované služby by sa mali 
zamerať na tých ľudí, ktorí sú od trhu práce 
najviac vzdialení.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Usmernenie 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

S cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a 
účasť na trhu práce, a to najmä ľudí s 

S cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a 
účasť na trhu práce, a to najmä ľudí s 
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nízkym vzdelaním, by členské štáty mali v 
súlade s usmernením 2 pre oblasť 
hospodárskej politiky preskúmať daňové 
systémy a systémy dávok a kapacity 
verejných služieb poskytovať potrebnú 
podporu. Členské štáty by mali zvyšovať 
účasť pracovnej sily prostredníctvom 
politík na podporu aktívneho starnutia, 
rodovej rovnosti a rovnakej odmeny a 
integráciu mladých ľudí, osôb so 
zdravotným postihnutím, legálnych 
migrantov a ostatných zraniteľných skupín 
na trhu práce. Politiky rovnováhy medzi 
pracovným a súkromným životom 
zabezpečujúce poskytovanie cenovo 
dostupnej starostlivosti a inováciu v 
organizácii práce by mali byť zamerané na 
zvyšovanie miery zamestnanosti, obzvlášť 
mladých ľudí, starších pracovníkov a žien, 
a najmä na udržanie 
vysokokvalifikovaných žien vo vedeckých 
a technických oblastiach. Členské štáty by 
takisto mali odstrániť prekážky vstupu 
nových pracovníkov na trh práce, 
podporovať samostatnú zárobkovú činnosť, 
vytváranie pracovných miest v oblastiach 
zahŕňajúcich ekologické zamestnávanie 
a sociálnu starostlivosť a podnecovať 
sociálnu inováciu.

nízkym vzdelaním, by členské štáty mali v 
súlade s usmernením 2 pre oblasť 
hospodárskej politiky preskúmať daňové 
systémy a systémy dávok a kapacity 
verejných služieb poskytovať potrebnú 
podporu. Členské štáty by mali zvyšovať 
účasť pracovnej sily prostredníctvom 
politík na podporu aktívneho starnutia, 
rodovej rovnosti a rovnakej odmeny a 
integráciu mladých ľudí, osôb so 
zdravotným postihnutím, legálnych 
migrantov a ostatných zraniteľných skupín 
na trhu práce. Politiky rovnováhy medzi 
pracovným a súkromným životom 
zabezpečujúce poskytovanie cenovo 
dostupnej starostlivosti a inováciu v 
organizácii práce by mali byť zamerané na 
zvyšovanie miery zamestnanosti, obzvlášť 
mladých ľudí, starších pracovníkov a žien, 
a najmä na udržanie 
vysokokvalifikovaných žien vo vedeckých 
a technických oblastiach. Medzi členskými 
štátmi by sa intenzívne mala podporovať 
výmena študentov aj v učiteľských 
odboroch. Členské štáty by takisto mali 
odstrániť prekážky vstupu nových 
pracovníkov na trh práce, podporovať 
samostatnú zárobkovú činnosť, vytváranie 
pracovných miest v oblastiach 
zahŕňajúcich ekologické zamestnávanie 
a sociálnu starostlivosť a podnecovať 
sociálnu inováciu. V záujme podpory 
ekologického zamestnávania by mali 
členské štáty ponúkať štátom 
podporované rekvalifikačné opatrenia pre 
tých zamestnancov, ktorí v súčasnosti 
stále pracujú v oblastiach s vysokými 
emisiami CO2.

Or. de
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Usmernenie 7 – Zhrnutie hlavných cieľov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Hlavným cieľom EÚ, na základe ktorého
členské štáty stanovia svoje národné ciele, 
je zvýšiť do roku 2020 mieru 
zamestnanosti žien a mužov vo veku 20 –
64 rokov na 75 %, a to aj prostredníctvom 
väčšej účasti mladých ľudí, starších 
pracovníkov a ľudí s nízkym vzdelaním 
a lepšej integrácie legálnych migrantov.

Hlavnými cieľmi EÚ, na základe ktorých
členské štáty stanovia svoje národné ciele, 
sú zvýšiť do roku 2020 mieru 
zamestnanosti žien a mužov vo veku 20 –
64 rokov na 80%, a to najmä
prostredníctvom väčšej účasti mladých 
ľudí, starších pracovníkov a ľudí s nízkym 
vzdelaním a lepšej integrácie legálnych 
migrantov, a znížiť nezamestnanosť 
mladých ľudí o 50 %.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Usmernenie 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty by mali podporovať 
produktivitu a zamestnanosť zaistením 
primeraného rozšírenia vedomostí a 
zručností, ktoré by zodpovedali súčasným 
a budúcim požiadavkám trhu práce. 
Kvalitné počiatočné vzdelanie a atraktívna 
odborná príprava musia byť dopĺňané 
účinnými stimulmi podporujúcimi 
celoživotné vzdelávanie, príležitosťami na 
vzdelávanie „druhej šance“, zabezpečením, 
aby mal každý dospelý možnosť dosiahnuť 
vyšší stupeň kvalifikácie a cielenými 
politikami v oblasti migrácie a integrácie. 
Členské štáty by mali vyvinúť systémy na 
uznávanie nadobudnutých odborných 
spôsobilostí, odstraňovať bariéry 
profesijnej a geografickej mobility 
pracovníkov, podnecovať získavanie 
prierezových schopností a tvorivosť a 

Členské štáty by mali podporovať 
produktivitu a zamestnanosť zaistením 
primeraného rozšírenia vedomostí a 
zručností, ktoré by zodpovedali súčasným 
a budúcim požiadavkám trhu práce. 
Kvalitné počiatočné vzdelanie a atraktívna 
odborná príprava musia byť dopĺňané 
účinnými stimulmi podporujúcimi 
celoživotné vzdelávanie, príležitosťami na 
vzdelávanie „druhej šance“, zabezpečením, 
aby mal každý dospelý možnosť dosiahnuť 
vyšší stupeň kvalifikácie a cielenými 
politikami v oblasti migrácie a integrácie. 
Členské štáty by mali vyvinúť systémy na 
uznávanie nadobudnutých odborných 
spôsobilostí, odstraňovať bariéry 
profesijnej a geografickej mobility 
pracovníkov, podnecovať získavanie 
prierezových schopností a tvorivosť a 
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zameriavať svoje úsilie najmä na podporu 
ľudí s nízkym vzdelaním, zvyšovanie 
zamestnateľnosti starších pracovníkov a 
zároveň na zlepšovanie prípravy, zručností 
a skúseností vysokokvalifikovaných 
pracovníkov vrátane výskumníkov.

zameriavať svoje úsilie najmä na podporu 
ľudí s nízkym vzdelaním a starších
pracovníkov, ako aj zvyšovanie ich
zamestnateľnosti a zároveň na zlepšovanie 
prípravy, zručností a skúseností 
vysokokvalifikovaných pracovníkov 
vrátane výskumníkov. Členské štáty by 
mali vyvinúť systémy, ktoré umožnia 
v rámci celej Únie vzájomne porovnávať 
kvalitu odbornej kvalifikácie a náležite ju 
uznávať, a to podľa modelu Európskeho 
systému prenosu a započítavania kreditov 
študentov.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Usmernenie 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V spolupráci so sociálnymi partnermi a 
podnikmi by členské štáty mali zlepšiť 
prístup k odbornej príprave, posilniť 
vzdelávanie a profesijné poradenstvo v 
spojení so systematickými informáciami 
o nových pracovných príležitostiach, 
podporovať podnikanie a zlepšiť 
predvídanie potrieb v oblasti 
požadovaných zručností. Investovanie do 
rozvoja ľudských zdrojov, zvyšovania 
kvalifikácie a účasti na schémach 
celoživotného vzdelávania by malo byť 
podporované prostredníctvom spoločných 
finančných príspevkov od vlád, 
jednotlivcov a zamestnávateľov. Na 
podporu mladých ľudí, a najmä tých ktorí 
sú nezamestnaní a nezúčastňujú sa na 
vzdelávaní ani odbornej príprave, by 
členské štáty v spolupráci so sociálnymi 
partnermi mali zaviesť schémy, ktoré by 
pomohli čerstvým absolventom nájsť prvé 
zamestnanie alebo možnosti ďalšieho 
vzdelávania a odbornej prípravy, vrátane 

V spolupráci so sociálnymi partnermi a 
podnikmi by členské štáty mali zlepšiť 
prístup k odbornej príprave, posilniť 
vzdelávanie a profesijné poradenstvo v 
spojení so systematickými informáciami 
o nových pracovných príležitostiach, 
podporovať podnikanie a zlepšiť 
predvídanie potrieb v oblasti 
požadovaných zručností. Investovanie do 
rozvoja ľudských zdrojov, zvyšovania 
kvalifikácie a účasti na schémach 
celoživotného vzdelávania by malo byť 
podporované prostredníctvom spoločných 
finančných príspevkov od vlád, 
jednotlivcov a zamestnávateľov. Na 
podporu mladých ľudí, a najmä tých ktorí 
sú nezamestnaní a nezúčastňujú sa na 
vzdelávaní ani odbornej príprave, by 
členské štáty v spolupráci so sociálnymi 
partnermi mali zaviesť schémy, ktoré by 
pomohli čerstvým absolventom nájsť prvé 
zamestnanie alebo možnosti ďalšieho 
vzdelávania a odbornej prípravy, vrátane 
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učňovskej praxe, a ktoré by umožnili 
rýchle zasiahnuť v prípade, že sa mladí 
ľudia stanú nezamestnanými. Pravidelné 
monitorovanie uplatňovania politík 
zvyšovania schopností a predvídania 
potrieb by malo pomôcť identifikovať 
oblasti, v ktorých je potrebné zlepšenie, 
a zvyšovať schopnosť systémov 
vzdelávania a odbornej prípravy reagovať 
na potreby trhu práce. Členské štáty by na 
dosiahnutie týchto cieľov mali v plnej 
miere využívať fondy EÚ.

učňovskej praxe, a ktoré by umožnili 
rýchle zasiahnuť v prípade, že sa mladí 
ľudia stanú nezamestnanými. Pravidelné 
monitorovanie uplatňovania politík 
zvyšovania schopností a predvídania 
potrieb by malo pomôcť identifikovať 
oblasti, v ktorých je potrebné zlepšenie, 
a zvyšovať schopnosť systémov 
vzdelávania a odbornej prípravy reagovať 
na potreby trhu práce. V záujme podpory 
cieľov celoživotného vzdelávania, 
prístupu k vzdelaniu a geografickej  
mobility by členské štáty mali tradičné 
metódy vzdelávania a odbornej prípravy 
doplniť novými formami diaľkového 
štúdia prostredníctvom internetu a štúdia 
s využitím elektronických prostriedkov 
(elektronické vzdelávanie). Členské štáty 
by na dosiahnutie týchto cieľov mali v 
plnej miere využívať fondy EÚ. 

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Usmernenie 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na zabezpečenie všeobecného prístupu ku 
kvalitnému vzdelávaniu a odbornej 
príprave a zlepšenie výsledkov vzdelávania 
by členské štáty mali efektívne investovať 
do systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy, najmä s cieľom zvyšovať 
kvalifikáciu pracovných síl EÚ a umožniť 
prispôsobovanie sa rýchle sa meniacim 
požiadavkám moderných trhov práce. 
Opatrenia by sa mali týkať všetkých 
sektorov (od predškolskej výchovy a škôl 
cez vyššie vzdelávanie, odborné 
vzdelávanie a prípravu až po vzdelávanie 
dospelých) a brať do úvahy aj učenie v
neformálnom a informálnom kontexte. 
Reformy by mali byť zamerané na 

Na zabezpečenie všeobecného prístupu ku 
kvalitnému vzdelávaniu a odbornej 
príprave a zlepšenie výsledkov vzdelávania 
by členské štáty mali efektívne investovať 
do systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy, najmä s cieľom zvyšovať 
kvalifikáciu pracovných síl EÚ a umožniť 
prispôsobovanie sa rýchle sa meniacim 
požiadavkám moderných trhov práce. 
V Európskej únii by sa mala stanoviť 
jednotná minimálna norma pre základné 
vzdelávanie, v rámci ktorej by každé dieťa 
v Európskej únii malo právo na bezplatné 
umiestnenie v škole, nezávisle od 
sociálneho postavenia jeho rodičov. 
Opatrenia by sa mali týkať všetkých 
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zabezpečenie získavania kľúčových 
schopností potrebných na to, aby každý 
jednotlivec uspel v hospodárstve 
založenom na znalostiach, najmä pokiaľ 
ide o zamestnateľnosť, ďalšie vzdelávanie 
a zručnosti v oblasti informačných 
a komunikačných technológií. Je potrebné 
prijať opatrenia zabezpečujúce, aby sa 
vzdelávacia mobilita mladých ľudí 
a učiteľov stala pravidlom. Členské štáty 
by mali zlepšiť otvorenosť a primeranosť 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy 
najmä prostredníctvom uplatňovania 
národných kvalifikačných rámcov 
poskytujúcich flexibilné možnosti 
vzdelávania a vytvárania partnerstiev 
medzi svetom vzdelávania/odbornej 
prípravy a svetom práce. Je potrebné 
zatraktívniť učiteľské povolanie. Vyššie 
vzdelávanie by sa malo stať otvorenejším 
pre netradičných študentov a mala by sa 
zvýšiť účasť na vysokoškolskom alebo 
rovnocennom vzdelávaní. S cieľom znížiť 
počet mladých ľudí, ktorí sú nezamestnaní 
a nezúčastňujú sa na vzdelávaní ani 
odbornej príprave, by členské štáty mali 
prijať všetky nevyhnutné opatrenia na 
predchádzanie predčasnému ukončovaniu 
školskej dochádzky. 

sektorov (od predškolskej výchovy a škôl 
cez vyššie vzdelávanie, odborné 
vzdelávanie a prípravu až po vzdelávanie 
dospelých) a mali by zohľadňovať aj učenie 
v neformálnom a informálnom kontexte.
Kvalita vzdelávania, najmä v oblastiach 
vyššieho a univerzitného vzdelávania, by 
mala zodpovedať nadpriemerným 
medzinárodným normám, aby sa tak 
zabezpečila trvalá konkurencieschopnosť 
zamestnancov v členských štátoch. 
Reformy by mali byť zamerané na 
zabezpečenie získavania kľúčových 
schopností potrebných na to, aby každý 
jednotlivec uspel v hospodárstve 
založenom na znalostiach, najmä pokiaľ 
ide o zamestnateľnosť, ďalšie vzdelávanie 
a zručnosti v oblasti informačných 
a komunikačných technológií. Je potrebné 
prijať opatrenia zabezpečujúce, aby sa 
vzdelávacia mobilita mladých ľudí 
a učiteľov stala pravidlom. Členské štáty 
by mali zlepšiť otvorenosť a primeranosť 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy 
najmä prostredníctvom uplatňovania 
národných kvalifikačných rámcov 
poskytujúcich flexibilné možnosti 
vzdelávania a vytvárania partnerstiev 
medzi svetom vzdelávania/odbornej 
prípravy a svetom práce. Je potrebné 
zatraktívniť učiteľské povolanie. Vyššie 
vzdelávanie by sa malo stať otvorenejším 
pre netradičných študentov a mala by sa 
zvýšiť účasť na vysokoškolskom alebo 
rovnocennom vzdelávaní. Každý študent 
by mal byť v zásade zaťažovaný i 
podporovaný v závislosti od jeho 
individuálneho nadania. S cieľom znížiť 
počet mladých ľudí, ktorí sú nezamestnaní 
a nezúčastňujú sa na vzdelávaní ani 
odbornej príprave, by členské štáty mali 
prijať všetky nevyhnutné opatrenia na 
predchádzanie predčasnému ukončovaniu 
školskej dochádzky prostredníctvom 
poskytovania individuálnej pomoci a 
podpory. Aby mladí ľudia 
s nadpriemerným nadaním a študijnými 
predpokladmi mohli v plnej miere 
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rozvinúť svoj osobný potenciál, mali by 
členské štáty prijať opatrenia zamerané 
na podporu rozvinutia ich potenciálu.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Usmernenie 9 – Zhrnutie kľúčových cieľov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Hlavným cieľom EÚ, na základe ktorého
členské štáty stanovia svoje národné ciele, 
je znížiť mieru predčasného ukončenia 
školskej dochádzky na 10 % a zároveň 
zvýšiť podiel obyvateľov vo veku 30 – 34 
rokov, ktorí majú ukončené vysokoškolské 
alebo rovnocenné vzdelanie na minimálne 
40 % v roku 2020.

Hlavnými cieľmi EÚ, na základe ktorých
členské štáty stanovia svoje národné ciele, 
sú znížiť mieru predčasného ukončenia 
školskej dochádzky na 10 % a zároveň 
zvýšiť podiel obyvateľov vo veku 30 – 34 
rokov, ktorí majú ukončené vysokoškolské 
alebo rovnocenné vzdelanie na minimálne 
40 % v roku 2020. Výdavky každého 
členského štátu na vzdelávanie by mali 
tvoriť najmenej 6 % jeho HDP.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Usmernenie 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Úsilie členských štátov o zníženie chudoby 
by malo byť zamerané na podporu 
plnohodnotného zapojenia sa do 
spoločnosti a hospodárstva a na 
rozširovanie podnikateľských možností 
dôsledným využívaním pomoci z 
Európskeho sociálneho fondu. Snahy by sa 
takisto mali sústrediť na zabezpečenie
rovnakých príležitostí prostredníctvom 
prístupu k dostupným, udržateľným 

Úsilie členských štátov o zníženie chudoby 
by malo byť zamerané na podporu 
plnohodnotného zapojenia sa do 
spoločnosti a hospodárstva a na 
rozširovanie podnikateľských možností 
dôsledným využívaním pomoci z 
Európskeho sociálneho fondu. Snahy by sa 
takisto mali sústrediť na zabezpečenie 
rovnakých príležitostí prostredníctvom 
prístupu k dostupným, udržateľným 
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a vysokokvalitným službám vrátane 
verejných služieb (zahŕňajúcim služby 
šírené on-line, v súlade s usmernením 4), a 
najmä zdravotnej starostlivosti. Členské 
štáty by mali zaviesť účinné 
antidiskriminačné opatrenia. Rovnako 
v snahe bojovať proti sociálnemu 
vylúčeniu, posilniť postavenie ľudí a 
zvýšiť účasť na trhu práce je potrebné 
zlepšiť systémy sociálnej ochrany, politiky 
celoživotného vzdelávania a aktívneho 
začlenenia, s cieľom vytvárať pre ľudí 
príležitosti v rôznych etapách ich života 
a chrániť ich pred hrozbou vylúčenia. 
Systémy sociálneho zabezpečenia a 
dôchodkové systémy sa musia 
zmodernizovať tak, aby sa zabezpečilo ich 
využívanie v plnej miere s cieľom 
poskytnúť primeranú podporu príjmu 
a zaručiť prístup k zdravotnej starostlivosti 
– a tým aj posilnenie sociálnej súdržnosti –
a aby bola zároveň zabezpečená ich 
finančná udržateľnosť. Systémy dávok by 
mali byť zamerané na zaručenie istoty 
príjmu počas prechodov a znižovanie 
chudoby, najmä v skupinách s najväčším 
rizikom sociálneho vylúčenia, napr. rodín s 
jedným rodičom, menšín, ľudí so 
zdravotným postihnutím, detí a mladých 
ľudí, starších žien a mužov, legálnych 
migrantov a ľudí bez domova. Členské 
štáty by taktiež mali aktívne podporovať 
sociálne hospodárstvo a sociálnu inováciu 
v prospech najzraniteľnejších skupín.

a vysokokvalitným službám vrátane 
verejných služieb (zahŕňajúcim služby 
šírené on-line, v súlade s usmernením 4), a 
najmä zdravotnej starostlivosti. Členské 
štáty by mali zaviesť účinné 
antidiskriminačné opatrenia. Zásada, 
podľa ktorej pri rovnakom druhu 
vzdelania a zamestnania nesmie 
dochádzať k diskriminácii mužov ani 
žien, by v členských štátoch mala byť 
právne záväzná pre každý typ pracovného 
vzťahu. Rovnako v snahe bojovať proti 
sociálnemu vylúčeniu, posilniť postavenie 
ľudí a zvýšiť účasť na trhu práce je 
potrebné zlepšiť systémy sociálnej 
ochrany, politiky celoživotného 
vzdelávania a aktívneho začlenenia, 
s cieľom vytvárať pre ľudí príležitosti v 
rôznych etapách ich života a chrániť ich 
pred hrozbou vylúčenia. Systémy 
sociálneho zabezpečenia a dôchodkové 
systémy sa musia zmodernizovať tak, aby 
sa zabezpečilo ich využívanie v plnej miere 
s cieľom poskytnúť primeranú podporu 
príjmu a zaručiť prístup k zdravotnej 
starostlivosti – a tým aj posilnenie 
sociálnej súdržnosti – a aby bola zároveň 
zabezpečená ich finančná udržateľnosť. 
Systémy dávok by mali byť zamerané na 
zaručenie istoty príjmu počas prechodov 
a znižovanie chudoby, najmä v skupinách s 
najväčším rizikom sociálneho vylúčenia, 
napr. rodín s jedným rodičom, menšín, ľudí 
so zdravotným postihnutím, detí a mladých 
ľudí, starších žien a mužov, legálnych 
migrantov a ľudí bez domova. Členské 
štáty by taktiež mali aktívne podporovať 
sociálne hospodárstvo a sociálnu inováciu 
v prospech najzraniteľnejších skupín.

Or. de
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Usmernenie 10 – Zhrnutie hlavného cieľa

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Hlavný cieľ EÚ, na základe ktorého 
členské štáty stanovia svoje národné ciele, 
je znížiť podiel Európanov žijúcich pod 
hranicou chudoby jednotlivých krajín o 
25%, čo by znamenalo, že viac ako 20 
miliónov ľudí by sa dostalo nad hranicu 
chudoby. 

Hlavný cieľ EÚ, na základe ktorého 
členské štáty stanovia svoje národné ciele, 
je znížiť podiel Európanov žijúcich pod
hranicou chudoby jednotlivých krajín o 
40%, čo by znamenalo, že viac ako 32 
miliónov ľudí by sa dostalo nad hranicu 
chudoby.

Or. de


