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Pozmeňujúci návrh 1
Phil Bennion

Návrh uznesenia
Citácia 12 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 
3. októbra 2012 s názvom „Akt o 
jednotnom trhu II – Spoločne za nový 
rast“ (COM(2012)573 final),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Phil Bennion

Návrh uznesenia
Citácia 12b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie, 
ktorým sa implementuje program 
Lisabonskej stratégie – Spoločenstva pre 
rast a zamestnanosť – Prevody podnikov –
Kontinuita prostredníctvom nového 
začiatku“ zo 14. marca 2006 (KOM(2006) 
117 v konečnom znení);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Citácia 14a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu Výboru pre 
zamestnanosť a sociálne veci z vlastnej 



PE521.544v01-00 4/48 AM\1005956SK.doc

SK

iniciatívy (2012/2061(INI)) na tému 
„Informovanie pracovníkov a konzultácie 
s nimi, predvídanie a riadenie 
reštrukturalizácie“,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže schémy finančnej účasti 
zamestnancov (FÚZ) môžu poskytovať 
priame finančné výhody presahujúce 
dohodnuté základné štruktúry odmeny, a to 
prostredníctvom:

A. keďže schémy finančnej účasti 
zamestnancov (FÚZ) môžu poskytovať 
priame finančné výhody presahujúce bez 
výnimky dohodnuté základné štruktúry 
odmeny, a to prostredníctvom:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A – zarážka 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

podielu na vlastníctve, v prípade veľkých 
kótovaných spoločností 
s obchodovateľnými akciami, ktorý 
zamestnancom ponúka právo požívať 
výhody spojené s úspechom spoločnosti 
a mať podiel na zodpovednosti za 
strategické rozhodnutia a s nimi spojené 
riziká;

Netýka sa slovenskej verzie. Jazyková 
úprava fínskej verzie.

Or. fi
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Pozmeňujúci návrh 6
Phil Bennion

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A – zarážka 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

podielu na vlastníctve, v prípade veľkých 
kótovaných spoločností 
s obchodovateľnými akciami, ktorý 
zamestnancom ponúka právo požívať 
výhody spojené s úspechom spoločnosti 
a mať podiel na zodpovednosti za 
strategické rozhodnutia a s nimi spojené 
riziká;

podielu na vlastníctve, ktorý 
zamestnancom ponúka právo požívať 
výhody spojené s úspechom spoločnosti 
a zároveň mať podiel na zodpovednosti za 
strategické rozhodnutia a s nimi spojené 
riziká;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A – zarážka 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

podielu na vlastníctve, v prípade veľkých 
kótovaných spoločností 
s obchodovateľnými akciami, ktorý 
zamestnancom ponúka právo požívať 
výhody spojené s úspechom spoločnosti 
a mať podiel na zodpovednosti za 
strategické rozhodnutia a s nimi spojené 
riziká;

podielu na vlastníctve, v prípade 
spoločností s obchodovateľnými akciami, 
ktorý zamestnancom ponúka právo požívať 
výhody spojené s úspechom spoločnosti 
a mať podiel na zodpovednosti za 
strategické rozhodnutia a s nimi spojené 
riziká;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A – zarážka 2
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

podielu na ziskoch, najmä v prípade MSP 
a mikropodnikov alebo nekótovaných 
spoločností, ktorý môže byť odmenou za 
úspech, dopĺňať príjem zamestnancov 
a posilniť ich kúpnu silu, čo má priamy 
ekonomický externý vplyv na miestne 
hospodárstvo;

podielu na ziskoch, či už vo forme 
hotovosti, akcií alebo výhod, najmä 
v prípade MSP a mikropodnikov alebo 
nekótovaných spoločností, ktorý môže byť 
odmenou za úspech alebo mimoriadny 
výkon, dopĺňať príjem zamestnancov 
a posilniť ich kúpnu silu, čo má priamy 
ekonomický externý vplyv na miestne 
hospodárstvo;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 9
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A – zarážka 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

podielu na ziskoch, najmä v prípade MSP 
a mikropodnikov alebo nekótovaných 
spoločností, ktorý môže byť odmenou za 
úspech, dopĺňať príjem zamestnancov 
a posilniť ich kúpnu silu, čo má priamy 
ekonomický externý vplyv na miestne 
hospodárstvo;

podielu na ziskoch, ktorý môže byť 
odmenou za úspech, dopĺňať príjem 
zamestnancov a posilniť ich kúpnu silu, čo 
má možný priamy ekonomický externý 
vplyv na miestne hospodárstvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Phil Bennion

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A – zarážka 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

podielu na ziskoch, najmä v prípade MSP 
a mikropodnikov alebo nekótovaných 
spoločností, ktorý môže byť odmenou za 

podielu na ziskoch, ktorý môže byť 
odmenou za úspech, dopĺňať príjem 
zamestnancov a posilniť ich kúpnu silu, čo 
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úspech, dopĺňať príjem zamestnancov 
a posilniť ich kúpnu silu, čo má priamy 
ekonomický externý vplyv na miestne 
hospodárstvo;

má priamy ekonomický externý vplyv na 
miestne hospodárstvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Aa (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže zamestnanci čelia v čase krízy 
dvojnásobnej diskriminácii: na jednej 
strane riziku straty zamestnania a príjmu, 
a na strane druhej riziku straty kapitálu 
investovaného do svojich spoločností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže existujú tri hlavné modely FÚZ, 
z ktorých si spoločnosti môžu vybrať: 
podiel na ziskoch (vyplácaný v hotovosti, 
ako odložená platba alebo v akciách), 
podiel jednotlivých zamestnancov na 
vlastníctve (zamestnanecké akcie alebo 
akciové opcie) a plány vlastníctva 
zamestnaneckých akcií (Employee Stock 
Ownership Plans – ESOP), pričom FÚZ sa 
môže vyplácať vo forme akcií alebo 
v hotovosti;

B. keďže existujú rôzne modely FÚZ, 
ktoré môže spoločnosť poskytovať, 
napríklad podiel na ziskoch (vyplácaný 
v hotovosti, ako odložená platba alebo 
v akciách), podiel jednotlivých 
zamestnancov na vlastníctve 
(zamestnanecké akcie alebo akciové 
opcie), špeciálne výhody v súlade s 
politikou odmeňovania spoločnosti, 
a plány vlastníctva zamestnaneckých akcií 
(Employee Stock Ownership Plans –
ESOP);  
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Or. fi

Pozmeňujúci návrh 13
Phil Bennion

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ba (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže najvhodnejší model FÚZ bude 
často závisieť od veľkosti a situácie 
spoločnosti, najmä od toho, či je alebo nie 
je kótovaná;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže FÚZ, najmä vo forme ESOP, 
môže slúžiť ako absorbér šokov tým, že 
umožňuje, aby bonusy a iné formy 
dodatočného platu alebo odmeny 
spravovali tretie strany, rozkladá investičné 
riziko a zabezpečuje pre zamestnancov 
balík dostupných peňazí, ku ktorým môžu 
mať prístup v čase ekonomických ťažkostí, 
čím pre nich vytvára dodatočné finančné 
zabezpečenie;

C. keďže FÚZ, najmä vo forme ESOP 
alebo čiastočného vlastníctva, môže slúžiť 
ako absorbér šokov tým, že umožňuje, aby 
bonusy a iné formy dodatočného platu 
alebo odmeny spravovali tretie strany, 
rozkladá investičné riziko medzi hlavných 
akcionárov spoločnosti a zabezpečuje pre 
zamestnancov aj  portfólio uložených 
akcií, ku ktorým môžu mať prístup v čase 
ekonomických ťažkostí, čím pre nich 
vytvára dodatočné finančné zabezpečenie; 
hodnota akcií sa v ťažkých časoch môže 
prípadne znížiť;

Or. fi
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Pozmeňujúci návrh 15
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže FÚZ, najmä vo forme ESOP, 
môže slúžiť ako absorbér šokov tým, že 
umožňuje, aby bonusy a iné formy 
dodatočného platu alebo odmeny 
spravovali tretie strany, rozkladá investičné 
riziko a zabezpečuje pre zamestnancov 
balík dostupných peňazí, ku ktorým môžu 
mať prístup v čase ekonomických 
ťažkostí, čím pre nich vytvára dodatočné 
finančné zabezpečenie;

keďže FÚZ, najmä vo forme ESOP, môže 
slúžiť ako absorbér šokov tým, že 
umožňuje, aby bonusy a iné formy 
dodatočného platu alebo odmeny 
spravovali tretie strany, rozkladá investičné 
riziko a čím pre nich vytvára dodatočné 
finančné zabezpečenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Inês Cristina Zuber

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ca (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže finančná účasť zamestnancov 
na svojich podnikov prináša pre 
zamestnancov celý rad potenciálnych 
rizík, pretože už nastali prípady, keď 
podniky skrachovali, v dôsledku čoho 
zamestnanci stratili nielen svoju prácu, 
ale aj svoje investície a úspory;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 17
Inês Cristina Zuber

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Cb (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže finančná účasť zamestnancov 
na ich podniku sa nesmie využívať ako 
prostriedok na obmedzenie ich 
nadobudnutých sociálnych a pracovných 
práv alebo ako nátlak na zvýšenie 
flexibility pracovného trhu; keďže 
finančná účasť zamestnancov na ich 
podniku nesmie nahradiť ich obvyklú 
základnú mzdu alebo iné zložky mzdy, ako 
je dôchodkové pripoistenie;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 18
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže istota pracovného miesta sa 
posilní udelením práv na odkúpenie 
podniku zamestnancami, ktoré môžu 
pomôcť zamestnancom s preberaním 
spoločností nachádzajúcich sa vo 
finančných ťažkostiach a tým so 
záchranou vlastných pracovných miest 
a znižovaním neistoty spojenej s možným 
odkúpením podniku inými spoločnosťami, 
a ktoré riešia problémy súvisiace 
s dedením spoločnosti, ktoré môžu často 
vyústiť do zrušenia spoločnosti, keď 
dedenie nie je možné; keďže takéto 
udelenie práv by pomohlo najmä MSP 
a mikropodnikom;

D. keďže ak zamestnanci získajú od 
vlastníkov spoločnosti prioritné právo na 
odkúpenie podniku, na základe čoho môžu 
prevziať spoločnosti nachádzajúce sa vo 
finančných ťažkostiach, môžu sa snažiť 
zabezpečiť vlastné pracovné miesta a 
tento postup môže viesť k zníženiu 
neistoty spojenej s ich trvalým 
zamestnaním ako dôsledok možného 
odkúpenia podniku inými spoločnosťami;
keďže zamestnanecké vlastníctvo môže 
riešiť problémy súvisiace s dedením 
spoločnosti, keďže spoločnosť sa často 
ruší alebo predáva v záujme možnej 
racionalizácie alebo zrušenia, keď dedenie 
nie je možné; keďže tento postup môže 
pomôcť najmä MSP a mikropodnikom v 
zabezpečení pokračovania udržateľnej 
obchodnej prevádzky;

 Or. fi
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Pozmeňujúci návrh 19
Phil Bennion

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže istota pracovného miesta sa 
posilní udelením práv na odkúpenie 
podniku zamestnancami, ktoré môžu 
pomôcť zamestnancom s preberaním 
spoločností nachádzajúcich sa vo 
finančných ťažkostiach a tým so záchranou 
vlastných pracovných miest a znižovaním 
neistoty spojenej s možným odkúpením 
podniku inými spoločnosťami, a ktoré 
riešia problémy súvisiace s dedením 
spoločnosti, ktoré môžu často vyústiť do 
zrušenia spoločnosti, keď dedenie nie je 
možné;

D. keďže istota pracovného miesta sa 
posilní udelením práv na odkúpenie 
podniku zamestnancami, ktoré môžu 
pomôcť zamestnancom s preberaním 
spoločností nachádzajúcich sa vo 
finančných ťažkostiach a tým so záchranou 
vlastných pracovných miest a znižovaním 
neistoty spojenej s možným odkúpením 
podniku inými spoločnosťami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže istota pracovného miesta sa 
posilní udelením práv na odkúpenie 
podniku zamestnancami, ktoré môžu 
pomôcť zamestnancom s preberaním 
spoločností nachádzajúcich sa vo 
finančných ťažkostiach a tým so záchranou 
vlastných pracovných miest a znižovaním 
neistoty spojenej s možným odkúpením 
podniku inými spoločnosťami, a ktoré 
riešia problémy súvisiace s dedením 
spoločnosti, ktoré môžu často vyústiť do 
zrušenia spoločnosti, keď dedenie nie je 

D. D. keďže istota pracovného miesta sa 
posilní udelením práv na odkúpenie 
podniku zamestnancami, ktoré môžu 
pomôcť zamestnancom s preberaním 
spoločností nachádzajúcich sa vo 
finančných ťažkostiach a tým so záchranou 
vlastných pracovných miest a znižovaním 
neistoty spojenej s možným odkúpením 
podniku inými spoločnosťami, a ktoré 
riešia problémy súvisiace s dedením 
spoločnosti, ktoré môžu často vyústiť do 
zrušenia spoločnosti, keď dedenie nie je 
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možné; možné; keďže tieto výhody možno 
dosiahnuť iba za účasti zamestnancov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Phil Bennion

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Da (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže odkúpenie podniku 
zamestnancami môže vyriešiť aj problémy 
súvisiace s dedením spoločnosti, ktoré
môžu často vyústiť do zrušenia 
spoločnosti, keď dedenie nie je možné; 
keďže by to pomohlo najmä MSP a 
mikropodnikom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Phil Bennion

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Db (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Db. keďže ESOP je príkladom účinného 
modelu odkúpenia podnikom 
zamestnancami pre nekótované 
spoločnosti, kde sa na získanie akcií v 
mene zamestnancov využíva 
sprostredkovateľ; keďže zamestnanci nie 
sú vystavení ďalšiemu riziku, pretože 
akvizícia je financovaná z podielu na 
zisku alebo z úveru, ktorý je splatený z 
podielu na zisku, a ktorý dopĺňa mzdy 
zamestnancov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 23
Phil Bennion

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Dc (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Dc. keďže koncept Spanish Sociedades 
Laborales je príkladom osvedčeného 
postupu schémy FÚZ pre mikropodniky; 
keďže umožňuje aj nezamestnaným 
rozhodnúť sa, či budú poberať podporu v 
nezamestnanosti ako paušálne platby s 
cieľom otvoriť novú spoločnosť, alebo 
rekapitalizovať existujúcu spoločnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže FÚZ znižuje krátkozrakosť 
manažérov pri strategickom rozhodovaní
a môže zabezpečiť stabilitu, rozvoj a rast 
a zároveň znížiť riziká spojené 
s nadmerným rozmachom, ktoré vedú 
k strate pracovných miest;

E. keďže FÚZ môže zvýšiť záujem 
zamestnancov o dlhodobý záväzok a 
snahu o inovačné riešenia vo výrobnom 
procese, a môže tak zabezpečiť stabilitu, 
rozvoj a rast, pričom treba poznamenať, 
že zamestnanci nemusia mať odborné 
znalosti vo výkonnej sfére alebo pri 
zlepšovaní hospodárskej súťaže medzi 
spoločnosťami;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 25
Evelyn Regner
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže FÚZ znižuje krátkozrakosť 
manažérov pri strategickom rozhodovaní 
a môže zabezpečiť stabilitu, rozvoj a rast 
a zároveň znížiť riziká spojené 
s nadmerným rozmachom, ktoré vedú 
k strate pracovných miest;

E. keďže FÚZ, keď je založená na 
stabilných a fungujúcich inštitúciách za 
účasti zamestnancov, znižuje 
krátkozrakosť a podporuje udržateľnosť a 
dlhodobý výhľad manažérov pri 
strategickom rozhodovaní a môže 
zabezpečiť stabilitu, rozvoj a rast a zároveň 
znížiť riziká spojené s nadmerným 
rozmachom, ktoré vedú k strate 
pracovných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže vďaka investovaniu do odbornej 
prípravy môžu mať spoločnosti so 
zavedenými schémami finančnej účasti, 
ktorými sa vytvára priame puto medzi 
zamestnancami a spoločnosťou, väčšiu 
istotu, že si zachovajú kvalifikovaných 
pracovníkov; keďže týmto sa vytvárajú 
stimuly pre zamestnávateľov, aby 
investovali do odbornej prípravy svojej 
pracovnej sily, keďže je 
pravdepodobnejšie, že z dlhodobého 
hľadiska si zachovajú kvalifikovaných 
pracovníkov;

F. keďže schémy finančnej účasti 
podporujú investície do odbornej prípravy, 
pretože zvyšujú pravdepodobnosť, že 
spoločnosti si z dlhodobého hľadiska 
zachovajú kvalifikovaných pracovníkov;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 27
Evelyn Regner
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže vďaka investovaniu do odbornej 
prípravy môžu mať spoločnosti so 
zavedenými schémami finančnej účasti, 
ktorými sa vytvára priame puto medzi 
zamestnancami a spoločnosťou, väčšiu 
istotu, že si zachovajú kvalifikovaných 
pracovníkov; keďže týmto sa vytvárajú 
stimuly pre zamestnávateľov, aby 
investovali do odbornej prípravy svojej 
pracovnej sily, keďže je 
pravdepodobnejšie, že z dlhodobého 
hľadiska si zachovajú kvalifikovaných 
pracovníkov;

keďže vďaka investovaniu do odbornej 
prípravy môžu mať spoločnosti so 
zavedenými schémami finančnej účasti
vrátane účasti zamestnancov, ktorými sa 
vytvára priame puto medzi zamestnancami 
a spoločnosťou, väčšiu istotu, že si 
zachovajú kvalifikovaných pracovníkov; 
keďže týmto sa vytvárajú stimuly pre 
zamestnávateľov, aby investovali do 
odbornej prípravy svojej pracovnej sily, 
keďže je pravdepodobnejšie, že 
z dlhodobého hľadiska si zachovajú 
kvalifikovaných pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže model založený na podiele 
zamestnancov na vlastníctve, ako aj model 
založený na podiele zamestnancov na zisku 
môžu v značnej miere zlepšiť spokojnosť
zamestnancov v práci, ich psychickú 
pohodu a celkovú výkonnosť a motiváciu;

G. keďže model založený na podiele 
zamestnancov na vlastníctve, ako aj model 
založený na podiele zamestnancov na zisku 
môžu prispieť k zlepšeniu spokojnosti 
zamestnancov v práci a k celkovej 
výkonnosti a motivácii za predpokladu, že 
zamestnanci budú mať v záležitostiach 
spoločnosti rozhodujúce slovo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Sari Essayah
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže model založený na podiele 
zamestnancov na vlastníctve, ako aj model 
založený na podiele zamestnancov na 
zisku môžu v značnej miere zlepšiť 
spokojnosť zamestnancov v práci, ich 
psychickú pohodu a celkovú výkonnosť 
a motiváciu;

G. keďže finančná účasť zamestnancov 
na zisku spoločnosti môže v značnej miere 
zlepšiť spokojnosť zamestnancov v práci, 
ich psychickú pohodu a celkovú výkonnosť 
a motiváciu;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 30
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže povzbudením zamestnancov 
k tomu, aby si vytvorili pocit vlastníctva 
a zodpovednosti, sa zvýši aj ich pocit 
spolupatričnosti a pravdepodobnosť, že 
zamestnávatelia ich zapoja do 
rozhodovania a porozumejú ich obavám, 
stanoviskám a návrhom;

H. keďže zahrnutie zamestnancov do 
rozhodovacieho procesu spoločnosti zvýši 
aj pocit vzájomného rešpektu
a pravdepodobnosť, že zamestnávatelia ich 
zapoja do rozhodovania a porozumejú ich 
obavám, stanoviskám a návrhom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže povzbudením zamestnancov 
k tomu, aby si vytvorili pocit vlastníctva 
a zodpovednosti, sa zvýši aj ich pocit 

keďže povzbudením zamestnancov k tomu, 
aby si vytvorili pocit vlastníctva 
a zodpovednosti, sa zvýši aj ich pocit 
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spolupatričnosti a pravdepodobnosť, že 
zamestnávatelia ich zapoja do 
rozhodovania a porozumejú ich obavám, 
stanoviskám a návrhom;

spolupatričnosti a pravdepodobnosť, že 
spoločnosť ich zapojí do rozhodovania 
a zohľadní ich obavy, stanoviská 
a návrhy;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 32
Anthea McIntyre

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ha (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ha. keďže stanovenie FÚZ môže prispieť 
k zvýšeniu produktivity, zlepšeniu 
výkonnosti, podpore zosúladenia záujmov 
zamestnancov a akcionárov a pritiahnuť 
a udržať kľúčových zamestnancov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže účasť zamestnancov na riadení 
prostredníctvom hlasovacích práv alebo 
iných foriem správy a riadenia môže 
zamestnancom pomôcť lepšie chápať 
situáciu, keď ich spoločnosť čelí 
problémom, a môže im takisto dať väčší 
pocit uznania a prístup k odmenám, keď sa 
spoločnosti darí;

I. keďže akákoľvek účasť na riadení 
poskytnutá zamestnávateľmi zástupcom 
zamestnancov prostredníctvom 
hlasovacích práv, práva byť prítomný 
alebo iných foriem správy a riadenia môže 
zlepšiť tok informácií a zamestnancom 
pomôcť lepšie chápať situáciu, keď ich 
spoločnosť čelí problémom, a môže im 
takisto dať väčší pocit uznania a tým znížiť 
platy a iné odmeny, keď sa spoločnosti 
nedarí;

Or. fi
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Pozmeňujúci návrh 34
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže účasť zamestnancov na riadení 
prostredníctvom hlasovacích práv alebo 
iných foriem správy a riadenia môže 
zamestnancom pomôcť lepšie chápať 
situáciu, keď ich spoločnosť čelí 
problémom, a môže im takisto dať väčší 
pocit uznania a prístup k odmenám, keď sa 
spoločnosti darí;

I. keďže účasť zamestnancov na riadení 
prostredníctvom hlasovacích práv alebo 
iných foriem správy a riadenia zlepšuje 
riadenie a môže zamestnancom takisto dať 
väčší pocit uznania a prístup k odmenám, 
keď sa spoločnosti darí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Phil Bennion

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ia (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ia. keďže v modeloch FÚZ, ktoré 
využívajú sprostredkovateľa, môže tento 
subjekt uplatňovať hlasovacie práva alebo 
iné formy správy a riadenia v mene 
zamestnancov, čo umožní kolektívne 
zastupovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

J. keďže schémy FÚZ môžu zohrávať 
významnú úlohu pri zapájaní 
zamestnancov do postupov poskytovania 
informácií a konzultácií počas 
reštrukturalizácie;

J. keďže schémy FÚZ môžu zohrávať 
významnú úlohu pri ďalšom zapájaní 
zamestnancov do postupov poskytovania 
informácií, konzultácií a rozhodovania 
počas reštrukturalizácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

K. keďže FÚZ závisí od vnútroštátnych 
pravidiel zdaňovania a keďže nie je 
vhodné, aby sa na úrovni EÚ vyvinul jeden 
všeobecný univerzálny model FÚZ; keďže 
o FÚZ musí obozretne rozhodnúť 
spoločnosť a jej zamestnanci s náležitým 
ohľadom na širšie vnútroštátne 
a odvetvové súvislosti; keďže zavedenie 
kľúčového súboru základných zásad by 
ale mohlo viesť k vybudovaniu dôvery 
verejnosti a pomôcť schémam FÚZ 
dosiahnuť stanovené ciele;

K. keďže FÚZ závisí od vnútroštátnych 
pravidiel zdaňovania a keďže nie je 
vhodné, aby sa na úrovni EÚ vyvinul jeden 
všeobecný univerzálny model FÚZ; keďže 
FÚZ pochádza z iniciatívy zamestnávateľa 
a v takomto prípade by sa so 
zamestnancami mali uskutočniť 
konzultácie, pričom musia sami obozretne 
zvážiť predmetnú iniciatívu, s náležitým 
ohľadom na širšie vnútroštátne 
a odvetvové súvislosti;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 38
Anthea McIntyre

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

K. keďže FÚZ závisí od vnútroštátnych 
pravidiel zdaňovania a keďže nie je 

keďže FÚZ závisí od vnútroštátnych 
pravidiel zdaňovania a keďže nie je 
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vhodné, aby sa na úrovni EÚ vyvinul jeden 
všeobecný univerzálny model FÚZ; keďže 
o FÚZ musí obozretne rozhodnúť 
spoločnosť a jej zamestnanci s náležitým 
ohľadom na širšie vnútroštátne 
a odvetvové súvislosti; keďže zavedenie 
kľúčového súboru základných zásad by 
ale mohlo viesť k vybudovaniu dôvery 
verejnosti a pomôcť schémam FÚZ 
dosiahnuť stanovené ciele;

vhodné, aby sa na úrovni EÚ vyvinul jeden 
všeobecný univerzálny model FÚZ; keďže 
o FÚZ musí obozretne rozhodnúť každá 
spoločnosť a jej zamestnanci s náležitým 
ohľadom na širšie vnútroštátne 
a odvetvové súvislosti; keďže zavedenie 
súboru základných usmernení by mohlo 
viesť k vybudovaniu dôvery verejnosti 
a pomôcť schémam FÚZ dosiahnuť 
stanovené ciele;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Jean Lambert

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ka (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ka. keďže FÚZ nemusí byť vhodná pre 
všetky spoločnosti alebo zamestnancov, a 
preto by sa mala pred realizáciou takejto 
schémy veľmi dôkladne zvážiť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva členské štáty, aby zohľadnili 
nadnárodné prekážky, ktorým čelia
spoločnosti ponúkajúce schémy 
zamestnancom v niekoľkých členských 
štátoch a zamestnanci, pre ktorých môže
dvojité zdanenie predstavovať porušenie 
práva na voľný pohyb;

1. zdôrazňuje, že spoločnosti ponúkajúce 
schémy zamestnancom v niekoľkých 
členských štátoch sa môžu stretnúť s 
rôznymi vnútroštátnymi predpismi a 
zvyklosťami, ktoré bránia ponuke týchto 
schém v rovnakej forme v rôznych 
členských štátoch, a že napríklad dvojité 
zdanenie zamestnancov môže predstavovať 
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prekážku;  

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 41
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzdvihuje dôležitosť vzájomného 
uznávania existujúcich schém finančnej 
účasti, keďže tým možno prispieť k tomu, 
aby zamestnanci investovali aj do schém 
v iných členských štátoch;

2. vyzdvihuje, že v niektorých prípadoch 
môže byť užitočné uskutočniť postupné 
zbližovanie existujúcich schém finančnej 
účasti a súvisiacich vnútroštátnych 
právnych predpisov, s cieľom umožniť 
zamestnávateľom, aby mohli v budúcnosti 
poskytovať schémy v rovnakej alebo 
podobnej forme vo všetkých členských 
štátoch, v ktorých majú zamestnancov;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 42
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. trvá na tom, že nedostatok informácií 
o existujúcich schémach finančnej účasti 
možno prekonať väčšou 
transparentnosťou na medzinárodnej 
úrovni, čím by sa znížili náklady veľkých 
spoločností, ako aj MSP tým, že by sa
mohli zapojiť do schém účasti 
zamestnancov, ktoré vyhovujú ich 
konkrétnym potrebám;

3. trvá na tom, že nedostatok informácií 
o existujúcich schémach finančnej účasti 
možno prekonať väčším množstvom 
informácií, ktoré možno porovnať  na 
medzinárodnej úrovni, čím by sa znížili 
náklady veľkých spoločností, ako aj MSP 
tým, že by mohli poskytovať schémy
účasti zamestnancov, ktoré vyhovujú ich 
konkrétnym potrebám;

Or. fi



PE521.544v01-00 22/48 AM\1005956SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 43
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. poukazuje na nedostatok národných 
legislatívnych opatrení podporujúcich 
vývoj schém FÚZ; v tejto súvislosti berie 
na vedomie rozdiely medzi krajinami EÚ 
15 a EÚ 12, čo sa týka ich mier účasti na 
schémach FÚZ; uznáva prepojenie medzi 
zavedením legislatívnych opatrení 
v prospech schém FÚZ na vnútroštátnej 
úrovni a počtom zamestnancov 
zúčastňujúcich sa na takýchto schémach;5

4. poukazuje na nedostatok národných 
legislatívnych opatrení podporujúcich 
vývoj schém FÚZ; v tejto súvislosti berie 
na vedomie rozdiely medzi krajinami EÚ 
154a a EÚ 134b, čo sa týka ich mier účasti 
na schémach FÚZ; uznáva prepojenie 
medzi zavedením legislatívnych opatrení 
v prospech schém FÚZ na vnútroštátnej 
úrovni a počtom zamestnancov 
zúčastňujúcich sa na takýchto schémach;5

__________________ __________________
4a Členské štáty, ktoré pristúpili k Únii do 
roku 1995.
4b Členské štáty, ktoré pristúpili k Únii po 
roku 1995.

5 Finančná účasť zamestnancov na zisku 
spoločností (PE 475.098), s. 36.

5 Finančná účasť zamestnancov na zisku 
spoločností (PE 475.098), s. 36.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Inês Cristina Zuber

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. uznáva, že finančná účasť 
zamestnancov v podniku nesmie byť 
prekážkou pre vytváranie pracovných 
miest, ani sa nesmie využívať na 
zabránenie dodržiavania 
pracovnoprávnych predpisov, čo by 
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ohrozilo práva zamestnancov, najmä 
pokiaľ ide o mzdy, organizáciu práce a 
pracovný čas, ako aj práva na materstvo a 
otcovstvo;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 45
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva členské štáty, aby preskúmali 
vhodné vnútroštátne opatrenia podporujúce 
spoločnosti vo vyvíjaní a zavádzaní 
dobrovoľných schém FÚZ otvorených pre 
všetkých zamestnancov bez rozdielu 
a zároveň zohľadnili osobitnú situáciu 
MSP a mikropodnikov;

5. vyzýva členské štáty, aby preskúmali 
vhodné vnútroštátne opatrenia podporujúce 
dobrovoľne fungujúce spoločnosti vo 
vyvíjaní a poskytovaní schém FÚZ 
otvorených pre všetkých zamestnancov bez 
rozdielu a zároveň zohľadnili osobitnú 
situáciu MSP a mikropodnikov;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 46
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva členské štáty, aby preskúmali 
vhodné vnútroštátne opatrenia podporujúce 
spoločnosti vo vyvíjaní a zavádzaní 
dobrovoľných schém FÚZ otvorených pre 
všetkých zamestnancov bez rozdielu 
a zároveň zohľadnili osobitnú situáciu 
MSP a mikropodnikov;

5. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
preskúmali vhodné vnútroštátne opatrenia 
podporujúce spoločnosti vo vyvíjaní 
a zavádzaní dobrovoľných schém FÚZ 
otvorených pre všetkých zamestnancov bez 
rozdielu a zároveň zohľadnili osobitnú 
situáciu MSP a mikropodnikov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 47
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva členské štáty, aby vo vyššej 
miere zapojili organizácie združujúce 
spoločnosti so zamestnaneckým 
vlastníctvom a zainteresované strany do 
dialógu medzi tvorcami politiky, 
zamestnávateľmi a zástupcami 
pracovníkov vrátane, v náležitých 
prípadoch, sociálnych partnerov s cieľom 
zaručiť zohľadňovanie existujúcich 
príkladov najlepších postupov 
na vnútroštátnej úrovni pri vývoji 
národných politík zacielených na uľahčenie 
zavádzania FÚZ v podnikoch;

6. vyzýva organizácie združujúce 
spoločnosti so zamestnaneckým 
vlastníctvom a zainteresované strany, aby 
sa zapájali do sociálneho dialógu o tejto 
problematike s tým cieľom, že existujúce 
príklady najlepších postupov 
na vnútroštátnej úrovni môžu byť 
zohľadnené pri vývoji národných politík 
zacielených na uľahčenie zavádzania FÚZ 
v podnikoch;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 48
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva členské štáty, aby vo vyššej 
miere zapojili organizácie združujúce
spoločnosti so zamestnaneckým 
vlastníctvom a zainteresované strany do 
dialógu medzi tvorcami politiky, 
zamestnávateľmi a zástupcami 
pracovníkov vrátane, v náležitých 
prípadoch, sociálnych partnerov s cieľom 
zaručiť zohľadňovanie existujúcich 
príkladov najlepších postupov 
na vnútroštátnej úrovni pri vývoji 
národných politík zacielených na uľahčenie 
zavádzania FÚZ v podnikoch;

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa 
zapojili do dialógu so sociálnymi 
partnermi, organizáciami združujúcimi 
spoločnosti so zamestnaneckým 
vlastníctvom a zainteresované strany na 
príslušnej úrovni pri súčasnom 
rešpektovaní autonómie sociálnych 
partnerov pri kolektívnom vyjednávaní
s cieľom zaručiť zohľadňovanie 
existujúcich príkladov najlepších postupov 
pri vývoji národných politík zacielených na 
uľahčenie zavádzania FÚZ v podnikoch;
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Pozmeňujúci návrh 49
Phil Bennion

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva členské štáty, aby vo vyššej 
miere zapojili organizácie združujúce 
spoločnosti so zamestnaneckým 
vlastníctvom a zainteresované strany do 
dialógu medzi tvorcami politiky, 
zamestnávateľmi a zástupcami 
pracovníkov vrátane, v náležitých 
prípadoch, sociálnych partnerov s cieľom 
zaručiť zohľadňovanie existujúcich 
príkladov najlepších postupov 
na vnútroštátnej úrovni pri vývoji 
národných politík zacielených na uľahčenie 
zavádzania FÚZ v podnikoch;

6. vyzýva členské štáty, aby vo vyššej 
miere zapojili organizácie združujúce 
spoločnosti so zamestnaneckým 
vlastníctvom a zainteresované strany do 
dialógu medzi tvorcami politiky, 
zamestnávateľmi a zástupcami 
pracovníkov vrátane, v náležitých 
prípadoch, sociálnych partnerov s cieľom 
zaručiť zohľadňovanie existujúcich 
príkladov najlepších postupov pri vývoji 
národných politík zacielených na uľahčenie 
zavádzania FÚZ v podnikoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. s napätím očakáva výsledky pilotného 
projektu a hodnotenie zriadenia 
európskych centier pre zamestnanecké 
vlastníctvo; žiada Komisiu, aby zvážila, čo 
možno urobiť v záujme ďalšieho rozvoja 
účasti na schémach FÚZ, a poskytla 
členským štátom poradenstvo o možných
mechanizmoch zriadenia takýchto centier
s ohľadom na tento pilotný projekt;

7. s napätím očakáva výsledky pilotného 
projektu a žiada Komisiu, aby poskytla 
členským štátom nápady o účasti 
mechanizmov zriadenia s ohľadom na 
tento pilotný projekt;
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Pozmeňujúci návrh 51
Phil Bennion

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. s napätím očakáva výsledky pilotného 
projektu a hodnotenie zriadenia 
európskych centier pre zamestnanecké 
vlastníctvo; žiada Komisiu, aby zvážila, čo 
možno urobiť v záujme ďalšieho rozvoja 
účasti na schémach FÚZ, a poskytla 
členským štátom poradenstvo o možných 
mechanizmoch zriadenia takýchto centier 
s ohľadom na tento pilotný projekt;

7. s napätím očakáva výsledky pilotného 
projektu, najmä rozvoj virtuálneho centra 
FÚZ a nástroja na výpočet efektívnej 
dane CETREPS;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. s napätím očakáva výsledky pilotného 
projektu a hodnotenie zriadenia 
európskych centier pre zamestnanecké 
vlastníctvo; žiada Komisiu, aby zvážila, čo 
možno urobiť v záujme ďalšieho rozvoja 
účasti na schémach FÚZ, a poskytla 
členským štátom poradenstvo o možných 
mechanizmoch zriadenia takýchto centier 
s ohľadom na tento pilotný projekt;

7. očakáva výsledky pilotného projektu 
a hodnotenie zriadenia európskych centier 
pre zamestnanecké vlastníctvo; žiada 
Komisiu, aby zvážila, čo možno urobiť 
v záujme ďalšieho rozvoja účasti na 
schémach FÚZ, a poskytla členským 
štátom poradenstvo o možných 
mechanizmoch zriadenia takýchto centier 
s ohľadom na tento pilotný projekt;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 53
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. domnieva sa, že EÚ by nemala 
regulovať spôsob, akým sa v členských 
štátoch organizujú systémy odmeňovania 
zamestnancov;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 54
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. uznáva výhody, ktoré by mohol 
poskytnúť dobrovoľný 29. režim:

vypúšťa sa

a) možné jednotné právne nariadenie 
prístupné pre zamestnancov v celej EÚ;
b) trhovo orientovaný prístup, v prípade 
ktorého by jednotný režim využívali len tie 
spoločnosti, ktorým by sa zdal užitočný;
c) umožnenie rozdielov v právnej kultúre 
členských štátov v tom, že vnútroštátne 
režimy by naďalej súbežne existovali;
d) platnosť na vnútroštátnej úrovni 
a/alebo v prípade potreby na úrovni EÚ 
a nielen pri cezhraničných 
spoločnostiach6;
__________________
6 Finančná účasť zamestnancov na zisku 
spoločností (PE 475.098), s. 16.

Or. fi
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Pozmeňujúci návrh 55
Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. uznáva výhody, ktoré by mohol 
poskytnúť dobrovoľný 29. režim:

vypúšťa sa

a) možné jednotné právne nariadenie 
prístupné pre zamestnancov v celej EÚ;
b) trhovo orientovaný prístup, v prípade 
ktorého by jednotný režim využívali len tie 
spoločnosti, ktorým by sa zdal užitočný;
c) umožnenie rozdielov v právnej kultúre 
členských štátov v tom, že vnútroštátne 
režimy by naďalej súbežne existovali;
d) platnosť na vnútroštátnej úrovni 
a/alebo v prípade potreby na úrovni EÚ 
a nielen pri cezhraničných 
spoločnostiach6;

__________________
6 Finančná účasť zamestnancov na zisku 
spoločností (PE 475.098), s. 16.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 56
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odsek 8 – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. uznáva výhody, ktoré by mohol 
poskytnúť dobrovoľný 29. režim:

8. spochybňuje výhody, ktoré by mohol 
poskytnúť dobrovoľný 29. režim:

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 57
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odsek 8 – písmeno a

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(a) možné jednotné právne nariadenie 
prístupné pre zamestnancov v celej EÚ;

(a) možný jednotný právny rámec 
prístupný pre zamestnancov v celej EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Phil Bennion

Návrh uznesenia
Odsek 8 – písmeno a

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(a) možné jednotné právne nariadenie 
prístupné pre zamestnancov v celej EÚ;

(a) možné jednotné právne nariadenie 
prístupné pre zamestnancov v celej EÚ, 
ktoré bude rešpektovať právomoc 
členských štátov v oblasti fiškálneho a 
pracovného práva,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Phil Bennion

Návrh uznesenia
Odsek 8 – písmeno aa (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(aa) súbor modelov vypracovaných z 
príkladov osvedčených postupov pre každý 
typ a veľkosť podniku,

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 60
Phil Bennion

Návrh uznesenia
Odsek 8 – písmeno ca (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(ca) zlepšenie transparentnosti a prístupu 
k informáciám s cieľom uľahčiť rovnaké 
vykonávanie v jednotlivých členských 
štátoch,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odsek 8 – písmeno d

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(d) platnosť na vnútroštátnej úrovni a/alebo 
v prípade potreby na úrovni EÚ a nielen 
pri cezhraničných spoločnostiach;6

(d) platnosť na vnútroštátnej úrovni a/alebo 
v prípade potreby na úrovni EÚ a nielen 
pri cezhraničných spoločnostiach6, so 
zreteľom na daňové otázky a finančné 
riziká pre zamestnancov;

__________________ __________________
6 Finančná účasť zamestnancov na zisku 
spoločností (PE 475.098), s. 16.

6 Finančná účasť zamestnancov na zisku 
spoločností (PE 475.098), s. 16.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 9
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. preto vyzýva Komisiu a príslušné 
zainteresované strany, aby naďalej 
presadzovali dodržiavanie tzv. 
stavebnicového prístupu;

vypúšťa sa

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 63
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. preto vyzýva Komisiu a príslušné 
zainteresované strany, aby naďalej 
presadzovali dodržiavanie tzv. 
stavebnicového prístupu;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. nabáda Komisiu k tomu, aby 
predložila posúdenie vplyvu a štúdiu 
týkajúce sa takéhoto 29. režimu FÚZ;

vypúšťa sa

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 65
Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odsek 10
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. nabáda Komisiu k tomu, aby 
predložila posúdenie vplyvu a štúdiu 
týkajúce sa takéhoto 29. režimu FÚZ;

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 66
Andrea Cozzolino

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. nabáda Komisiu k tomu, aby predložila 
posúdenie vplyvu a štúdiu týkajúce sa 
takéhoto 29. režimu FÚZ;

10. nabáda Komisiu k tomu, aby predložila 
posúdenie vplyvu a štúdiu týkajúce sa 
takéhoto 29. režimu FÚZ a jednoduchého, 
elementárneho, základného podporného 
modelu pre podiel zamestnancov na 
vlastníctve;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. nabáda Komisiu k tomu, aby predložila 
posúdenie vplyvu a štúdiu týkajúce sa 
takéhoto 29. režimu FÚZ;

10. nabáda Komisiu k tomu, aby predložila 
posúdenie vplyvu a štúdiu týkajúce sa 
takéhoto 29. režimu FÚZ so zreteľom na 
daňové otázky, ako aj finančné riziká pre 
zamestnancov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 68
Anthea McIntyre

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. nabáda Komisiu k tomu, aby predložila 
posúdenie vplyvu a štúdiu týkajúce sa 
takéhoto 29. režimu FÚZ;

10. nabáda Komisiu k tomu, aby predložila 
nezávislé posúdenie vplyvu a štúdiu 
týkajúce sa takéhoto 29. režimu FÚZ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Anthea McIntyre

Návrh uznesenia
Odsek 11 – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu, aby v spolupráci 
s organizáciami združujúcimi spoločnosti 
so zamestnaneckým vlastníctvom, 
členskými štátmi a sociálnymi partnermi 
vyvinula nezáväznú rámcovú koncepciu
základných zásad úspešných schém FÚZ, 
ktorá bude zahŕňať tieto prvky:

11. vyzýva Komisiu, aby po uverejnení 
nezávislého hodnotenia vplyvu a štúdie, a 
v spolupráci s organizáciami združujúcimi 
spoločnosti so zamestnaneckým 
vlastníctvom, členskými štátmi a, v prípade 
potreby, sociálnymi partnermi zvážila 
vypracovanie súboru nezáväzných 
základných usmernení úspešných schém 
FÚZ, ktorý bude zahŕňať tieto prvky:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odsek 11 – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu, aby v spolupráci 
s organizáciami združujúcimi spoločnosti 

11. vyzýva Komisiu, aby v spolupráci 
s organizáciami združujúcimi spoločnosti 
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so zamestnaneckým vlastníctvom, 
členskými štátmi a sociálnymi partnermi 
vyvinula nezáväznú rámcovú koncepciu 
základných zásad úspešných schém FÚZ, 
ktorá bude zahŕňať tieto prvky:

so zamestnaneckým vlastníctvom, 
členskými štátmi a sociálnymi partnermi 
vyvinula rámcovú koncepciu základných 
zásad úspešných schém FÚZ, ktorá bude 
zahŕňať tieto prvky:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odsek 11 – písmeno a

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(a) zameranie na ciele: spoločnosti a ich 
zamestnanci sa musia dohodnúť na cieľoch 
schémy FÚZ, aby určili, ktorý model je pre 
nich najvhodnejší, a mali čo najväčšiu 
šancu dosiahnuť želané výsledky;

(a) zameranie na ciele: spoločnosti a ich 
zamestnanci sa musia dohodnúť na cieľoch 
schémy FÚZ, aby určili, ktorý model je pre 
nich najvhodnejší, a mali čo najväčšiu 
šancu dosiahnuť želané výsledky; schémy 
FÚZ by pred zavedením mali podliehať 
konzultácii o dohode so zástupcami 
zamestnancov a odborovými 
organizáciami; kolektívne zmluvy nesmú 
byť podmienené dohodami o schémach 
FÚZ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 11 – písmeno a

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(a) zameranie na ciele: spoločnosti a ich 
zamestnanci sa musia dohodnúť na 
cieľoch schémy FÚZ, aby určili, ktorý 
model je pre nich najvhodnejší, a mali čo 
najväčšiu šancu dosiahnuť želané 
výsledky;

(a) zameranie na ciele: spoločnosti by mali 
stanoviť ciele schémy FÚZ, aby určili, 
ktorý model je pre nich najvhodnejší, 
a mali čo najväčšiu šancu dosiahnuť želané 
výsledky;
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Pozmeňujúci návrh 73
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odsek 11 – písmeno b

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(b) flexibilná správa a dobrovoľnosť: FÚZ 
sa riadi rôzne v závislosti od odvetvia, 
veľkosti a druhu spoločnosti a členského 
štátu; rozhodnutie o vypracovaní 
a zavedení schémy FÚZ by preto mala 
prijať samotná spoločnosť alebo 
zamestnávateľ spolu so zamestnancami
s ohľadom na platné vnútroštátne právne 
predpisy a postupy a na finančnú situáciu 
spoločnosti;

(b) flexibilná správa a dobrovoľnosť: FÚZ 
sa riadi rôzne v závislosti od odvetvia, 
veľkosti a druhu spoločnosti a členského 
štátu; rozhodnutie o vypracovaní 
a zavedení schémy FÚZ by preto mala 
vzájomne prijať spoločnosť alebo 
zamestnávateľ a príslušní zamestnanci
s ohľadom na platné vnútroštátne právne 
predpisy a postupy a na finančnú situáciu 
spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 11 – písmeno b

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(b) flexibilná správa a dobrovoľnosť: FÚZ 
sa riadi rôzne v závislosti od odvetvia, 
veľkosti a druhu spoločnosti a členského 
štátu; rozhodnutie o vypracovaní 
a zavedení schémy FÚZ by preto mala 
prijať samotná spoločnosť alebo 
zamestnávateľ spolu so zamestnancami 
s ohľadom na platné vnútroštátne právne 
predpisy a postupy a na finančnú situáciu 
spoločnosti;

(b) flexibilná správa a dobrovoľnosť: FÚZ 
sa riadi rôzne v závislosti od odvetvia, 
veľkosti a druhu spoločnosti a členského 
štátu; rozhodnutie o vypracovaní 
a zavedení schémy FÚZ by preto mala 
prijať samotná spoločnosť alebo 
zamestnávateľ a malo by sa prijať na 
základe konzultácie so zamestnancami 
týkajúcej sa ich názorov, pričom sa budú 
dodržiavať platné vnútroštátne právne 
predpisy a postupy a vezme sa ohľad na 
finančnú situáciu spoločnosti;



PE521.544v01-00 36/48 AM\1005956SK.doc

SK
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Pozmeňujúci návrh 75
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 11 – písmeno c

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(c) doplnok k zmluvnej odmene: každá 
schéma FÚZ by mala dopĺňať základnú 
mzdu a zmluvné práva zamestnanca, a nie 
ich nahrádzať;

(c) doplnok k zmluvnej odmene: hoci 
každá schéma FÚZ by mala mať za cieľ 
zabezpečiť extra príjem a dopĺňať 
základnú mzdu a zmluvné práva 
zamestnanca, možno sem zahrnúť aj 
systémy, pomocou ktorých nesú 
zamestnanci podiel rizika, že spoločnosť 
môže byť menej úspešná, ako sa 
predpokladalo;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 76
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 11 – písmeno d

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(d) dobrovoľná účasť zamestnancov: FÚZ 
predstavuje prostriedok, ktorý 
zamestnancom ponúka možnosť, ako 
získať prospech z užšieho finančného 
vzťahu so zamestnávateľom; 
dobrovoľnosť účasti či neúčasti na tejto 
schéme sa musí nakoniec vzťahovať nielen 
na jednotlivých zamestnancov, ale rovnako 
na všetkých zamestnancov spoločnosti bez 
rozdielu, aby sa dosiahlo skutočné 
začlenenie;

(d) dobrovoľná účasť zamestnancov: FÚZ 
predstavuje prostriedok, ktorý 
zamestnancom ponúka možnosť, ako 
získať prospech z užšieho finančného 
vzťahu so spoločnosťou; dobrovoľnosť 
účasti či neúčasti na tejto schéme sa musí
nakoniec vzťahovať na jednotlivých 
zamestnancov, a hoci sa táto schéma môže 
týkať jednotlivých zamestnancov a skupín 
zamestnancov rôznym spôsobom, tímový 
duch v rámci spoločnosti sa zvýši, ak by sa 
každý mohol na nej zúčastňovať rovnako 
a bez rozdielu;
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Pozmeňujúci návrh 77
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odsek 11 – písmeno d

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(d) dobrovoľná účasť zamestnancov: FÚZ 
predstavuje prostriedok, ktorý 
zamestnancom ponúka možnosť, ako 
získať prospech z užšieho finančného 
vzťahu so zamestnávateľom; dobrovoľnosť 
účasti či neúčasti na tejto schéme sa musí 
nakoniec vzťahovať nielen na jednotlivých 
zamestnancov, ale rovnako na všetkých 
zamestnancov spoločnosti bez rozdielu, 
aby sa dosiahlo skutočné začlenenie;

(d) dobrovoľná účasť zamestnancov: FÚZ 
predstavuje prostriedok, ktorý 
zamestnancom ponúka možnosť, ako 
získať prospech z užšieho finančného 
vzťahu so zamestnávateľom; dobrovoľnosť 
účasti či neúčasti na tejto schéme sa musí 
nakoniec vzťahovať nielen na jednotlivých 
zamestnancov, ale rovnako na všetkých 
zamestnancov spoločnosti vrátane 
zamestnancov na čiastočný úväzok bez 
rozdielu, aby sa dosiahlo skutočné 
začlenenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 11 – písmeno e

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(e) rokovania so sociálnymi partnermi: v 
prípadoch, keď vnútroštátne postupy 
a tradície zahŕňajú sociálnych partnerov na 
úrovni spoločností, príslušní sociálni 
partneri by mali rokovať o schémach 
FÚZ, a to na miestnej úrovni a s každým 
podnikom individuálne, aby daná schéma 
zodpovedala osobitným podmienkam 
a okolnostiam spoločnosti a jej 
zamestnancov; tieto schémy by mali byť
vždy prístupné pre všetkých zamestnancov 

(e) rokovania so sociálnymi partnermi: v 
prípadoch, keď vnútroštátne postupy 
a tradície zahŕňajú sociálnych partnerov na 
úrovni spoločností, mali by byť vypočutí, 
aby daná schéma zodpovedala osobitným 
podmienkam a okolnostiam spoločnosti 
a jej zamestnancov; domnieva sa, že tieto 
schémy by nemali diskriminovať 
zamestnancov za to, že sú členmi 
odborových organizácií, ani z 
akéhokoľvek iného dôvodu diskriminácie 
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vrátane zamestnancov, ktorí nie sú členmi 
odborovej organizácie zodpovednej za 
dohodnutie podmienok schémy FÚZ;

uvedeného v článku 10 ZFEÚ;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 79
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odsek 11 – písmeno e

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(e) rokovania so sociálnymi partnermi: v 
prípadoch, keď vnútroštátne postupy 
a tradície zahŕňajú sociálnych partnerov 
na úrovni spoločností, príslušní sociálni 
partneri by mali rokovať o schémach FÚZ, 
a to na miestnej úrovni a s každým 
podnikom individuálne, aby daná schéma 
zodpovedala osobitným podmienkam 
a okolnostiam spoločnosti a jej 
zamestnancov; tieto schémy by mali byť 
vždy prístupné pre všetkých zamestnancov 
vrátane zamestnancov, ktorí nie sú členmi 
odborovej organizácie zodpovednej za 
dohodnutie podmienok schémy FÚZ;

(e) rokovania so sociálnymi partnermi: 
príslušní sociálni partneri by mali rokovať 
o schémach FÚZ, a to na miestnej úrovni a 
s každým podnikom individuálne, aby daná 
schéma zodpovedala osobitným 
podmienkam a okolnostiam spoločnosti 
a jej zamestnancov; tieto schémy by mali 
byť vždy prístupné pre všetkých 
zamestnancov vrátane zamestnancov, ktorí 
nie sú členmi odborovej organizácie 
zodpovednej za dohodnutie podmienok 
schémy FÚZ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Jean Lambert

Návrh uznesenia
Odsek 11 – písmeno e

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

e) rokovania so sociálnymi partnermi: v 
prípadoch, keď vnútroštátne postupy 
a tradície zahŕňajú sociálnych partnerov na 
úrovni spoločností, príslušní sociálni 
partneri by mali rokovať o schémach FÚZ, 

(e) rokovania so sociálnymi partnermi: v 
prípadoch, keď vnútroštátne postupy 
a tradície zahŕňajú sociálnych partnerov na 
úrovni spoločností, príslušní sociálni 
partneri by mali rokovať o schémach FÚZ, 
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a to na miestnej úrovni a s každým 
podnikom individuálne, aby daná schéma 
zodpovedala osobitným podmienkam 
a okolnostiam spoločnosti a jej 
zamestnancov; tieto schémy by mali byť 
vždy prístupné pre všetkých zamestnancov 
vrátane zamestnancov, ktorí nie sú členmi 
odborovej organizácie zodpovednej za 
dohodnutie podmienok schémy FÚZ;

a to na miestnej úrovni a s každým 
podnikom alebo spoločnosťou
individuálne, aby daná schéma 
zodpovedala osobitným podmienkam 
a okolnostiam spoločnosti a jej 
zamestnancov; tieto schémy by mali byť 
vždy prístupné pre všetkých zamestnancov 
vrátane zamestnancov, ktorí nie sú členmi 
odborovej organizácie zodpovednej za 
dohodnutie podmienok schémy FÚZ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odsek 11 – písmeno f

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

f) zamestnancom sa musia poskytnúť jasné 
informácie o rizikách a právach spojených 
s účasťou na schéme FÚZ: rozhodnutie 
zapojiť sa do schémy FÚZ by malo byť 
založené na informovanom súhlase 
zamestnanca po získaní úplných informácií 
o právach vyplývajúcich z účasti na 
schéme a o podmienkach uplatňovaných 
pri opustení spoločnosti alebo schémy za 
akýchkoľvek okolností;

(f) zamestnancom sa musia poskytnúť 
jasné informácie o rizikách a právach 
spojených s účasťou na schéme FÚZ: 
rozhodnutie zapojiť sa do schémy FÚZ by 
malo byť založené na informovanom 
súhlase zamestnanca po získaní úplných 
informácií o právach a súvisiacich 
rizikách, ako aj účinkoch zdaňovania
vyplývajúcich z účasti na schéme a 
o podmienkach uplatňovaných pri opustení 
spoločnosti alebo schémy za akýchkoľvek 
okolností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 11 – písmeno f
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(f) zamestnancom sa musia poskytnúť 
jasné informácie o rizikách a právach 
spojených s účasťou na schéme FÚZ: 
rozhodnutie zapojiť sa do schémy FÚZ by 
malo byť založené na informovanom 
súhlase zamestnanca po získaní úplných 
informácií o právach vyplývajúcich 
z účasti na schéme a o podmienkach 
uplatňovaných pri opustení spoločnosti 
alebo schémy za akýchkoľvek okolností;

(f) zamestnancom sa musia poskytnúť 
jasné informácie o rizikách a právach 
spojených s účasťou na schéme FÚZ: 
rozhodnutie zapojiť sa do schémy FÚZ by 
malo byť založené na informovanom 
súhlase zamestnanca po získaní úplných 
informácií o právach a povinnostiach
vyplývajúcich z účasti na schéme a 
o podmienkach uplatňovaných pri opustení 
spoločnosti alebo schémy;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 83
Jean Lambert

Návrh uznesenia
Odsek 11 – písmeno f

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

f) zamestnancom sa musia poskytnúť jasné 
informácie o rizikách a právach spojených 
s účasťou na schéme FÚZ: rozhodnutie 
zapojiť sa do schémy FÚZ by malo byť 
založené na informovanom súhlase 
zamestnanca po získaní úplných informácií 
o právach vyplývajúcich z účasti na 
schéme a o podmienkach uplatňovaných 
pri opustení spoločnosti alebo schémy za 
akýchkoľvek okolností;

(f) zamestnancom sa musia poskytnúť 
jasné informácie o rizikách a právach 
spojených s účasťou na schéme FÚZ 
vrátane obdobia nároku: rozhodnutie 
zapojiť sa do schémy FÚZ by malo byť 
založené na informovanom súhlase 
zamestnanca po získaní úplných informácií 
o právach vyplývajúcich z účasti na 
schéme a o podmienkach uplatňovaných 
pri opustení spoločnosti alebo schémy za 
akýchkoľvek okolností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 11 – písmeno g
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(g) zapojenie do správy a riadenia: schémy 
môžu zahŕňať priame zapojenie
zamestnanca do správy a riadenia 
spoločnosti; v takýchto prípadoch by sa 
práva a povinnosti mali jasne vymedziť 
pred tým, ako zamestnanec túto 
zodpovednosť prevezme;

(g) zapojenie do správy a riadenia: ako 
súčasť tejto schémy môže zamestnávateľ 
vyzvať zamestnanca alebo pracovníkov, 
aby sa priamo zapojili do správy a riadenia 
spoločnosti; v takýchto prípadoch by sa 
práva a povinnosti mali jasne vymedziť 
pred tým, ako zamestnanec túto 
zodpovednú úlohu prevezme;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 85
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odsek 11 – písmeno g

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(g) zapojenie do správy a riadenia: schémy 
môžu zahŕňať priame zapojenie 
zamestnanca do správy a riadenia 
spoločnosti; v takýchto prípadoch by sa
práva a povinnosti mali jasne vymedziť 
pred tým, ako zamestnanec túto 
zodpovednosť prevezme;

(g) zapojenie do správy a riadenia: schémy 
by tam, kde je to možné, mali zahŕňať 
priame zapojenie zamestnanca do správy 
a riadenia spoločnosti alebo ESOP; práva 
a povinnosti by sa v tejto súvislosti mali 
jasne vymedziť a zahŕňať účasť 
zamestnancov pred tým, ako zamestnanec 
túto zodpovednosť prevezme;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odsek 11 – písmeno g a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(ga) ak je schváleným modelom podiel na 
vlastníctve, uprednostňuje sa kolektívne 
vlastníctvo akcií, napríklad v truste; v 
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rámci tohto modelu by sa akcie mali 
prideľovať tak, aby sa nezvyšovali 
existujúce mzdové rozdiely;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Martin Kastler

Návrh uznesenia
Odsek 11 – písmeno g a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(ga) je nevyhnutné uzatvoriť poistenie s 
cieľom chrániť účasť zamestnancov pred 
platobnou neschopnosťou podniku;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 88
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odsek 11 – písmeno g b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(gb) vplyv rodovej rovnosti by sa mal 
zakaždým posúdiť v prípade schválenia 
schém FÚZ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odsek 11 – písmeno g c (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(gc) transparentnosť: informácie o 
ekonomickej situácii predmetnej 
spoločnosti, ako aj informácie o 
súvisiacich rizikách by príslušní 
zamestnanci mali mať po celý čas k 
dispozícii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. víta posun v postoji odborových 
organizácií k FÚZ a nabáda sociálnych 
partnerov, aby naďalej spolupracovali 
s cieľom zabezpečiť nové príležitosti na 
príslušných úrovniach7;

vypúšťa sa

__________________
7 Finančná účasť zamestnancov na zisku 
spoločností (PE 475.098), s. 35.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 91
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. víta posun v postoji odborových 
organizácií k FÚZ a nabáda sociálnych 
partnerov, aby naďalej spolupracovali 
s cieľom zabezpečiť nové príležitosti na 
príslušných úrovniach7;

12. nabáda sociálnych partnerov, aby 
naďalej spolupracovali s cieľom 
zabezpečiť nové príležitosti pre FÚZ na 
príslušných úrovniach7; poukazuje v tejto 
súvislosti na kľúčovú úlohu odborových 
organizácií a pracovných zástupcov;
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__________________ __________________
7 Finančná účasť zamestnancov na zisku 
spoločností (PE 475.098), s. 35.

7 Finančná účasť zamestnancov na zisku 
spoločností (PE 475.098), s. 35.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Phil Bennion

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. víta posun v postoji odborových 
organizácií k FÚZ a nabáda sociálnych 
partnerov, aby naďalej spolupracovali 
s cieľom zabezpečiť nové príležitosti na 
príslušných úrovniach7;

12. nabáda sociálnych partnerov, aby 
naďalej spolupracovali s cieľom 
zabezpečiť nové príležitosti na príslušných 
úrovniach7;

__________________ __________________
7 Finančná účasť zamestnancov na zisku 
spoločností (PE 475.098), s. 35.

7 Finančná účasť zamestnancov na zisku 
spoločností (PE 475.098), s. 35.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Ole Christensen

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. víta posun v postoji odborových 
organizácií k FÚZ a nabáda sociálnych 
partnerov, aby naďalej spolupracovali 
s cieľom zabezpečiť nové príležitosti na 
príslušných úrovniach7;

12. nabáda sociálnych partnerov, aby 
naďalej spolupracovali s cieľom 
zabezpečiť nové príležitosti na príslušných 
úrovniach7;

__________________ __________________
7 Finančná účasť zamestnancov na zisku 
spoločností (PE 475.098), s. 35.

7 Finančná účasť zamestnancov na zisku 
spoločností (PE 475.098), s. 35.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. víta posun v postoji odborových 
organizácií k FÚZ a nabáda sociálnych 
partnerov, aby naďalej spolupracovali 
s cieľom zabezpečiť nové príležitosti na 
príslušných úrovniach7;

12. víta posun v postoji odborových 
organizácií k FÚZ, ktorý sa zmenil na 
pozitívnejší, a nabáda sociálnych 
partnerov, aby naďalej spolupracovali 
s cieľom zabezpečiť nové príležitosti a 
inovácie na príslušných úrovniach;

__________________ __________________
7 Finančná účasť zamestnancov na zisku 
spoločností (PE 475.098), s. 35.

7 Finančná účasť zamestnancov na zisku 
spoločností (PE 475.098), s. 35.

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 95
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. povzbudzuje členské štáty k tomu, aby 
v spolupráci s organizáciami združujúcimi 
spoločnosti so zamestnaneckým 
vlastníctvom zriadili jednotné informačné 
portály – jednotné kontaktné miesta –
prístupné pre zamestnávateľov 
a zamestnancov, na ktorých by vysvetlili 
prínosy a výhody FÚZ, dostupné 
vnútroštátne prostriedky podpory a stimuly 
a rôzne modely, ktoré existujú, aby 
umožnili pracovníkom získať viac 
informácií a lepšie využiť výhody 
vyplývajúce zo schém FÚZ a aby umožnili 

13. povzbudzuje členské štáty k tomu, aby 
v spolupráci so sociálnymi partnermi,
organizáciami združujúcimi spoločnosti so 
zamestnaneckým vlastníctvom a Komisiou
zriadili jednotné informačné portály –
jednotné kontaktné miesta – prístupné pre 
zamestnávateľov a zamestnancov, na 
ktorých by vysvetlili prínosy a výhody, ako 
aj riziká FÚZ, dostupné vnútroštátne 
stimuly a rôzne modely, ktoré existujú, aby 
umožnili pracovníkom a zamestnávateľom 
prijímať informované rozhodnutia o 
schémach FÚZ a nájsť najlepšie možnosti 
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zamestnávateľom lepšie zhodnotiť im 
dostupné možnosti a výzvy spojené so 
vstupom do schémy FÚZ;

pre dohody na podnikovej úrovni, a lepšie 
zhodnotiť im dostupné možnosti a výzvy 
spojené so vstupom do schémy FÚZ; 
navrhuje, aby sa tieto jednotné kontaktné 
miesta pripojili alebo začlenili do 
existujúcich príslušných orgánov alebo 
orgánov na vnútroštátnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. povzbudzuje členské štáty k tomu, aby 
v spolupráci s organizáciami združujúcimi
spoločnosti so zamestnaneckým 
vlastníctvom zriadili jednotné informačné 
portály – jednotné kontaktné miesta –
prístupné pre zamestnávateľov 
a zamestnancov, na ktorých by vysvetlili 
prínosy a výhody FÚZ, dostupné 
vnútroštátne prostriedky podpory a stimuly 
a rôzne modely, ktoré existujú, aby 
umožnili pracovníkom získať viac 
informácií a lepšie využiť výhody 
vyplývajúce zo schém FÚZ a aby umožnili 
zamestnávateľom lepšie zhodnotiť im 
dostupné možnosti a výzvy spojené so 
vstupom do schémy FÚZ;

13. povzbudzuje organizácie združujúce
spoločnosti so zamestnaneckým 
vlastníctvom, aby zriadili informačné 
portály – jednotné kontaktné miesta –
prístupné pre zamestnávateľov 
a zamestnancov, na ktorých by vysvetlili 
prínosy a výhody FÚZ, dostupné 
vnútroštátne prostriedky podpory a stimuly 
a rôzne modely, ktoré existujú, aby 
umožnili zamestnancom a pracovníkom 
získať viac informácií a lepšie využiť 
výhody vyplývajúce zo schém FÚZ a aby 
umožnili zamestnávateľom lepšie 
zhodnotiť im dostupné možnosti a výzvy 
spojené so vstupom do schémy FÚZ;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 97
Phil Bennion

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. povzbudzuje členské štáty k tomu, aby 13. povzbudzuje členské štáty k tomu, aby 
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v spolupráci s organizáciami združujúcimi 
spoločnosti so zamestnaneckým 
vlastníctvom zriadili jednotné informačné 
portály – jednotné kontaktné miesta –
prístupné pre zamestnávateľov 
a zamestnancov, na ktorých by vysvetlili 
prínosy a výhody FÚZ, dostupné 
vnútroštátne prostriedky podpory a stimuly 
a rôzne modely, ktoré existujú, aby 
umožnili pracovníkom získať viac 
informácií a lepšie využiť výhody 
vyplývajúce zo schém FÚZ a aby umožnili 
zamestnávateľom lepšie zhodnotiť im 
dostupné možnosti a výzvy spojené so 
vstupom do schémy FÚZ;

v spolupráci s Komisiou a organizáciami 
združujúcimi spoločnosti so 
zamestnaneckým vlastníctvom využívali 
existujúce, alebo zriadili jednotné 
informačné portály – jednotné kontaktné 
miesta – prístupné pre zamestnávateľov 
a zamestnancov, na ktorých by vysvetlili 
prínosy a výhody FÚZ, dostupné 
vnútroštátne prostriedky podpory a stimuly 
a rôzne modely, ktoré existujú, aby 
umožnili pracovníkom získať viac 
informácií a lepšie využiť výhody 
vyplývajúce zo schém FÚZ a aby umožnili 
zamestnávateľom lepšie zhodnotiť im 
dostupné možnosti a výzvy spojené so 
vstupom do schémy FÚZ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Jean Lambert

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. povzbudzuje členské štáty k tomu, aby 
v spolupráci s organizáciami združujúcimi 
spoločnosti so zamestnaneckým 
vlastníctvom zriadili jednotné informačné 
portály – jednotné kontaktné miesta –
prístupné pre zamestnávateľov 
a zamestnancov, na ktorých by vysvetlili 
prínosy a výhody FÚZ, dostupné 
vnútroštátne prostriedky podpory a stimuly 
a rôzne modely, ktoré existujú, aby 
umožnili pracovníkom získať viac 
informácií a lepšie využiť výhody 
vyplývajúce zo schém FÚZ a aby umožnili 
zamestnávateľom lepšie zhodnotiť im 
dostupné možnosti a výzvy spojené so 
vstupom do schémy FÚZ;

13. povzbudzuje členské štáty k tomu, aby 
v spolupráci s organizáciami združujúcimi 
spoločnosti so zamestnaneckým 
vlastníctvom zriadili jednotné informačné 
portály – jednotné kontaktné miesta –
prístupné pre zamestnávateľov 
a zamestnancov, na ktorých by vysvetlili 
prínosy a výhody FÚZ a súvisiace riziká, 
dostupné vnútroštátne prostriedky podpory 
a stimuly a rôzne modely, ktoré existujú, 
aby umožnili pracovníkom získať viac 
informácií a lepšie využiť výhody 
vyplývajúce zo schém FÚZ a aby umožnili 
zamestnávateľom lepšie zhodnotiť im 
dostupné možnosti a výzvy spojené so 
vstupom do schémy FÚZ;

Or. en
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