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Pozmeňujúci návrh 1
Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Citácia 1 a (nová)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. so zreteľom na svoje uznesenie 
z 11. júna 2013 o sociálnom bývaní 
v Európskej únii (2012/2293(INI)),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Citácia 1 b (nová)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. so zreteľom na svoje uznesenie zo 
4. júla 2013 o vplyve krízy na prístup 
zraniteľných skupín k starostlivosti 
(2013/2044(INI)),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Citácia 1 a (nová)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. so zreteľom na verejné vypočutie 
o zamestnanosti a sociálnych aspektoch 
úlohy a činností trojky v krajinách 
eurozóny zapojených do programu, ktoré 
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sa konalo vo Výbore Európskeho 
parlamentu pre zamestnanosť a sociálne 
veci 9. januára 2014,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Citácia 1 b (nová)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. so zreteľom na 4 návrhy politických 
správ o posúdení sociálnych aspektov 
a výziev a aspektov a výziev zamestnanosti 
v Grécku, Portugalsku, Írsku a na Cypre, 
ktoré boli vypracované v januári 2014 pre 
Oddelenie pre podporu správy 
ekonomických záležitostí patriace pod 
Riaditeľstvo pre hospodársku a vedeckú 
politiku (Riaditeľstvo Únie A),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže opatrenia programu 
makroekonomických úprav prijaté 
v Grécku (máj 2010 a marec 2012), v Írsku 
(december 2010), v Portugalsku (máj 
2011) a na Cypre (jún 2013) mali priamy 
i nepriamy vplyv na miery zamestnanosti 
a vážne dôsledky na sociálnu situáciu; 
keďže všetky programy boli síce formálne 
podpísané Komisiou, no ich návrh 
a podmienky vypracovali a stanovili 

A. keďže hospodárska kríza a opatrenia 
programu makroekonomických úprav 
prijaté v rámci reakcie na ňu v Grécku 
(máj 2010 a marec 2012), v Írsku 
(december 2010), v Portugalsku (máj 
2011) a na Cypre (jún 2013) mali priamy 
i nepriamy vplyv na miery zamestnanosti 
a vážne dôsledky na sociálnu situáciu; 
keďže všetky programy boli síce formálne 
podpísané Komisiou, no ich návrh 
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spoločne MMF, Euroskupina, Európska 
centrálna banka (ECB) a Komisia;

a podmienky vypracovali a stanovili 
spoločne MMF, Euroskupina, Európska 
centrálna banka (ECB), príslušné členské 
štáty a Komisia;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 6
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže opatrenia programu 
makroekonomických úprav prijaté 
v Grécku (máj 2010 a marec 2012), 
v Írsku (december 2010), v Portugalsku 
(máj 2011) a na Cypre (jún 2013) mali 
priamy i nepriamy vplyv na miery 
zamestnanosti a vážne dôsledky na 
sociálnu situáciu; keďže všetky programy 
boli síce formálne podpísané Komisiou, no 
ich návrh a podmienky vypracovali 
a stanovili spoločne MMF, Euroskupina, 
Európska centrálna banka (ECB) 
a Komisia;

A. keďže mimoriadne ťažká hospodárska 
situácia v Grécku, v Írsku, v Portugalsku 
a na Cypre mala priamy i nepriamy vplyv 
na miery zamestnanosti a vážne dôsledky 
na sociálnu situáciu; keďže všetky 
programy boli síce formálne podpísané 
Komisiou, no ich návrh a podmienky 
vypracovali a stanovili spoločne MMF, 
Euroskupina, Európska centrálna banka 
(ECB) a Komisia;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 7
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže opatrenia programu 
makroekonomických úprav prijaté 
v Grécku (máj 2010 a marec 2012), 
v Írsku (december 2010), v Portugalsku 
(máj 2011) a na Cypre (jún 2013) mali 

A. keďže v čase všeobecnej hospodárskej 
a finančnej krízy, keď sa ich hospodárska 
situácia zhoršovala, obrátili sa Grécko
(v máji 2010 a v marci 2012), Írsko 
(v decembri 2010), Portugalsko (v máji
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priamy i nepriamy vplyv na miery 
zamestnanosti a vážne dôsledky na 
sociálnu situáciu; keďže všetky programy 
boli síce formálne podpísané Komisiou, no 
ich návrh a podmienky vypracovali 
a stanovili spoločne MMF, Euroskupina, 
Európska centrálna banka (ECB) 
a Komisia;

2011) a Cyprus (v júni 2013) so žiadosťou 
o finančnú pomoc na EÚ, členské štáty 
eurozóny a Medzinárodný menový fond 
a schválili programy makroekonomických 
úprav zahŕňajúce opatrenia, ktoré mali 
priamy i nepriamy vplyv na miery 
zamestnanosti a na životné podmienky 
mnohých ľudí; keďže všetky programy 
boli síce formálne podpísané Komisiou, no 
ich návrh a podmienky vypracovali 
a stanovili spoločne MMF, Euroskupina, 
Európska centrálna banka (ECB), Komisia 
a členské štáty tak, aby sa prostredníctvom 
nich poskytla finančná pomoc;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 8
Heinz K. Becker

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže opatrenia programu 
makroekonomických úprav prijaté 
v Grécku (máj 2010 a marec 2012), 
v Írsku (december 2010), v Portugalsku 
(máj 2011) a na Cypre (jún 2013) mali 
priamy i nepriamy vplyv na miery 
zamestnanosti a vážne dôsledky na 
sociálnu situáciu; keďže všetky programy 
boli síce formálne podpísané Komisiou, no 
ich návrh a podmienky vypracovali 
a stanovili spoločne MMF, Euroskupina, 
Európska centrálna banka (ECB) 
a Komisia;

A. keďže zníženie makroekonomických 
nerovnováh, ktoré sa počas dlhého 
obdobia hromadili v Grécku, v Írsku, 
v Portugalsku a na Cypre mali priamy 
i nepriamy vplyv na miery zamestnanosti 
a vážne dôsledky na sociálnu situáciu; 
keďže bez solidarity krajín eurozóny 
a medzinárodného spoločenstva by boli 
tieto dôsledky ešte vážnejšie; keďže všetky 
programy boli síce podpísané Radou 
a vládami príslušných krajín, no ich návrh 
a podmienky vypracovali a stanovili 
spoločne MMF, Euroskupina, Európska 
centrálna banka (ECB), Komisia
a národné vlády krajín, ktoré požadovali 
finančnú podporu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 9
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže opatrenia programu 
makroekonomických úprav prijaté 
v Grécku (máj 2010 a marec 2012), v Írsku 
(december 2010), v Portugalsku (máj 
2011) a na Cypre (jún 2013) mali priamy 
i nepriamy vplyv na miery zamestnanosti 
a vážne dôsledky na sociálnu situáciu; 
keďže všetky programy boli síce formálne 
podpísané Komisiou, no ich návrh 
a podmienky vypracovali a stanovili 
spoločne MMF, Euroskupina, Európska 
centrálna banka (ECB) a Komisia;

A. keďže hospodárska kríza a opatrenia 
programu makroekonomických úprav 
prijaté v Grécku (máj 2010 a marec 2012), 
v Írsku (december 2010), v Portugalsku 
(máj 2011) a na Cypre (jún 2013) mali 
priamy i nepriamy vplyv na miery 
zamestnanosti a sociálnu situáciu; keďže 
všetky programy boli síce formálne 
podpísané Komisiou, no ich návrh 
a podmienky vypracovali a stanovili 
spoločne MMF, Euroskupina, Európska 
centrálna banka (ECB) a Komisia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže prostredníctvom takzvaných 
programov hospodárskej a finančnej 
pomoci sa majú dosiahnuť tri jasné 
hlavné ciele, a to zníženie rozpočtových 
nerovnováh, zlepšenie 
konkurencieschopnosti a podpora bánk, 
ale zavedené opatrenia viedli v skutočnosti 
k priamemu presunu príjmov pracovníkov 
do finančných a ekonomických 
monopolov; keďže politika fiškálnej 
konsolidácie viedla v Portugalsku 
k recesii a väčšiemu daňovému zaťaženiu 
pracovníkov a keďže sa údajne v záujme 
konkurencieschopnosti deregulovala 
zamestnanosť, v platoch pracovníkov 
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došlo k obrovským škrtom a ľudia aj 
krajina vo veľkej miere schudobneli;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 11
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže politiky fiškálnej a rozpočtovej 
konsolidácie sú reakciou na hospodársku 
a sociálnu situáciu v Grécku, Írsku, 
Portugalsku a na Cypre, a nie príčinou;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 12
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže regresívne rozpočtové 
opatrenia majú neprimeraný vplyv na 
skupiny s nízkymi príjmami, čo vedie 
k vyššej miere chudoby, deprivácii 
a nerovnostiam v oblasti zdravia, pretože 
skupiny s nízkymi príjmami sú zvlášť 
závislé od verejných zdravotníckych 
systémov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Verónica Lope Fontagné
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Návrh stanoviska
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže programy makroekonomických 
úprav boli zavedené v dôsledku 
mimoriadne ťažkej hospodárskej situácii 
týchto krajín, ktorým dokonca hrozil 
bankrot;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 14
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže v dôsledku úsporných opatrení 
stúpa nezamestnanosť a klesá mzda, 
zvyšuje sa počet vysoko kvalifikovaných 
pracovníkov a mladých ľudí, ktorí 
emigrujú, menej sa investuje do 
vzdelávania a tým tieto opatrenia vedú 
k znižovaniu produktívnej kapacity 
pracovníkov; 

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 15
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ac. keď sa zabezpečí hospodárska 
a rozpočtová udržateľnosť týchto štyroch 
krajín, bolo by potrebné zamerať sa na 
sociálne aspekty, zvlášť na vytváranie 
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pracovných miest;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 16
Emer Costello

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže v článku 9 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ) sa uvádza: 
„Pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich 
politík a činností Únia prihliada na 
požiadavky spojené s podporou vysokej 
úrovne zamestnanosti, zárukou primeranej 
sociálnej ochrany, bojom proti sociálnemu 
vylúčeniu a s vysokou úrovňou 
vzdelávania, odbornej prípravy a ochrany 
ľudského zdravia.“;

B. keďže v článku 9 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovuje: 
„Pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich 
politík a činností Únia prihliada na 
požiadavky spojené s podporou vysokej 
úrovne zamestnanosti, zárukou primeranej 
sociálnej ochrany, bojom proti sociálnemu 
vylúčeniu a s vysokou úrovňou 
vzdelávania, odbornej prípravy a ochrany 
ľudského zdravia.“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Emer Costello

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže článok 36 Charty základných 
práv Európskej únie zaväzuje Úniu k 
tomu, aby uznávala a rešpektovala 
„prístup k službám všeobecného 
hospodárskeho záujmu, ktorý je 
ustanovený vnútroštátnymi právnymi 
predpismi a praxou, v súlade so 
zmluvami, s cieľom podporovať sociálnu 
a územnú súdržnosť Únie“; keďže 
v článku 14 (ZFEÚ) sa stanovuje, že 
„berúc do úvahy miesto, ktoré patrí 
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službám všeobecného hospodárskeho 
záujmu v spoločných hodnotách Únie, 
ako aj ich význam pri podpore sociálnej 
a územnej súdržnosti, Spoločenstvo 
a členské štáty dbajú v rámci svojich 
právomocí a rámci pôsobenia tejto zmluvy 
o to, aby takéto služby fungovali na 
základe zásad a podmienok, ktoré im 
umožňujú plniť ich poslanie“; keďže 
v článku 345 ZFEÚ sa stanovuje, že 
zmluvy „sa nedotýkajú úpravy 
vlastníckych vzťahov uplatňovanej 
v členských štátoch“; keďže v protokole 
č. 26 o službách všeobecného záujmu sa 
rozoberajú spoločné hodnoty Únie, pokiaľ 
ide o služby všeobecného hospodárskeho 
záujmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Emer Costello

Návrh stanoviska
Odôvodnenie E

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

E. keďže v Charte základných práv 
Európskej únie sa okrem iného stanovuje 
právo na kolektívne vyjednávanie 
a kolektívne akcie (článok 28), ochrana 
v prípade bezdôvodného prepustenia 
(článok 30), spravodlivé a primerané 
pracovné podmienky (článok 31), uznanie 
a rešpektovanie práva na dávky sociálneho 
zabezpečenia a sociálne služby a s cieľom 
„bojovať proti sociálnemu vylúčeniu 
a chudobe“ právo na „dôstojnú existenciu 
všetkých osôb, ktoré nemajú dostatok 
prostriedkov“ (článok 34), právo na prístup 
k preventívnej zdravotnej starostlivosti 
a právo využívať lekársku starostlivosť 
(článok 35) a rešpektovanie prístupu
k službám všeobecného hospodárskeho 

E. keďže v Charte základných práv 
Európskej únie sa okrem iného stanovuje 
právo na kolektívne vyjednávanie 
a kolektívne akcie (článok 28), ochrana 
v prípade bezdôvodného prepustenia 
(článok 30), spravodlivé a primerané 
pracovné podmienky (článok 31), uznanie 
a rešpektovanie práva na dávky sociálneho 
zabezpečenia a sociálne služby a s cieľom 
„bojovať proti sociálnemu vylúčeniu 
a chudobe“ právo na „dôstojnú existenciu 
všetkých osôb, ktoré nemajú dostatok 
prostriedkov“ (článok 34), právo na prístup 
k preventívnej zdravotnej starostlivosti 
a právo využívať lekársku starostlivosť 
(článok 35) a rešpektovanie a uznávanie 
práva na prístup k službám všeobecného 
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záujmu (článok 36); hospodárskeho záujmu (článok 36);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Sylvana Rapti

Návrh stanoviska
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže podľa štvrťročnej správy 
o stave zamestnanosti a sociálnej situácii 
v EÚ z októbra 2013 výrazný pokles HDP 
Grécka, Portugalska a Írska viedol najmä 
k poklesu zamestnanosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Odôvodnenie G

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

G. keďže Parlament vo svojom uznesení 
z 21. novembra 2013 uvítal oznámenie 
Komisie z 2. októbra 2013 s názvom 
Posilnenie sociálneho rozmeru 
hospodárskej a menovej únie a jej návrh 
na zavedenie hodnotiacej tabuľky 
kľúčových ukazovateľov zamestnanosti 
a sociálnej situácie, ktorá má tvoriť 
súčasť postupu pri makroekonomickej 
nerovnováhe a spoločnej správy
o zamestnanosti, no vyjadril poľutovanie 
nad skutočnosťou, že tieto ukazovatele 
nepostačujú na zabezpečenie úplného 
pokrytia situácie v oblasti zamestnanosti 
a sociálnych vecí v jednotlivých členských 
štátoch a jej previazanosti; keďže 

G. keďže Parlament vo svojom uznesení 
z 21. novembra 2013 uvítal oznámenie 
Komisie z 2. októbra 2013 s názvom 
Posilnenie sociálneho rozmeru 
hospodárskej a menovej únie a spoločnú 
správu o zamestnanosti; 
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v uznesení Parlamentu sa zdôrazňuje 
potreba zabezpečiť, aby sa toto 
monitorovanie zameriavalo na znižovanie 
sociálnych rozdielov medzi členskými 
štátmi;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 21
Emer Costello

Návrh stanoviska
Odôvodnenie G

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

G. keďže Parlament vo svojom uznesení 
z 21. novembra 2013 uvítal oznámenie 
Komisie z 2. októbra 2013 s názvom 
Posilnenie sociálneho rozmeru 
hospodárskej a menovej únie a jej návrh na 
zavedenie hodnotiacej tabuľky kľúčových 
ukazovateľov zamestnanosti a sociálnej 
situácie, ktorá má tvoriť súčasť postupu pri 
makroekonomickej nerovnováhe 
a spoločnej správy o zamestnanosti, no 
vyjadril poľutovanie nad skutočnosťou, že 
tieto ukazovatele nepostačujú na 
zabezpečenie úplného pokrytia situácie 
v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí 
v jednotlivých členských štátoch a jej 
previazanosti; keďže v uznesení 
Parlamentu sa zdôrazňuje potreba 
zabezpečiť, aby sa toto monitorovanie 
zameriavalo na znižovanie sociálnych 
rozdielov medzi členskými štátmi;

G. keďže Parlament vo svojom uznesení 
z 21. novembra 2013 uvítal oznámenie 
Komisie z 2. októbra 2013 s názvom 
Posilnenie sociálneho rozmeru 
hospodárskej a menovej únie a jej návrh na 
zavedenie hodnotiacej tabuľky kľúčových 
ukazovateľov zamestnanosti a sociálnej 
situácie, ktorá má tvoriť súčasť postupu pri 
makroekonomickej nerovnováhe 
a spoločnej správy o zamestnanosti ako 
prvý krok k budovaniu sociálneho 
rozmeru HMÚ, no vyjadril poľutovanie 
nad skutočnosťou, že tieto ukazovatele 
nepostačujú na zabezpečenie úplného 
pokrytia situácie v oblasti zamestnanosti 
a sociálnych vecí v jednotlivých členských 
štátoch a jej previazanosti; keďže 
v uznesení Parlamentu sa zdôrazňuje 
potreba zabezpečiť, aby sa toto 
monitorovanie zameriavalo na znižovanie 
sociálnych rozdielov medzi členskými 
štátmi a na presadzovanie sociálneho 
zbližovania smerom hore a sociálneho 
pokroku;

Or. en



PE526.372v01-00 14/130 AM\1015492SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 22
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh stanoviska
Odôvodnenie G

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

G. keďže Parlament vo svojom uznesení 
z 21. novembra 2013 uvítal oznámenie 
Komisie z 2. októbra 2013 s názvom 
Posilnenie sociálneho rozmeru 
hospodárskej a menovej únie a jej návrh na 
zavedenie hodnotiacej tabuľky kľúčových 
ukazovateľov zamestnanosti a sociálnej 
situácie, ktorá má tvoriť súčasť postupu 
pri makroekonomickej nerovnováhe 
a spoločnej správy o zamestnanosti, no 
vyjadril poľutovanie nad skutočnosťou, 
že tieto ukazovatele nepostačujú na 
zabezpečenie úplného pokrytia situácie 
v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí 
v jednotlivých členských štátoch a jej 
previazanosti; keďže v uznesení 
Parlamentu sa zdôrazňuje potreba 
zabezpečiť, aby sa toto monitorovanie 
zameriavalo na znižovanie sociálnych 
rozdielov medzi členskými štátmi;

G. keďže Parlament vo svojom uznesení 
z 21. novembra 2013 uvítal oznámenie 
Komisie z 2. októbra 2013 s názvom 
Posilnenie sociálneho rozmeru 
hospodárskej a menovej únie a jej návrh na 
zavedenie hodnotiacej tabuľky kľúčových 
ukazovateľov zamestnanosti a sociálnej 
situácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Odôvodnenie H

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

H. keďže z dostupných údajov vyplýva, že 
v štyroch krajinách sa prudko znižuje 
dosahovanie pokroku pri plnení cieľov 
stratégie Európa 2020 (pozri prílohu 1);

H. keďže z dostupných údajov vyplýva, že 
v štyroch krajinách sa prudko znižuje 
dosahovanie pokroku pri plnení cieľov 
stratégie Európa 2020 (pozri prílohu 1); 
keďže v prípade Portugalska nie je 
situácia rovnaká pri všetkých 
ukazovateľoch, pokrok pri plnení cieľov 
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stratégie Európa 2020 je zmiešaný, zatiaľ 
čo je trend pozitívny, pokiaľ ide o ciele 
týkajúce sa vzdelávania, trend v oblasti
zamestnanosti je problematickejší;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Odôvodnenie H

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

H. keďže z dostupných údajov vyplýva, že 
v štyroch krajinách sa prudko znižuje 
dosahovanie pokroku pri plnení cieľov 
stratégie Európa 2020 (pozri prílohu 1);

H. keďže z dostupných údajov vyplýva, že 
v štyroch krajinách sa prudko znižuje 
dosahovanie pokroku pri plnení cieľov 
stratégie Európa 2020 s výnimkou cieľov 
týkajúcich sa osôb, ktoré ukončili 
vzdelanie a odbornú prípravu predčasne, 
a osôb, ktoré dosiahli terciárne vzdelanie
(pozri prílohu 1);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Heinz K. Becker

Návrh stanoviska
Odôvodnenie H

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

H. keďže z dostupných údajov vyplýva, že 
v štyroch krajinách sa prudko znižuje
dosahovanie pokroku pri plnení cieľov 
stratégie Európa 2020 (pozri prílohu 1);

H. keďže z dostupných údajov vyplýva, že 
v štyroch krajinách sa prudko znižovalo 
dosahovanie pokroku pri plnení cieľov 
stratégie Európa 2020 (pozri prílohu 1); 
keďže hlavné hospodárske ukazovatele už 
v súčasnosti smerujú hore, ale sociálne 
ešte nie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 26
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Odôvodnenie H a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ha. keďže zásahy trojky v krajinách 
zapojených do programu odhalili vážne 
nedostatky v oblasti demokracie, ľudia 
boli účinne vystavení hospodárskemu 
vydieraniu a diktátu nevolených, 
nezodpovedných a netransparentných 
orgánov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh stanoviska
Odôvodnenie H a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ha. keďže dlhodobé hospodárske 
vyhliadky v týchto krajinách sa zlepšujú; 
keďže by to malo začať pomáhať pri 
vytváraní nových pracovných miest v 
týchto ekonomikách a zvrátiť trend 
klesajúcej zamestnanosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Marije Cornelissen, Karima Delli
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odôvodnenie H a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ha. keďže politiky, ktorých cieľom bola 
finančná pomoc, nielenže vo veľkej miere 
neprispeli k splneniu hlavného cieľa 
Komisie dosiahnuť fiškálnu 
udržateľnosť, finančnú stabilitu 
a obnoviť konkurencieschopnosť, ale 
mali dokonca výrazne negatívny vplyv na 
pokrok pred krízou v politických 
oblastiach, ako napríklad ochrana 
životného prostredia a zdravotná 
starostlivosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Odôvodnenie H b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Hb. keďže úspech Írska, ktoré vystúpilo z 
programu, veľmi málo súvisí so 
skutočnými výsledkami, ktoré majú vplyv 
na životy ľudí; keďže tento príbeh 
úspechu sú prevažne prázdne slová 
určené na podporu politiky írskej vlády, 
kde má Írsko slúžiť ako vzor, ktorý by 
prinútil pracujúcich ľudí na juhu Európy, 
aby prijali viac úsporných opatrení; 
keďže Írsko má v skutočnosti najvyššiu 
mieru čistej emigrácie spomedzi všetkých 
členských štátov, investície ako percento 
HDP Írska dosahujú 10,6 %, teda 
najnižšiu hodnotu v EÚ, ktorej priemer je 
20 %, Írsko má ešte stále neudržateľný 
pomer dlhu k HDP vo výške 125 % 
a osobná spotreba je o 12 % nižšia 
v porovnaní s rokom 2008.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 30
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Odôvodnenie H c (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Hc. keďže aj napriek tvrdeniam trojky 
a írskej vlády Írsko nedosiahlo znovu 
hospodársku zvrchovanosť, odkedy 
vystúpilo z programu; keďže Írsko okrem 
toho, že podlieha hospodárskemu riadeniu 
EÚ ako všetky ostatné krajiny EÚ, sa tiež 
podrobuje monitorovaniu 
Medzinárodným menovým fondom po 
vystúpení z programu a dohľadu Komisie 
po vystúpení z programu, pričom tento 
dohľad zahŕňa formálne kontroly a 
právomoc zaviesť ďalšie úsporné 
opatrenia; keďže rovnaké pravidlá sa 
uplatňujú na ostatné krajiny, keď 
vystúpia z programov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. poznamenáva, že inštitúcie EÚ (ECB, 
Komisia a Euroskupina) sú v plnej miere 
spoločne zodpovedné za podmienky 
uložené v rámci programov 
makroekonomických úprav, a teda za ich
sociálne dôsledky;

1. poznamenáva, že inštitúcie EÚ (ECB, 
Komisia a Euroskupina) sú spolu 
s národnými vládami v plnej miere 
spoločne zodpovedné za podmienky 
uložené v rámci programov 
makroekonomických úprav, a teda za ich 
sociálne dôsledky;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 32
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. poznamenáva, že inštitúcie EÚ (ECB, 
Komisia a Euroskupina) sú v plnej miere 
spoločne zodpovedné za podmienky 
uložené v rámci programov 
makroekonomických úprav, a teda za ich 
sociálne dôsledky;

1. poznamenáva, že je jasné, že bez 
programov makroekonomických úprav by 
bol sociálny vplyv krízy omnoho horší, než 
je v súčasnosti, a že inštitúcie EÚ (ECB, 
Komisia a Euroskupina) sú v plnej miere 
spoločne zodpovedné za podmienky 
uložené v rámci programov 
makroekonomických úprav, a teda za ich 
sociálne dôsledky v porovnaní 
s dôsledkami bez programov 
makroekonomických úprav;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 33
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. poznamenáva, že inštitúcie EÚ (ECB, 
Komisia a Euroskupina) sú v plnej miere 
spoločne zodpovedné za podmienky 
uložené v rámci programov 
makroekonomických úprav, a teda za ich 
sociálne dôsledky;

1. poznamenáva, že inštitúcie EÚ (ECB, 
Komisia a Euroskupina) sú v plnej miere 
zapojené do vypracúvania programov 
makroekonomických úprav;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 34
Verónica Lope Fontagné
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Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. poznamenáva, že inštitúcie EÚ (ECB, 
Komisia a Euroskupina) sú v plnej miere 
spoločne zodpovedné za podmienky 
uložené v rámci programov 
makroekonomických úprav, a teda za ich 
sociálne dôsledky;

1. poznamenáva, že inštitúcie EÚ (ECB, 
Komisia a Euroskupina) sú v plnej miere 
spoločne zodpovedné za podmienky 
uložené v rámci programov 
makroekonomických úprav;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 35
Heinz K. Becker

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. poznamenáva, že inštitúcie EÚ (ECB, 
Komisia a Euroskupina) sú v plnej miere 
spoločne zodpovedné za podmienky 
uložené v rámci programov 
makroekonomických úprav, a teda za ich 
sociálne dôsledky;

1. poznamenáva, že Euroskupina, MMF a 
príslušné členské štáty sú inštitúcie, ktoré 
sú zodpovedné za prijímanie konečných 
rozhodnutí; poznamenáva, že tieto 
rozhodnutia sa zakladali na odborných 
poznatkoch MMF, Komisie a ECB;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. poznamenáva, že inštitúcie EÚ (ECB, 
Komisia a Euroskupina) sú v plnej miere 
spoločne zodpovedné za podmienky 
uložené v rámci programov 
makroekonomických úprav, a teda za ich 

1. poznamenáva, že inštitúcie EÚ (ECB, 
Komisia a Euroskupina) sú v plnej miere 
spoločne zodpovedné za podmienky 
uložené v rámci programov 
makroekonomických úprav;
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sociálne dôsledky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. poznamenáva, že napriek potrebe 
zaručiť udržateľnosť verejných financií 
sa musí Európska únia snažiť, aby 
zabezpečila svojim občanom náležitú 
sociálnu ochranu;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 38
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. odsudzuje skutočnosť, že Parlament bol 
úplne prehliadaný vo všetkých fázach 
projektu: prípravná fáza, vypracúvanie 
mandátov a monitorovanie výsledkov 
dosiahnutých na základe programov 
a súvisiacich opatrení;

2. odsudzuje skutočnosť, že Parlament bol 
úplne prehliadaný vo všetkých fázach 
projektu: prípravná fáza, vypracúvanie 
mandátov a monitorovanie výsledkov 
dosiahnutých na základe programov 
a súvisiacich opatrení; poznamenáva, že 
Európsky parlament podporoval rovnaký 
druh neoliberálnych úsporných politík, 
napr. tým, že okrem iného prijal balík 
dvoch, balík šiestich legislatívnych aktov
alebo európsky semester;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 39
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. odsudzuje skutočnosť, že Parlament bol 
úplne prehliadaný vo všetkých fázach 
projektu: prípravná fáza, vypracúvanie 
mandátov a monitorovanie výsledkov 
dosiahnutých na základe programov
a súvisiacich opatrení;

2. odsudzuje skutočnosť, že neexistuje 
právny základ a že v dôsledku toho bol 
Parlament prehliadaný vo všetkých fázach 
projektu: prípravná fáza, vypracúvanie 
mandátov a monitorovanie výsledkov 
dosiahnutých na základe programov 
a súvisiacich opatrení;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 40
Emer Costello

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. odsudzuje skutočnosť, že Parlament bol 
úplne prehliadaný vo všetkých fázach 
projektu: prípravná fáza, vypracúvanie 
mandátov a monitorovanie výsledkov 
dosiahnutých na základe programov 
a súvisiacich opatrení;

2. odsudzuje skutočnosť, že Parlament bol 
úplne prehliadaný vo všetkých fázach 
programov: prípravná fáza, vypracúvanie 
mandátov a monitorovanie vplyvu
programov a súvisiacich opatrení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Heinz K. Becker

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. odsudzuje skutočnosť, že Parlament bol 2. odsudzuje skutočnosť, že Parlament bol 
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úplne prehliadaný vo všetkých fázach 
projektu: prípravná fáza, vypracúvanie 
mandátov a monitorovanie výsledkov 
dosiahnutých na základe programov 
a súvisiacich opatrení;

úplne prehliadaný vo všetkých fázach 
projektu: prípravná fáza, vypracúvanie 
mandátov a monitorovanie výsledkov 
dosiahnutých na základe programov 
a súvisiacich opatrení; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že pre nedostatok 
právneho základu sa celý postup nemohol 
zakladať na zmluve, a preto sa musel 
zvoliť medzivládny prístup, a tak 
nezohráva Parlament nijakú úlohu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že tieto 
programy boli navrhnuté bez akéhokoľvek
posúdenia dôsledkov pomocou štúdií 
vplyvu alebo koordinácie s Výborom 
pre zamestnanosť, Výborom pre sociálnu 
ochranu, Radou pre zamestnanosť, sociálnu 
politiku, zdravie a spotrebiteľské 
záležitosti (Rada EPSCO) alebo 
komisárom pre zamestnanosť, sociálne 
záležitosti a začlenenie; takisto vyjadruje 
poľutovanie nad skutočnosťou, že napriek 
významným sociálnym dôsledkom neboli 
vykonané konzultácie s poradnými 
orgánmi založenými zmluvou, najmä 
s Európsky hospodársky a sociálny výbor
(EHSV) a Výborom regiónov (VR);

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že tieto 
programy boli navrhnuté bez dostatočného
posúdenia dôsledkov pomocou štúdií 
vplyvu alebo koordinácie s Výborom 
pre zamestnanosť, Výborom pre sociálnu 
ochranu, Radou pre zamestnanosť, sociálnu 
politiku, zdravie a spotrebiteľské 
záležitosti (Rada EPSCO) alebo 
komisárom pre zamestnanosť, sociálne 
záležitosti a začlenenie; takisto vyjadruje 
poľutovanie nad skutočnosťou, že napriek 
významným sociálnym dôsledkom neboli 
vykonané konzultácie s poradnými 
orgánmi založenými zmluvou, najmä 
s Európskym hospodárskym a sociálnym
výborom (EHSV) a Výborom regiónov 
(VR);

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 43
Regina Bastos
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Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že tieto 
programy boli navrhnuté bez akéhokoľvek 
posúdenia dôsledkov pomocou štúdií 
vplyvu alebo koordinácie s Výborom 
pre zamestnanosť, Výborom pre sociálnu 
ochranu, Radou pre zamestnanosť, sociálnu 
politiku, zdravie a spotrebiteľské 
záležitosti (Rada EPSCO) alebo 
komisárom pre zamestnanosť, sociálne 
záležitosti a začlenenie; takisto vyjadruje 
poľutovanie nad skutočnosťou, že napriek 
významným sociálnym dôsledkom neboli 
vykonané konzultácie s poradnými 
orgánmi založenými zmluvou, najmä 
s Európsky hospodársky a sociálny výbor
(EHSV) a Výborom regiónov (VR);

3. považuje za nesprávne, že tieto 
programy boli navrhnuté bez akéhokoľvek 
posúdenia dôsledkov pomocou štúdií 
vplyvu alebo koordinácie s Výborom 
pre zamestnanosť, Výborom pre sociálnu 
ochranu, Radou pre zamestnanosť, sociálnu 
politiku, zdravie a spotrebiteľské 
záležitosti (Rada EPSCO) alebo 
komisárom pre zamestnanosť, sociálne 
záležitosti a začlenenie; takisto vyjadruje 
poľutovanie nad skutočnosťou, že napriek 
významným sociálnym dôsledkom neboli 
vykonané konzultácie s poradnými 
orgánmi založenými zmluvou, najmä 
s Európskym hospodárskym a sociálnym
výborom (EHSV) a Výborom regiónov 
(VR);

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 44
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že tieto 
programy boli navrhnuté bez akéhokoľvek 
posúdenia dôsledkov pomocou štúdií 
vplyvu alebo koordinácie s Výborom 
pre zamestnanosť, Výborom pre sociálnu 
ochranu, Radou pre zamestnanosť, sociálnu 
politiku, zdravie a spotrebiteľské 
záležitosti (Rada EPSCO) alebo 
komisárom pre zamestnanosť, sociálne 
záležitosti a začlenenie; takisto vyjadruje 
poľutovanie nad skutočnosťou, že napriek 
významným sociálnym dôsledkom neboli 
vykonané konzultácie s poradnými 

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že tieto 
programy boli navrhnuté bez akéhokoľvek 
posúdenia dôsledkov pomocou štúdií 
vplyvu alebo koordinácie s Výborom 
pre zamestnanosť, Výborom pre sociálnu 
ochranu, Radou pre zamestnanosť, sociálnu 
politiku, zdravie a spotrebiteľské 
záležitosti (Rada EPSCO) alebo 
komisárom pre zamestnanosť, sociálne 
záležitosti a začlenenie; takisto vyjadruje 
poľutovanie nad skutočnosťou, že 
neprebehli konzultácie s MPO a že 
napriek významným sociálnym dôsledkom 
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orgánmi založenými zmluvou, najmä 
s Európsky hospodársky a sociálny výbor
(EHSV) a Výborom regiónov (VR);

neboli vykonané konzultácie s poradnými 
orgánmi založenými zmluvou, najmä 
s Európskym hospodárskym a sociálnym
výborom (EHSV) a Výborom regiónov 
(VR);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Odsek 3 – bod 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

(1) odsudzuje skutočnosť, že mnoho 
ustanovení a opatrení prijatých v rámci 
politických programov trojky nie je 
v súlade so zásadami zmluvy uvedenými 
v odôvodneniach B až E; je zvlášť
znepokojený zásahmi v oblasti miezd 
a systémov kolektívneho vyjednávania; 
vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, 
že Komisia v tomto smere nepôsobila ako 
ochranca zmluvy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Odsek 3 – bod 2 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

(2) odsudzuje skutočnosť, že politika 
vykonávaná pod dohľadom trojky zašla 
omnoho ďalej v tých prípadoch, keď
sociálni partneri dosiahli spoločnú 
dohodu, v dôsledku čoho sa 
nerešpektovala rovnováha dosiahnutá 
sociálnymi partnermi, pokiaľ ide 
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o opatrenia týkajúce sa miezd a/alebo 
reformu pracovného trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. poukazuje na to, že od roku 2008 
prechádza EÚ nebývalou hospodárskou 
a finančnou krízou;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 48
Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
podmienenosť finančnej pomoci ohrozila 
sociálne ciele EÚ a znemožnila ich 
dosiahnutie z niekoľkých dôvodov:

– programy síce trvajú len určitý čas, veľa 
opatrení stanovených v rámci týchto 
programov má však trvalú povahu;

– opatrenia sú obzvlášť zaťažujúce a 
neprimerané;

– medzi rozsahom, intenzitou a časom 
trvania obmedzení nie je nijaký primeraný 
vzťah ani merateľný hospodársky účinok;

– v rámci programov sa nevenovala 
pozornosť cezhraničným vedľajším 
účinkom a tieto programy zhoršujú 
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podmienky vo viacerých krajinách 
eurozóny;

– opatrenia neboli doplnené potrebnými 
opatreniami a zárukami na zabezpečenie 
ochrany zraniteľných skupín, čo prinútilo 
občanov niesť neprimerane veľký podiel 
záťaže vyplývajúcej z úsporných opatrení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že spravodlivé rozdelenie 
vplyvu opatrení nepatrilo medzi kľúčové 
ciele programov úprav;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
programy sa zameriavali len na reformy 
pracovného trhu s cieľom znovu 
dosiahnuť konkurencieschopnosť 
prostredníctvom minimálneho zníženia 
miezd, decentralizácie kolektívneho 
vyjednávania, zníženia sociálnych 
príspevkov, menej prísnych nariadení 
v oblasti zamestnanosti a obmedzenej 
činnosti v krajinách s prebytkom, 
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a nezohľadnil sa v rámci nich význam 
inovácií a investícií, ani sa nepočítalo 
s vážnymi účinkami, ktoré tieto opatrenia 
budú mať na mieru zamestnanosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. poznamenáva, že EÚ nebola dobre 
pripravená ani dobre vybavená na to, aby 
riešila problémy, ktoré nastali, a už vôbec 
nie na rozsiahlu krízu štátneho dlhu 
v rámci hospodárskej a menovej únie; 

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 52
Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Odsek 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3c. poznamenáva, že absencia európskych 
inštitúcií, ako aj európskych finančných 
mechanizmov mala za následok ich 
improvizáciu, čo viedlo k finančným a 
inštitucionálnym dohodám mimo metódy 
spoločenstva, ako aj k problémom so 
súdržnosťou a konfliktu záujmov; 
odsudzuje však skutočnosť, že Komisia 
konala len ako veriteľ a zabudla na svoju 
základnú úlohu ochrankyne zmlúv; 
rovnako je zrejmé, že Európska centrálna 
banka prijala rozhodnutia, ktoré nepatria 
do jej mandátu;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Edite Estrela

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že aj napriek žiadostiam 
Komisie sa finančné prostriedky EÚ, 
ktoré zostali z obdobia rokov 2007 – 2013, 
bezodkladne nevyužili na riešenie krízy 
alebo obmedzenie jej hospodárskych a 
sociálnych vplyvov;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 54
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Odsek 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3c. poznamenáva, že celosvetová 
hospodárska a finančná kríza zvýraznila 
a zhoršila nestálosť verejných financií 
v štyroch krajinách; 

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 55
Edite Estrela

Návrh stanoviska
Odsek 3 c (nový)



PE526.372v01-00 30/130 AM\1015492SK.doc

SK

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3c. poukazuje na to, že fiškálna 
konsolidácia stanovená v zmluve by 
nemala byť samoúčelná, ale mala by 
slúžiť ako prostriedok na podporu 
hospodárskeho rastu a zamestnanosti; 
vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, 
že program pre rast a zamestnanosť nebol 
začlenený do fiškálnej dohody 
požadovaným spôsobom, aby sa rast 
a zamestnanosť stali ústrednými cieľmi 
a boli na rovnakej úrovni ako fiškálna 
konsolidácia a riadenie verejného dlhu;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 56
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Odsek 3 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3d. poukazuje na to, že situácia si 
vyžadovala okamžitú reakciu, pretože 
nečinnosť by mala vážne následky, 
a v dôsledku nej nemali štyri krajiny inú 
možnosť než žiadať o finančnú pomoc, 
aby sa vyhli bankrotu;  

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 57
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Odsek 3 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3e. poukazuje na to, že krátky čas, ktorý 
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bol k dispozícii na zavedenie programov 
úprav, a neschopnosť vytvoriť si správnu 
predstavu o hospodárstvach členských 
štátov, ktorým sa poskytla pomoc, 
predstavovali hlavné príčiny zhoršenia 
sociálnej situácie v týchto krajinách;  

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 58
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Odsek 3 f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3f. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
zhoršujúca sa hospodárska a sociálna 
situácia v štyroch krajinách nebola 
zistená včas, a má na pamäti, že 
v opačnom prípade sa mohli prijať 
opatrenia na zmiernenie sociálnych 
dôsledkov;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 59
Eleni Theocharous

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. poznamenáva, že politiky týkajúce sa 
úprav a štrukturálne reformy viedli 
v týchto štyroch krajinách k dramatickému 
zvýšeniu mier nezamestnanosti, historicky 
vysokým mieram strát pracovných miest a 
k zhoršovaniu pracovných podmienok; 
upozorňuje, že dôsledky pri mierach 
ekonomicky aktívneho obyvateľstva, 
najmä pokiaľ ide o udržateľnosť sociálnej 

4. poznamenáva, že politiky týkajúce sa 
úprav a štrukturálne reformy viedli 
v týchto štyroch krajinách k dramatickému 
zvýšeniu mier nezamestnanosti, historicky 
vysokým mieram strát pracovných miest a 
k zhoršovaniu pracovných podmienok, 
a preto treba príslušné politiky EÚ 
a týchto štyroch krajín preskúmať 
a prispôsobiť tak, aby zodpovedali 
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ochrany a dôchodkové systémy, sú ešte 
vážnejšie, keďže rozdiely medzi cieľmi 
stratégie Európa 2020 a realitou sa ostro 
prehlbujú;

potrebám spoločnosti a zabezpečili 
sociálnu súdržnosť; upozorňuje, že 
dôsledky pri mierach ekonomicky 
aktívneho obyvateľstva, najmä pokiaľ ide 
o udržateľnosť sociálnej ochrany 
a dôchodkové systémy, sú ešte vážnejšie, 
keďže rozdiely medzi cieľmi stratégie 
Európa 2020 a realitou sa ostro prehlbujú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. poznamenáva, že politiky týkajúce sa 
úprav a štrukturálne reformy viedli
v týchto štyroch krajinách k dramatickému 
zvýšeniu mier nezamestnanosti, historicky 
vysokým mieram strát pracovných miest a 
k zhoršovaniu pracovných podmienok; 
upozorňuje, že dôsledky pri mierach 
ekonomicky aktívneho obyvateľstva, 
najmä pokiaľ ide o udržateľnosť 
sociálnej ochrany a dôchodkové systémy,
sú ešte vážnejšie, keďže rozdiely medzi 
cieľmi stratégie Európa 2020 a realitou sa 
ostro prehlbujú;

4. poznamenáva, že neoliberálne 
programy úsporných opatrení v týchto 
štyroch krajinách ešte viac zhoršili účinky 
štrukturálnej kapitalistickej krízy a viedli 
k dramatickému zvýšeniu mier 
nezamestnanosti, historicky vysokým 
mieram strát pracovných miest a 
k zhoršovaniu pracovných podmienok; 
upozorňuje, že dôsledky pri mierach 
ekonomicky aktívneho obyvateľstva sú 
ešte vážnejšie, keďže rozdiely medzi 
cieľmi stratégie Európa 2020 a realitou sa 
ostro prehlbujú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. poznamenáva, že politiky týkajúce sa 4. poznamenáva, že hospodárska kríza 
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úprav a štrukturálne reformy viedli 
v týchto štyroch krajinách k dramatickému 
zvýšeniu mier nezamestnanosti, historicky 
vysokým mieram strát pracovných miest a 
k zhoršovaniu pracovných podmienok; 
upozorňuje, že dôsledky pri mierach 
ekonomicky aktívneho obyvateľstva, 
najmä pokiaľ ide o udržateľnosť sociálnej 
ochrany a dôchodkové systémy, sú ešte 
vážnejšie, keďže rozdiely medzi cieľmi 
stratégie Európa 2020 a realitou sa ostro 
prehlbujú;

a politiky týkajúce sa úprav a štrukturálne 
reformy, ktoré sa považovali za 
nevyhnutné na jej odstránenie, viedli 
v týchto štyroch krajinách k dramatickému 
zvýšeniu mier nezamestnanosti, historicky 
vysokým mieram strát pracovných miest a 
k zhoršovaniu pracovných podmienok; 
upozorňuje, že dôsledky pri mierach 
ekonomicky aktívneho obyvateľstva, 
najmä pokiaľ ide o udržateľnosť sociálnej 
ochrany a dôchodkové systémy, sú ešte 
vážnejšie, keďže rozdiely medzi cieľmi 
stratégie Európa 2020 a realitou sa ostro 
prehlbujú;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 62
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. poznamenáva, že politiky týkajúce sa 
úprav a štrukturálne reformy viedli 
v týchto štyroch krajinách k dramatickému 
zvýšeniu mier nezamestnanosti, historicky 
vysokým mieram strát pracovných miest a 
k zhoršovaniu pracovných podmienok; 
upozorňuje, že dôsledky pri mierach 
ekonomicky aktívneho obyvateľstva, 
najmä pokiaľ ide o udržateľnosť sociálnej 
ochrany a dôchodkové systémy, sú ešte 
vážnejšie, keďže rozdiely medzi cieľmi 
stratégie Európa 2020 a realitou sa ostro 
prehlbujú;

4. poznamenáva, že politiky týkajúce sa 
úprav mali v týchto štyroch krajinách za 
následok zvýšenie nezamestnanosti, stratu 
pracovných miest a zhoršenie pracovných 
podmienok; upozorňuje, že dôsledky pri 
mierach zamestnanosti, najmä pokiaľ ide 
o udržateľnosť sociálnej ochrany 
a dôchodkové systémy, sú ešte vážnejšie 
pre rozdiely medzi cieľmi stratégie Európa 
2020 a realitou;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 63
Verónica Lope Fontagné
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Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. poznamenáva, že politiky týkajúce sa 
úprav a štrukturálne reformy viedli 
v týchto štyroch krajinách k dramatickému 
zvýšeniu mier nezamestnanosti, historicky 
vysokým mieram strát pracovných miest a 
k zhoršovaniu pracovných podmienok; 
upozorňuje, že dôsledky pri mierach 
ekonomicky aktívneho obyvateľstva, 
najmä pokiaľ ide o udržateľnosť sociálnej 
ochrany a dôchodkové systémy, sú ešte 
vážnejšie, keďže rozdiely medzi cieľmi 
stratégie Európa 2020 a realitou sa ostro 
prehlbujú;

4. poznamenáva, že mimoriadne ťažká 
situácia v týchto štyroch krajinách viedla 
k dramatickému zvýšeniu mier 
nezamestnanosti, historicky vysokým 
mieram strát pracovných miest a 
k zhoršovaniu pracovných podmienok; 
upozorňuje, že dôsledky pri mierach 
ekonomicky aktívneho obyvateľstva, 
najmä pokiaľ ide o udržateľnosť sociálnej 
ochrany a dôchodkové systémy, sú ešte 
vážnejšie, keďže rozdiely medzi cieľmi 
stratégie Európa 2020 a realitou sa ostro 
prehlbujú;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 64
Emer Costello

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. poznamenáva, že politiky týkajúce sa 
úprav a štrukturálne reformy viedli v týchto 
štyroch krajinách k dramatickému 
zvýšeniu mier nezamestnanosti, historicky 
vysokým mieram strát pracovných miest a 
k zhoršovaniu pracovných podmienok; 
upozorňuje, že dôsledky pri mierach 
ekonomicky aktívneho obyvateľstva, 
najmä pokiaľ ide o udržateľnosť sociálnej 
ochrany a dôchodkové systémy, sú ešte 
vážnejšie, keďže rozdiely medzi cieľmi 
stratégie Európa 2020 a realitou sa ostro 
prehlbujú;

4. poznamenáva, že politiky týkajúce sa 
úprav a štrukturálne reformy prispeli 
v týchto štyroch krajinách k neprijateľne 
vysokým úrovniam nezamestnanosti, 
historicky vysokým mieram strát 
pracovných miest a k väčšej nestabilite
pracovných podmienok; upozorňuje, že 
dôsledky pri mierach ekonomicky 
aktívneho obyvateľstva, najmä vzhľadom 
na udržateľnosť sociálnej ochrany 
a dôchodkové systémy, sú ešte vážnejšie, 
keďže rozdiely medzi cieľmi stratégie 
Európa 2020 a realitou sa ostro prehlbujú;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 65
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. poznamenáva, že politiky týkajúce sa 
úprav a štrukturálne reformy viedli 
v týchto štyroch krajinách k dramatickému
zvýšeniu mier nezamestnanosti, historicky 
vysokým mieram strát pracovných miest a 
k zhoršovaniu pracovných podmienok; 
upozorňuje, že dôsledky pri mierach 
ekonomicky aktívneho obyvateľstva, 
najmä pokiaľ ide o udržateľnosť sociálnej 
ochrany a dôchodkové systémy, sú ešte 
vážnejšie, keďže rozdiely medzi cieľmi 
stratégie Európa 2020 a realitou sa ostro 
prehlbujú;

4. poznamenáva, že hospodárska kríza 
a politiky týkajúce sa úprav a štrukturálne 
reformy viedli v týchto štyroch krajinách 
k zvýšeniu mier nezamestnanosti, 
historicky vysokým mieram strát 
pracovných miest a k zhoršovaniu 
pracovných podmienok; upozorňuje, že 
dôsledky pri mierach ekonomicky 
aktívneho obyvateľstva, najmä pokiaľ ide 
o udržateľnosť sociálnej ochrany 
a dôchodkové systémy, sú ešte vážnejšie, 
keďže rozdiely medzi niektorými cieľmi 
stratégie Európa 2020 a realitou sa ostro 
prehlbujú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Heinz K. Becker

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. poznamenáva, že politiky týkajúce sa 
úprav a štrukturálne reformy viedli 
v týchto štyroch krajinách k dramatickému 
zvýšeniu mier nezamestnanosti, historicky 
vysokým mieram strát pracovných miest a 
k zhoršovaniu pracovných podmienok; 
upozorňuje, že dôsledky pri mierach 
ekonomicky aktívneho obyvateľstva, 
najmä pokiaľ ide o udržateľnosť sociálnej 
ochrany a dôchodkové systémy, sú ešte 
vážnejšie, keďže rozdiely medzi cieľmi 
stratégie Európa 2020 a realitou sa ostro 
prehlbujú;

4. poznamenáva, že došlo k dramatickému 
zvýšeniu mier nezamestnanosti, historicky 
vysokým mieram strát pracovných miest a 
k zhoršovaniu pracovných podmienok; 
upozorňuje, že dôsledky pri mierach 
ekonomicky aktívneho obyvateľstva, 
najmä pokiaľ ide o udržateľnosť sociálnej 
ochrany a dôchodkové systémy, sú ešte 
vážnejšie, keďže rozdiely medzi cieľmi 
stratégie Európa 2020 a realitou sa ostro 
prehlbujú;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. poznamenáva, že politiky týkajúce sa 
úprav a štrukturálne reformy viedli 
v týchto štyroch krajinách k dramatickému 
zvýšeniu mier nezamestnanosti, historicky 
vysokým mieram strát pracovných miest a 
k zhoršovaniu pracovných podmienok; 
upozorňuje, že dôsledky pri mierach 
ekonomicky aktívneho obyvateľstva, 
najmä pokiaľ ide o udržateľnosť sociálnej 
ochrany a dôchodkové systémy, sú ešte 
vážnejšie, keďže rozdiely medzi cieľmi 
stratégie Európa 2020 a realitou sa ostro 
prehlbujú;

4. poznamenáva, že politiky týkajúce sa 
úprav a štrukturálne reformy viedli 
v týchto štyroch krajinách k dramatickému 
zvýšeniu mier nezamestnanosti, historicky 
vysokým mieram strát pracovných miest, 
neprijateľnému zvýšeniu počtu dlhodobo 
nezamestnaných osôb a k zhoršovaniu 
pracovných podmienok; upozorňuje, že 
dôsledky pri mierach ekonomicky 
aktívneho obyvateľstva, najmä pokiaľ ide 
o udržateľnosť sociálnej ochrany 
a dôchodkové systémy, sú ešte vážnejšie, 
keďže rozdiely medzi cieľmi stratégie 
Európa 2020 a realitou sa ostro prehlbujú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. poznamenáva, že kríza zvýraznila 
a zhoršila makroekonomickú 
nerovnováhu v určitých členských 
štátoch, a preto je zrejmé, že treba 
v jednotlivých prípadoch zaviesť 
štrukturálne zmeny a reformy a venovať 
pritom osobitnú pozornosť zraniteľným 
častiam spoločnosti, aby sa dosiahol rast, 
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ako aj sociálna súdržnosť 
a zamestnanosť;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 69
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. poznamenáva, že podľa údajov 
Eurostatu klesla miera nezamestnanosti 
v Portugalsku v novembri 2013, ako 
v deviatom mesiaci merania, na 15,5 %; 

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 70
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. so znepokojením konštatuje, že trojka 
zaviedla plošné zníženie miezd vo 
verejnom sektore (dokonca zrušila 
dovolenkové a vianočné prémie), zníženie 
dôchodkov a nezamestnaneckých dávok, 
príspevkov počas choroby a iných 
sociálnych dávok a zaviedla dlhší 
pracovný čas, čo len zvýšilo využívanie 
pracovníkov; poukazuje na to, že mzdy v 
Portugalsku v skutočnosti klesli 
v priemere o približne 9 %; upozorňuje na 
to, že v krajinách, ktorým sa poskytla 
finančná pomoc, došlo k strate tisícov 
pracovných miest vo verejnom sektore 
a že predpisy v oblasti pracovného práva 
boli zmenené tak, aby bolo ľahšie a 



PE526.372v01-00 38/130 AM\1015492SK.doc

SK

finančne menej náročné vykonávať plány 
prepúšťania zamestnancov;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 71
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. poukazuje na to, že vytváranie nových 
pracovných miest je síce poslednou fázou 
prínosov fiškálnej a rozpočtovej 
konsolidácie, ale príslušné štyri krajiny sa 
musia usilovať, aby vytvorili priaznivé 
podmienky, ktoré potrebujú spoločnosti, 
najmä malé a stredné podniky, aby boli 
schopné dlhodobo rozvíjať svoju 
obchodnú udržateľnosť; 

Or. es

Pozmeňujúci návrh 72
Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nová)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. konštatuje, že očakávania návratu k 
rastu a vytváraniu pracovných miest 
prostredníctvom vnútornej devalvácie s 
cieľom opäť dosiahnuť 
konkurencieschopnosť sa nesplnili; 
zdôrazňuje, že príčinou nesplnenia 
očakávaní bolo podcenenie 
štrukturálneho charakteru krízy, ako aj 
významu zachovania domáceho dopytu, 
investícií a finančnej podpory reálnej 
ekonomiky; zdôrazňuje, že cyklický 
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charakter úsporných opatrení 
a skutočnosť, že sa v rámci nich zároveň 
nevenovala pozornosť rastu a vytváraniu 
pracovných miest, viedli k značnému 
poklesu rastu a zamestnanosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. poznamenáva, že reformy pracovného 
trhu vyvolali silnú negatívnu reakciu 
verejnosti pre nedostatok sociálneho 
dialógu, ako aj technickej a politickej 
legitimity v rôznych častiach reformy 
a úplnú absenciu súdržnej európskej 
holistickej vízie, ktorá by do programov 
zahrnula strednodobé a dlhodobé otázky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. zdôrazňuje, že na jednej strane 
v dôsledku prijatia rovnakého riešenia pre 
všetky členské štáty bez toho, aby sa 
zohľadnila situácia v každej krajine, a na 
druhej strane v dôsledku veľmi krátkej 
časovej lehoty vymedzenej na zavedenie 
programov makroekonomických úprav 
bolo pre spoločnosť aj obchodné odvetvie 
ťažké prispôsobiť sa, čím sa oslabila 
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sociálna súdržnosť, zamestnanosť 
a reálna ekonomika;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 75
Edite Estrela

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. so znepokojením konštatuje, že rozdiel 
v odmeňovaní mužov a žien sa prestal 
vyrovnávať v krajinách, v ktorých sa 
vykonávajú úpravy, a rozdiely sú tam 
väčšie než je priemer EÚ; domnieva sa, že 
je potrebné venovať viac pozornosti 
mzdovým rozdielom a klesajúcej miere 
zamestnanosti žien v členských štátoch, 
v ktorých sa vykonávajú úpravy;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 76
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Odsek 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4c. poznamenáva, že vysoká miera 
nezamestnanosti a nedostatočnej 
zamestnanosti spolu so znížením miezd vo 
verejnom a súkromnom sektore v súlade 
s programami makroekonomických úprav 
oslabujú udržateľnosť a primeranosť 
dôchodkových systémov, pretože sa 
znižujú sociálne odvody a prevláda 
schodok v systémoch sociálneho 
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zabezpečenia;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 77
Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Odsek 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4c. konštatuje, že značné zničenie malých 
a stredných podnikov je jednou z 
hlavných príčin strát pracovných miest a 
najväčšou hrozbou pre budúcu obnovu, 
pretože možné zlepšenie vývozu nenahradí 
stratu aktív, ani budúcich pracovných 
miest; poznamenáva, že v politikách úprav
sa nezohľadnili strategické odvetvia, ktoré 
sa mali chrániť, aby sa v budúcnosti 
zachoval rast a sociálna súdržnosť; to 
viedlo k výrazným stratám pracovných 
miest v strategických odvetviach, ako 
napríklad priemysel alebo výskum, vývoj 
a inovácie, s dramatickými dôsledkami 
pre základné verejné sektory, ako 
napríklad zdravotníctvo, vzdelávanie a 
sociálne služby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Odsek 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4d. so znepokojením pripomína 
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nedostatok účinných opatrení v tých 
členských štátoch, ktoré vykonávajú 
programy makroekonomických úprav s 
cieľom bojovať proti daňovým únikom, 
proti neplateniu odvodov a tieňovému 
hospodárstvu, čo vedie k nadmernému 
zdaňovaniu príjmov, oslabuje systémy 
sociálneho zabezpečenia a prehlbuje 
sociálne nerovnosti;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 79
Eleni Theocharous

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. s veľkým znepokojením konštatuje, že 
najvyššie miery nezamestnanosti sa týkajú 
najmä mladých ľudí, pričom úplne kritická 
je situácia v krajinách ako Grécko, kde táto 
miera dosahuje viac ako 50 %, alebo 
Portugalsko a Írsko, kde prekračuje 30 %; 
vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, 
že tí, ktorí si nájdu zamestnanie, pracujú 
často za neistých podmienok alebo na 
polovičný úväzok, čím sa sťažujú ich 
možnosti žiť samostatne;

5. s veľkým znepokojením konštatuje, že 
najvyššie miery nezamestnanosti sa týkajú 
najmä mladých ľudí, pričom úplne kritická 
je situácia v krajinách ako Grécko, kde táto 
miera dosahuje viac ako 50 %, alebo 
Portugalsko a Írsko, kde prekračuje 30 %, 
či Cyprus, kde sa pohybuje okolo hodnoty 
26,4 %; vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že tí, ktorí si nájdu 
zamestnanie, pracujú často za neistých 
podmienok alebo na polovičný úväzok, 
čím sa sťažujú ich možnosti žiť 
samostatne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Odsek 5



AM\1015492SK.doc 43/130 PE526.372v01-00

SK

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. s veľkým znepokojením konštatuje, že 
najvyššie miery nezamestnanosti sa týkajú 
najmä mladých ľudí, pričom úplne kritická 
je situácia v krajinách ako Grécko, kde táto 
miera dosahuje viac ako 50 %, alebo 
Portugalsko a Írsko, kde prekračuje 30 %; 
vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, 
že tí, ktorí si nájdu zamestnanie, pracujú 
často za neistých podmienok alebo na 
polovičný úväzok, čím sa sťažujú ich 
možnosti žiť samostatne;

5. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
najvyššie miery nezamestnanosti sa týkajú 
najmä mladých ľudí, pričom úplne kritická 
je situácia v krajinách ako Grécko, kde táto 
miera dosahuje viac ako 50 %, alebo 
Portugalsko a Írsko, kde prekračuje 30 %; 
vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, 
že tí, ktorí si nájdu zamestnanie, pracujú 
často za neistých podmienok alebo na
polovičný úväzok, 43 % mladých 
pracovníkov pracuje na čiastočný úväzok 
v porovnaní s 13 % starších pracovníkov, 
čím sa sťažujú ich možnosti žiť 
samostatne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. s veľkým znepokojením konštatuje, že 
najvyššie miery nezamestnanosti sa týkajú 
najmä mladých ľudí, pričom úplne kritická 
je situácia v krajinách ako Grécko, kde táto 
miera dosahuje viac ako 50 %, alebo 
Portugalsko a Írsko, kde prekračuje 30 %; 
vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, 
že tí, ktorí si nájdu zamestnanie, pracujú 
často za neistých podmienok alebo na 
polovičný úväzok, čím sa sťažujú ich 
možnosti žiť samostatne;

5. s veľkým znepokojením konštatuje, že 
najvyššie miery nezamestnanosti sa týkajú 
najmä mladých ľudí, pričom úplne kritická 
je situácia v krajinách ako Grécko, kde táto 
miera dosahuje viac ako 50 %, alebo 
Portugalsko a Írsko, kde prekračuje 30 %; 
všíma si zvyšujúcu sa mieru nesprávneho 
obsadenia pracovných miest a následnú 
stratu inovátorských a odborných zdrojov, 
čo má vplyv na výrobu, a tým aj na rast; 
vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, 
že tí, ktorí si nájdu zamestnanie, pracujú 
často za neistých podmienok alebo na 
polovičný úväzok, čím sa sťažujú ich 
možnosti žiť samostatne;

Or. el
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Pozmeňujúci návrh 82
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. s veľkým znepokojením konštatuje, že 
najvyššie miery nezamestnanosti sa týkajú 
najmä mladých ľudí, pričom úplne kritická 
je situácia v krajinách ako Grécko, kde táto 
miera dosahuje viac ako 50 %, alebo 
Portugalsko a Írsko, kde prekračuje 30 %; 
vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, 
že tí, ktorí si nájdu zamestnanie, pracujú 
často za neistých podmienok alebo na 
polovičný úväzok, čím sa sťažujú ich 
možnosti žiť samostatne;

5. s veľkým znepokojením konštatuje, že 
najvyššie miery nezamestnanosti sa týkajú 
najmä mladých ľudí, pričom zvlášť vážna 
je situácia v krajinách ako Grécko, kde táto 
miera dosahuje viac ako 50 %, alebo 
Portugalsko a Írsko, kde prekračuje 30 %; 
vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, 
že dokonca aj tí mladí ľudia, ktorí si nájdu 
zamestnanie, pracujú často za neistých 
podmienok alebo na polovičný úväzok, 
čím sa sťažujú ich možnosti žiť 
samostatne;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 83
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. s veľkým znepokojením konštatuje, že 
najvyššie miery nezamestnanosti sa týkajú 
najmä mladých ľudí, pričom úplne kritická 
je situácia v krajinách ako Grécko, kde táto 
miera dosahuje viac ako 50 %, alebo 
Portugalsko a Írsko, kde prekračuje 30 %; 
vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, 
že tí, ktorí si nájdu zamestnanie, pracujú 
často za neistých podmienok alebo na 
polovičný úväzok, čím sa sťažujú ich 
možnosti žiť samostatne;

5. s veľkým znepokojením konštatuje, že 
najvyššie miery nezamestnanosti sa týkajú 
najmä mladých ľudí, pričom úplne kritická 
je situácia v krajinách ako Grécko, kde táto 
miera dosahuje viac ako 50 %, alebo 
Portugalsko a Írsko, kde prekračuje 30 %; 
vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, 
že tí, ktorí si nájdu zamestnanie, pracujú 
často za neistých podmienok alebo na 
polovičný úväzok, čím sa sťažujú ich 
možnosti žiť samostatne; poukazuje na to, 
že veľmi vyzdvihovaný pokles miery 
nezamestnanosti mládeže v Portugalsku 
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(36 % v treťom štvrťroku 2013) bol 
ovplyvnený zvýšením emigrácie mládeže 
a aktívnymi politickými opatreniami 
v oblasti zamestnanosti založenými na 
neistých zmluvách; 

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 84
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. s veľkým znepokojením konštatuje, že 
najvyššie miery nezamestnanosti sa týkajú 
najmä mladých ľudí, pričom úplne kritická 
je situácia v krajinách ako Grécko, kde táto 
miera dosahuje viac ako 50 %, alebo 
Portugalsko a Írsko, kde prekračuje 30 %; 
vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, 
že tí, ktorí si nájdu zamestnanie, pracujú 
často za neistých podmienok alebo na 
polovičný úväzok, čím sa sťažujú ich 
možnosti žiť samostatne;

5. s veľkým znepokojením konštatuje, že 
najvyššie miery nezamestnanosti sa týkajú 
najmä mladých ľudí, pričom úplne kritická 
je situácia v krajinách ako Grécko, kde táto 
miera dosahuje viac ako 50 %, alebo 
Portugalsko a Írsko, kde prekračuje 30 %; 
vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, 
že tí, ktorí si nájdu zamestnanie, pracujú 
často za neistých podmienok alebo na 
polovičný úväzok, čím sa môžu sťažiť ich 
možnosti žiť samostatne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Emer Costello

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. s veľkým znepokojením konštatuje, že 
najvyššie miery nezamestnanosti sa týkajú 
najmä mladých ľudí, pričom úplne kritická 
je situácia v krajinách ako Grécko, kde táto 
miera dosahuje viac ako 50 %, alebo 
Portugalsko a Írsko, kde prekračuje 30 %; 

5. s veľkým znepokojením konštatuje, že 
najvyššie miery nezamestnanosti sa týkajú 
najmä mladých ľudí, pričom úplne kritická 
je situácia v krajinách ako Grécko, kde táto 
miera dosahuje viac ako 50 %, alebo 
Portugalsko a v Írsku, kde prekročila 30 % 
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vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, 
že tí, ktorí si nájdu zamestnanie, pracujú 
často za neistých podmienok alebo na 
polovičný úväzok, čím sa sťažujú ich 
možnosti žiť samostatne;

v roku 2012; vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že tí, ktorí si nájdu 
zamestnanie, pracujú často za neistých 
podmienok alebo na polovičný úväzok, 
čím sa sťažujú ich možnosti žiť 
samostatne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. s veľkým znepokojením konštatuje, že 
najvyššie miery nezamestnanosti sa týkajú 
najmä mladých ľudí, pričom úplne kritická 
je situácia v krajinách ako Grécko, kde táto 
miera dosahuje viac ako 50 %, alebo 
Portugalsko a Írsko, kde prekračuje 30 %; 
vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, 
že tí, ktorí si nájdu zamestnanie, pracujú 
často za neistých podmienok alebo na 
polovičný úväzok, čím sa sťažujú ich 
možnosti žiť samostatne;

5. s veľkým znepokojením konštatuje, že 
najvyššie miery nezamestnanosti sa týkajú 
najmä mladých ľudí, pričom úplne kritická 
je situácia v krajinách ako Grécko, kde táto 
miera dosahuje viac ako 50 %, alebo 
Portugalsko, kde prekračuje 30 %, alebo
Írsko, kde prekračuje 25 %; okrem toho 
pripomína, že ak budú tieto hodnoty 
pretrvávať päť rokov, nastane kríza;
vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, 
že tí, ktorí si nájdu zamestnanie, pracujú 
často za neistých podmienok alebo na 
polovičný úväzok, čím sa sťažujú ich 
možnosti žiť samostatne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že pre prudký nárast 
nákladov na živobytie v dôsledku škrtov v 
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rozpočte, privatizácií a nedostatku 
investícií do verejných služieb je pre 
mladých ľudí ťažšie získať finančné 
prostriedky potrebné na to, aby mohli žiť 
nezávisle od svojich rodín; zdôrazňuje 
potrebu výrazných investícií do verejných 
služieb, aby sa nezávislý život stal pre 
mladých ľudí realitou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. poznamenáva, že plány, ktoré sa 
vykonávajú v Portugalsku vrátane 
aktívnych politík zamestnanosti, sa 
osvedčujú ako účinné a že miera 
nezamestnanosti mladých ľudí klesá;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 89
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. vyjadruje znepokojenie nad 
skutočnosťou, že vysoká miera 
nezamestnanosti a dlhodobá 
nezamestnanosť viedli k strate 
zdravotného krytia u veľkej časti 
nezamestnaného obyvateľstva a od nich 
závislých osôb a k zvýšeniu počtu 
domácností, ktoré musia vyžiť z veľmi 
nízkych príjmov alebo prežiť bez 
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akéhokoľvek príjmu, čím sa zvyšuje riziko 
extrémnej chudoby a sociálneho 
vylúčenia, ako o tom svedčí rastúci počet 
osôb bez prostriedkov a bez domova 
a nedostatočný prístup k základným 
tovarom a službám, najmä v dôsledku 
výrazných obmedzení v oblasti sociálnej 
starostlivosti zavedených v rámci 
programov makroekonomických úprav;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 90
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. v súvislosti s rozhodnutiami prijatými 
v niektorých zo štyroch členských štátov 
sa domnieva, že je neprijateľné zvýšiť 
príspevky na sociálne zabezpečenie, ktoré 
platia pracovníci, a zároveň znížiť sadzby 
príspevkov, ktoré hradia spoločnosti, 
majúc na pamäti, že ide o prekážku 
spravodlivejšiemu rozdeleniu príjmov a že 
to ohrozí udržateľnosť verejných 
systémov sociálneho zabezpečenia;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 91
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. konštatuje, že zvýšenie nerovnosti 
príjmov je zlé nielen pre spoločnosť, ale aj 
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pre hospodárstvo a môže brániť obnove 
hospodárstva, preto je potrebné ju riešiť 
väčším zameraním sa na prerozdelenie, 
najmä prostredníctvom zdaňovania a 
systémov sociálneho zabezpečenia; je 
potrebné riešiť nízke mzdy 
a znepokojujúce stúpanie neistých 
podmienok v zamestnaní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. poznamenáva, že najzraniteľnejšie 
skupiny – dlhodobo nezamestnaných, ženy, 
migrujúcich pracovníkov a osoby so 
zdravotným postihnutím – vážne zasiahli 
ešte vyššie miery nezamestnanosti, než je 
vnútroštátny priemer;

6. poznamenáva, že najzraniteľnejšie 
skupiny – dlhodobo nezamestnaných, ženy, 
migrujúcich pracovníkov a osoby so 
zdravotným postihnutím – vážne zasiahli 
ešte vyššie miery nezamestnanosti, než je 
vnútroštátny priemer; poukazuje na to, že 
v dôsledku vysokej miery nezamestnanosti 
sa vyvíja tlak na pracovné podmienky, 
pretože pracovníci nevedia, či ich 
zamestnanie pretrvá alebo či budú iné 
možnosti, ku ktorým sa budú môcť 
uchýliť, je pravdepodobné, že budú viac 
trpieť, sú viac vystavení násiliu, 
šikanovaniu a sexuálnemu obťažovaniu, 
sú multifunkční v zmysle, že musia 
vykonávať rôzne úlohy, na ktoré nie sú 
spôsobilí, a pre masové prepúšťanie 
z dôvodu nadbytočnosti sú nútení prevziať 
ďalšie úlohy, ktoré predtým vykonávali iní 
pracovníci;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 93
Emer Costello
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Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. poznamenáva, že najzraniteľnejšie 
skupiny – dlhodobo nezamestnaných, ženy, 
migrujúcich pracovníkov a osoby so 
zdravotným postihnutím – vážne zasiahli 
ešte vyššie miery nezamestnanosti, než je 
vnútroštátny priemer;

6. poznamenáva, že najzraniteľnejšie 
skupiny – dlhodobo nezamestnaných, ženy, 
migrujúcich pracovníkov a osoby so 
zdravotným postihnutím – trpeli najviac 
a čelili ešte vyšším mieram 
nezamestnanosti, než je vnútroštátny 
priemer;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. poznamenáva, že najzraniteľnejšie 
skupiny – dlhodobo nezamestnaných, ženy, 
migrujúcich pracovníkov a osoby so 
zdravotným postihnutím – vážne zasiahli 
ešte vyššie miery nezamestnanosti, než je 
vnútroštátny priemer;

6. poznamenáva, že najzraniteľnejšie 
skupiny – dlhodobo nezamestnaných, 
opatrovníkov, ženy, migrujúcich 
pracovníkov a osoby so zdravotným 
postihnutím – vážne zasiahli ešte vyššie 
miery nezamestnanosti, než je vnútroštátny 
priemer;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. všíma si výrazné stúpnutie miery 
dlhodobo nezamestnaných žien a starších 
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pracovníkov a ďalšie ťažkosti, ktorým 
budú títo pracovníci čeliť, aby sa dostali 
späť na pracovný trh, keď konečne dôjde 
k obnove hospodárstva; varuje, že sa 
týmto pracovníkom nevenuje toľko 
pozornosti, koľko si zasluhujú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Sylvana Rapti

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. varuje pred tým, že ak sa táto situácia 
nevyrieši, tieto obrovské rozdiely, najmä 
u mladšej generácie, budú mať za následok 
poškodenie štruktúry pracovného trhu 
týchto štyroch krajín, obmedzenie ich 
schopnosti obnovy, rozsiahlu nútenú 
migráciu s nesmiernymi dôsledkami úniku 
mozgov a zvýšenie pretrvávajúcich 
nerovností medzi členskými štátmi 
poskytujúcimi pracovné príležitosti 
a členskými štátmi poskytujúcimi lacnú 
pracovnú silu;

7. varuje pred tým, že ak sa táto situácia 
nevyrieši, tieto obrovské rozdiely, najmä 
u mladšej generácie, budú mať za následok 
poškodenie štruktúry pracovného trhu 
týchto štyroch krajín, obmedzenie ich 
schopnosti obnovy, rozsiahlu nútenú 
migráciu s nesmiernymi dôsledkami úniku 
mozgov a zvýšenie pretrvávajúcich 
nerovností medzi členskými štátmi 
poskytujúcimi pracovné príležitosti 
a členskými štátmi poskytujúcimi lacnú 
pracovnú silu; zdôrazňuje, že dlhodobý
vplyv úniku mozgov ohrozuje budúci 
rozvoj a je zvlášť škodlivý pre 
udržateľnosť sociálnej ochrany 
a dôchodkových systémov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Odsek 7
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. varuje pred tým, že ak sa táto situácia 
nevyrieši, tieto obrovské rozdiely, najmä 
u mladšej generácie, budú mať za následok 
poškodenie štruktúry pracovného trhu 
týchto štyroch krajín, obmedzenie ich 
schopnosti obnovy, rozsiahlu nútenú 
migráciu s nesmiernymi dôsledkami úniku 
mozgov a zvýšenie pretrvávajúcich 
nerovností medzi členskými štátmi 
poskytujúcimi pracovné príležitosti 
a členskými štátmi poskytujúcimi lacnú 
pracovnú silu;

7. varuje pred tým, že ak sa táto 
hospodárska situácia nevyrieši 
prostredníctvom programov 
makroekonomických úprav, tieto obrovské 
rozdiely, najmä u mladšej generácie, budú 
mať za následok poškodenie štruktúry
pracovného trhu týchto štyroch krajín, 
obmedzenie ich schopnosti obnovy, 
rozsiahlu nútenú migráciu s nesmiernymi 
dôsledkami úniku mozgov a zvýšenie 
pretrvávajúcich nerovností medzi 
členskými štátmi poskytujúcimi pracovné 
príležitosti a členskými štátmi 
poskytujúcimi lacnú pracovnú silu;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 98
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. varuje pred tým, že ak sa táto situácia 
nevyrieši, tieto obrovské rozdiely, najmä 
u mladšej generácie, budú mať za následok 
poškodenie štruktúry pracovného trhu 
týchto štyroch krajín, obmedzenie ich 
schopnosti obnovy, rozsiahlu nútenú 
migráciu s nesmiernymi dôsledkami úniku 
mozgov a zvýšenie pretrvávajúcich 
nerovností medzi členskými štátmi 
poskytujúcimi pracovné príležitosti 
a členskými štátmi poskytujúcimi lacnú 
pracovnú silu;

7. varuje pred tým, že ak sa táto situácia 
nevyrieši, tieto obrovské rozdiely, najmä 
u mladšej generácie, budú mať za následok 
poškodenie štruktúry pracovného trhu 
týchto štyroch krajín, obmedzenie ich 
schopnosti obnovy, rozsiahlu nútenú 
migráciu s nesmiernymi dôsledkami úniku 
mozgov, čo bude mať ďalekosiahle 
následky na ich rozvoj a demografickú 
rovnováhu, a zvýšenie pretrvávajúcich 
nerovností medzi členskými štátmi 
poskytujúcimi pracovné príležitosti 
a členskými štátmi poskytujúcimi lacnú 
pracovnú silu;

Or. pt
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Pozmeňujúci návrh 99
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. varuje pred tým, že ak sa táto situácia 
nevyrieši, tieto obrovské rozdiely, najmä 
u mladšej generácie, budú mať za následok 
poškodenie štruktúry pracovného trhu 
týchto štyroch krajín, obmedzenie ich 
schopnosti obnovy, rozsiahlu nútenú 
migráciu s nesmiernymi dôsledkami úniku 
mozgov a zvýšenie pretrvávajúcich 
nerovností medzi členskými štátmi 
poskytujúcimi pracovné príležitosti 
a členskými štátmi poskytujúcimi lacnú 
pracovnú silu;

7. varuje pred tým, že ak sa táto situácia 
nevyrieši, tieto obrovské rozdiely, najmä 
u mladšej generácie, môžu mať za 
následok poškodenie štruktúry pracovného 
trhu týchto štyroch krajín, obmedzenie ich 
schopnosti obnovy, rozsiahlu nútenú 
migráciu s nesmiernymi dôsledkami úniku 
mozgov a zvýšenie pretrvávajúcich 
nerovností medzi členskými štátmi 
poskytujúcimi pracovné príležitosti 
a členskými štátmi poskytujúcimi lacnú 
pracovnú silu;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 100
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. varuje pred tým, že ak sa táto situácia 
nevyrieši, tieto obrovské rozdiely, najmä 
u mladšej generácie, budú mať za následok 
poškodenie štruktúry pracovného trhu 
týchto štyroch krajín, obmedzenie ich 
schopnosti obnovy, rozsiahlu nútenú 
migráciu s nesmiernymi dôsledkami úniku 
mozgov a zvýšenie pretrvávajúcich 
nerovností medzi členskými štátmi 
poskytujúcimi pracovné príležitosti 
a členskými štátmi poskytujúcimi lacnú 
pracovnú silu;

7. varuje pred tým, že ak sa táto situácia 
nevyrieši, tieto obrovské rozdiely, najmä 
u mladšej generácie, budú mať za následok 
poškodenie štruktúry pracovného trhu 
týchto štyroch krajín, obmedzenie ich 
schopnosti obnovy, rozsiahlu migráciu 
a zvýšenie pretrvávajúcich nerovností 
medzi členskými štátmi;

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 101
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. varuje pred tým, že ak sa táto situácia 
nevyrieši, tieto obrovské rozdiely, najmä 
u mladšej generácie, budú mať za následok 
poškodenie štruktúry pracovného trhu 
týchto štyroch krajín, obmedzenie ich 
schopnosti obnovy, rozsiahlu nútenú 
migráciu s nesmiernymi dôsledkami úniku 
mozgov a zvýšenie pretrvávajúcich 
nerovností medzi členskými štátmi 
poskytujúcimi pracovné príležitosti 
a členskými štátmi poskytujúcimi lacnú 
pracovnú silu;

7. varuje pred tým, že ak sa táto situácia 
nevyrieši, tieto obrovské rozdiely, najmä 
u mladšej generácie, budú mať za následok 
poškodenie štruktúry pracovného trhu 
týchto štyroch krajín, obmedzenie ich 
schopnosti obnovy, zhoršenie dôsledkov 
úniku mozgov a zvýšenie pretrvávajúcich 
nerovností medzi členskými štátmi 
poskytujúcimi pracovné príležitosti 
a členskými štátmi poskytujúcimi lacnú 
pracovnú silu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. varuje pred tým, že ak sa táto situácia 
nevyrieši, tieto obrovské rozdiely, najmä 
u mladšej generácie, budú mať za následok 
poškodenie štruktúry pracovného trhu 
týchto štyroch krajín, obmedzenie ich 
schopnosti obnovy, rozsiahlu nútenú 
migráciu s nesmiernymi dôsledkami úniku 
mozgov a zvýšenie pretrvávajúcich 
nerovností medzi členskými štátmi 
poskytujúcimi pracovné príležitosti 
a členskými štátmi poskytujúcimi lacnú 
pracovnú silu;

7. varuje pred tým, že ak sa táto situácia 
nevyrieši, tieto obrovské rozdiely, najmä 
u mladšej generácie, budú mať 
z dlhodobého hľadiska za následok 
poškodenie štruktúry pracovného trhu 
týchto štyroch krajín, obmedzenie ich 
schopnosti obnovy, rozsiahlu nútenú 
migráciu s nesmiernymi dôsledkami úniku 
mozgov a zvýšenie pretrvávajúcich 
nerovností medzi členskými štátmi 
poskytujúcimi pracovné príležitosti 
a členskými štátmi poskytujúcimi lacnú 
pracovnú silu;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. je hlboko znepokojený skutočnosťou, 
že popri strate pracovných miest prevláda 
výrazný nedostatok ich kvality z dôvodu 
nestability a zhoršovania základných 
pracovných noriem; poznamenáva, že sa 
zvýšil počet pracovných zmlúv na 
čiastočný úväzok alebo na určitý čas, 
neplatených stáží a učňovského 
vzdelávania, množstvo falošnej 
samostatnej zárobkovej činnosti, ako aj 
činností čierneho hospodárstva; 
poznamenáva okrem toho, že tiež došlo 
k znepokojujúcemu zhoršeniu pracovných 
podmienok na základe opatrení, ako 
napríklad predĺženie pracovnej doby alebo 
zníženie bezpečnostných a zdravotných 
podmienok na pracovisku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Sylvana Rapti

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že programy úprav 
zahŕňali vo všetkých štyroch krajinách 
zásahy do vývoja miezd, a to aj napriek 
tomu, že stanovenie ani harmonizovanie 
minimálnej mzdy nepatrí do právomoci 
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Európskej únie; poznamenáva, že najmä 
v Grécku sa v rámci programu úprav 
zaviedlo zníženie minimálnej mzdy o 22 % 
a o 32 % v prípade mladých pracovníkov 
vo veku menej ako 25 rokov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Edite Estrela

Návrh stanoviska
Odsek 7 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7c. varuje, že kríza a úsporné opatrenia by 
mohli mať za následok únik mozgov 
a odchod vysoko kvalifikovanej pracovnej 
sily z krajín, v ktorých sa vykonávajú 
úpravy1;
1 V Portugalsku vzrástol v roku 2012 
počet trvalých emigrantov takmer 
trojnásobne na hodnotu 28 769, a to 
v rámci vyššie kvalifikovaných skupín vo 
vekových kategóriách 20 – 24, 25 – 29 a 
30 – 34.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 106
Edite Estrela

Návrh stanoviska
Odsek 7 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7d. vyjadruje znepokojenie nad 
predpoveďami, že emigrácia bude 
naďalej stúpať; poukazuje na to, že 
zhoršujúci sa jav nútenej emigrácie 
nadobudol také rozmery, že v rokoch 2012 
a 2013 dosahoval počet emigrantov len 
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v samotnom Portugalsku viac než 
250 000;  

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 107
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. pripomína, že v stratégii Európa 2020 sa 
jasne uvádza, že údaj, ktorý treba sledovať, 
je miera nezamestnanosti, ktorá poukazuje 
na dostupnosť ľudských a finančných 
zdrojov na zabezpečenie udržateľnosti 
nášho hospodárskeho a sociálneho modelu; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
spomalenie miery nezamestnanosti sa 
zamieňa s obnovou zaniknutých 
pracovných miest; pripomína, že za 
posledné štyri roky straty došlo v týchto 
štyroch krajinách k zániku 2 miliónov 
pracovných miest, ktoré predstavujú 
15 % existujúcich pracovných miest;

8. pripomína, že v stratégii Európa 2020 sa 
jasne uvádza, že údaj, ktorý treba sledovať, 
je miera nezamestnanosti, ktorá poukazuje 
na dostupnosť ľudských a finančných 
zdrojov na zabezpečenie udržateľnosti 
nášho hospodárskeho a sociálneho modelu; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
spomalenie miery nezamestnanosti sa 
zamieňa s obnovou zaniknutých 
pracovných miest; pripomína, že za 
posledné štyri roky straty došlo v týchto 
štyroch krajinách k zániku 2 miliónov 
pracovných miest, ktoré predstavujú 
15 % existujúcich pracovných miest; 
zdôrazňuje, že je potrebné, aby boli nové 
pracovné miesta kvalitné, čo znamená 
pracovné miesta s dobrou mzdou, 
podmienkami a úplnými odborovými 
právami, aby bolo zamestnanie pre 
pracovníkov, najmä mladých pracovníkov, 
zárukou dôstojného života;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Odsek 8
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. pripomína, že v stratégii Európa 2020 sa 
jasne uvádza, že údaj, ktorý treba sledovať, 
je miera nezamestnanosti, ktorá poukazuje 
na dostupnosť ľudských a finančných 
zdrojov na zabezpečenie udržateľnosti 
nášho hospodárskeho a sociálneho modelu; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
spomalenie miery nezamestnanosti sa 
zamieňa s obnovou zaniknutých 
pracovných miest; pripomína, že za 
posledné štyri roky straty došlo v týchto 
štyroch krajinách k zániku 2 miliónov 
pracovných miest, ktoré predstavujú 
15 % existujúcich pracovných miest;

8. pripomína, že v stratégii Európa 2020 sa 
jasne uvádza, že údaj, ktorý treba sledovať, 
je miera nezamestnanosti, ktorá poukazuje 
na dostupnosť ľudských a finančných 
zdrojov na zabezpečenie udržateľnosti 
nášho hospodárskeho a sociálneho modelu; 
poznamenáva, že pokles zamestnanosti 
v priemysle predstavoval problém už dlho 
pred hospodárskou krízou; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že spomalenie miery 
nezamestnanosti sa zamieňa s obnovou 
zaniknutých pracovných miest; pripomína, 
že za posledné štyri roky straty došlo 
v týchto štyroch krajinách k zániku 2 
miliónov pracovných miest, ktoré 
predstavujú 15 % existujúcich pracovných 
miest;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 109
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. pripomína, že v stratégii Európa 2020 sa 
jasne uvádza, že údaj, ktorý treba sledovať, 
je miera nezamestnanosti, ktorá poukazuje 
na dostupnosť ľudských a finančných 
zdrojov na zabezpečenie udržateľnosti 
nášho hospodárskeho a sociálneho modelu; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
spomalenie miery nezamestnanosti sa 
zamieňa s obnovou zaniknutých 
pracovných miest; pripomína, že za 
posledné štyri roky straty došlo v týchto 
štyroch krajinách k zániku 2 miliónov 
pracovných miest, ktoré predstavujú 
15 % existujúcich pracovných miest;

8. pripomína, že v stratégii Európa 2020 sa 
jasne uvádza, že údaj, ktorý treba sledovať, 
je miera nezamestnanosti, ktorá poukazuje 
na dostupnosť ľudských a finančných 
zdrojov na zabezpečenie udržateľnosti 
nášho hospodárskeho a sociálneho modelu; 
žiada, aby sa spomalenie miery 
nezamestnanosti nezamieňalo s obnovou 
zaniknutých pracovných miest; pripomína, 
že za posledné štyri roky straty došlo 
v týchto štyroch krajinách k zániku 2 
miliónov pracovných miest, ktoré 
predstavujú 15 % existujúcich pracovných 
miest;
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Or. es

Pozmeňujúci návrh 110
Emer Costello

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. pripomína, že v stratégii Európa 2020 sa 
jasne uvádza, že údaj, ktorý treba 
sledovať, je miera nezamestnanosti, ktorá 
poukazuje na dostupnosť ľudských 
a finančných zdrojov na zabezpečenie 
udržateľnosti nášho hospodárskeho 
a sociálneho modelu; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že spomalenie miery 
nezamestnanosti sa zamieňa s obnovou 
zaniknutých pracovných miest; pripomína, 
že za posledné štyri roky straty došlo 
v týchto štyroch krajinách k zániku 2 
miliónov pracovných miest, ktoré 
predstavujú 15 % existujúcich pracovných 
miest;

8. pripomína, že v stratégii Európa 2020 sa 
jasne uvádza, že kľúčový ukazovateľ je 
miera nezamestnanosti, ktorá poukazuje na 
dostupnosť ľudských a finančných zdrojov 
na zabezpečenie udržateľnosti nášho 
hospodárskeho a sociálneho modelu; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
spomalenie stúpania miery 
nezamestnanosti sa zamieňa s obnovou 
zaniknutých pracovných miest; pripomína, 
že za posledné štyri roky straty došlo 
v týchto štyroch krajinách k zániku 2 
miliónov pracovných miest, ktoré 
predstavujú 15 % existujúcich pracovných 
miest; víta v tomto smere nedávne údaje 
Írska ukazujúce 3,2 % nárast počtu 
zamestnaných v Írsku v danom roku do 
septembra 2013;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Edite Estrela

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. pripomína, že v stratégii Európa 2020 sa 
jasne uvádza, že údaj, ktorý treba sledovať, 
je miera nezamestnanosti, ktorá poukazuje 
na dostupnosť ľudských a finančných 
zdrojov na zabezpečenie udržateľnosti 

8. pripomína, že v stratégii Európa 2020 sa 
jasne uvádza, že údaj, ktorý treba sledovať, 
je miera nezamestnanosti, ktorá poukazuje 
na dostupnosť ľudských a finančných 
zdrojov na zabezpečenie udržateľnosti 
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nášho hospodárskeho a sociálneho modelu; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
spomalenie miery nezamestnanosti sa 
zamieňa s obnovou zaniknutých 
pracovných miest; pripomína, že za 
posledné štyri roky straty došlo v týchto 
štyroch krajinách k zániku 2 miliónov 
pracovných miest, ktoré predstavujú 
15 % existujúcich pracovných miest;

nášho hospodárskeho a sociálneho modelu; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
spomalenie miery nezamestnanosti sa 
zamieňa s obnovou zaniknutých 
pracovných miest a že sa primerane 
neuznáva, že hlavnou príčinou poklesu 
nezamestnanosti je značné zvýšenie 
emigrácie a skutočnosť, že dlhodobo 
nezamestnané osoby prestávajú hľadať 
zamestnanie; pripomína, že za posledné 
štyri roky straty došlo v týchto štyroch 
krajinách k zániku 2 miliónov pracovných 
miest, ktoré predstavujú 15 % existujúcich 
pracovných miest;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 112
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Odsek 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. zdôrazňuje, že na dosiahnutie úplnej 
zamestnanosti je potrebná radikálna 
zmena s neoliberálnymi politikami; je 
potrebné zaviesť veľmi odlišné opatrenia 
vrátane všeobecného zníženia pracovného 
času bez zníženia mzdy, zníženia 
dôchodkového veku a rozsiahleho plánu 
verejných investícií do sociálne 
užitočných kvalitných pracovných miest; 
zdôrazňuje, že tieto opatrenia by sa mali 
vykonávať demokraticky plánovaným 
spôsobom a financovať prostredníctvom 
systému progresívneho zdaňovania, 
ktorého cieľom je dosiahnuť, aby 
mimoriadne bohaté a veľké spoločnosti 
zaplatili za krízu, ktorú spôsobili;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 113
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Odsek 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. poukazuje na dôležitú úlohu, ktorú by 
mali zohrávať štrukturálne fondy, najmä 
ESF, pokiaľ ide o pomoc pri vytváraní 
pracovných miest;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 114
Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Odsek 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa 
zanedbáva dôležitá úloha, ktorú zohráva 
mzda pri vytváraní alebo stabilizácii 
domáceho dopytu; vyjadruje hlboké 
znepokojenie nad vplyvom programov na 
minimálnu mzdu v príslušných štyroch 
krajinách, keď bolo Írsko prinútené 
znížiť túto mzdu o takmer 12 %, hoci sa 
neskôr zmenila, a Grécko nariadilo 
radikálne zníženie minimálnej mzdy o 
22 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Odsek 8 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8b. poznamenáva, že na základe 
programov makroekonomických úprav sa 
v štyroch krajinách znížili alebo zmrazili 
mzdy vo verejnom sektore a neobnovila sa 
ponuka zamestnania vo verejnom sektore, 
čo bolo odôvodnené potrebou 
modernizácie a zlepšenia účinnosti 
verejnej správy, ale v skutočnosti to viedlo 
k neprijateľne vysokým úrovniam 
nezamestnanosti; pripomína, že silná 
verejná správa stanovila dobrý rámec pre 
rast, konkurencieschopnosť a sociálnu 
ochranu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Edite Estrela

Návrh stanoviska
Odsek 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8b. vyjadruje znepokojenie nad 
skutočnosťou, že v Portugalsku nielenže 
klesá zamestnanosť v súkromnom 
sektore, ale ukazuje sa tiež, že je ťažké
umiestniť nezamestnaných pracovníkov 
do iných sektorov, čoraz viac ľudí je 
znechutených a dlhodobá 
nezamestnanosť stúpa;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 117
Edite Estrela

Návrh stanoviska
Odsek 8 c (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8c. poznamenáva, že emigrácia, predčasné 
ukončenie vzdelania a obmedzenejší 
prístup k sociálnym dávkam rozširuje 
spektrum chudoby; poukazuje na to, že 
v krajinách, v ktorých sa vykonávajú 
úpravy, má pokles HDP, verejných 
a súkromných investícií a investícií do 
výskumu a vývoja za následok znižovanie 
potenciálneho HDP a nevyhnutne bude 
viesť k dlhodobej chudobe;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 118
Eleni Theocharous

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. je znepokojený tým, že medzi 
podmienkami programov finančnej pomoci 
sú odporúčania týkajúce sa konkrétnych 
obmedzení v základných oblastiach boja 
proti chudobe, ako sú dôchodky, základné 
služby, zdravotná starostlivosť 
a farmaceutické výrobky určené 
na základnú ochranu najzraniteľnejších 
skupín; dôrazne poukazuje na skutočnosť, 
že tieto opatrenia majú najväčší dosah na 
boj proti chudobe detí;

9. je znepokojený tým, že medzi 
podmienkami programov finančnej pomoci 
sú odporúčania týkajúce sa konkrétnych 
obmedzení v základných oblastiach boja 
proti chudobe, ako sú dôchodky, základné 
služby, zdravotná starostlivosť 
a farmaceutické výrobky určené 
na základnú ochranu najzraniteľnejších 
skupín; dôrazne poukazuje na skutočnosť, 
že tieto opatrenia majú najväčší dosah na 
boj proti chudobe detí; poukazuje na vážne 
problémy, ktoré sužujú základné a stredné 
školy v Grécku a na Cypre, kde deti čelia 
hroznej predstave smrti hladom a štáty 
nemôžu pre úsporné opatrenia trojky 
zaviesť do praxe účinné a efektívne 
politiky, a preto sa objavujú sociálne 
a psychologické problémy, ktoré ohrozujú 
bežný život, štruktúru spoločnosti 
a súdržnosť EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 119
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. je znepokojený tým, že medzi 
podmienkami programov finančnej pomoci 
sú odporúčania týkajúce sa konkrétnych 
obmedzení v základných oblastiach boja 
proti chudobe, ako sú dôchodky, základné 
služby, zdravotná starostlivosť 
a farmaceutické výrobky určené 
na základnú ochranu najzraniteľnejších 
skupín; dôrazne poukazuje na skutočnosť, 
že tieto opatrenia majú najväčší dosah na 
boj proti chudobe detí;

9. je pobúrený tým, že medzi 
podmienkami programov finančnej pomoci 
sú odporúčania týkajúce sa konkrétnych 
obmedzení v základných oblastiach boja 
proti chudobe, ako sú dôchodky, základné 
služby, zdravotná starostlivosť 
a farmaceutické výrobky určené 
na základnú ochranu najzraniteľnejších 
skupín; dôrazne poukazuje na skutočnosť, 
že tieto opatrenia majú najväčší dosah na 
boj proti chudobe detí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. je znepokojený tým, že medzi 
podmienkami programov finančnej pomoci 
sú odporúčania týkajúce sa konkrétnych 
obmedzení v základných oblastiach boja 
proti chudobe, ako sú dôchodky, základné 
služby, zdravotná starostlivosť 
a farmaceutické výrobky určené 
na základnú ochranu najzraniteľnejších 
skupín; dôrazne poukazuje na skutočnosť, 
že tieto opatrenia majú najväčší dosah na 
boj proti chudobe detí;

9. je znepokojený tým, že medzi 
podmienkami programov finančnej pomoci 
sú odporúčania týkajúce sa konkrétnych 
obmedzení v základných oblastiach boja 
proti chudobe, ako sú dôchodky, základné 
služby, zdravotná starostlivosť 
a farmaceutické výrobky určené 
na základnú ochranu najzraniteľnejších 
skupín; obáva sa, že hospodárska kríza má
najväčší dosah na boj proti chudobe detí;

Or. fi
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Pozmeňujúci návrh 121
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. je znepokojený tým, že medzi 
podmienkami programov finančnej pomoci 
sú odporúčania týkajúce sa konkrétnych 
obmedzení v základných oblastiach boja 
proti chudobe, ako sú dôchodky, základné 
služby, zdravotná starostlivosť 
a farmaceutické výrobky určené 
na základnú ochranu najzraniteľnejších 
skupín; dôrazne poukazuje na skutočnosť, 
že tieto opatrenia majú najväčší dosah na 
boj proti chudobe detí;

9. je znepokojený tým, že medzi 
podmienkami programov finančnej pomoci 
sú odporúčania týkajúce sa konkrétnych 
obmedzení v základných oblastiach boja 
proti chudobe, ako sú dôchodky, základné 
služby, zdravotná starostlivosť 
a farmaceutické výrobky určené 
na základnú ochranu najzraniteľnejších 
skupín; dôrazne poukazuje na skutočnosť, 
že tieto opatrenia viedli k výraznému 
poklesu skutočných sociálnych výdavkov 
a mali najväčší dosah na chudobu vo 
všeobecnosti, najmä na chudobu detí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. je znepokojený tým, že medzi 
podmienkami programov finančnej pomoci 
sú odporúčania týkajúce sa konkrétnych 
obmedzení v základných oblastiach boja 
proti chudobe, ako sú dôchodky, základné 
služby, zdravotná starostlivosť 
a farmaceutické výrobky určené 
na základnú ochranu najzraniteľnejších 
skupín; dôrazne poukazuje na skutočnosť, 
že tieto opatrenia majú najväčší dosah na 
boj proti chudobe detí;

9. je znepokojený tým, že medzi 
podmienkami programov finančnej pomoci 
sú odporúčania týkajúce sa konkrétnych 
obmedzení v základných oblastiach boja 
proti chudobe, ako sú dôchodky, základné 
služby, zdravotná starostlivosť 
a farmaceutické výrobky určené 
na základnú ochranu najzraniteľnejších 
skupín;
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Or. es

Pozmeňujúci návrh 123
Emer Costello

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. je znepokojený tým, že medzi 
podmienkami programov finančnej pomoci 
sú odporúčania týkajúce sa konkrétnych 
obmedzení v základných oblastiach boja 
proti chudobe, ako sú dôchodky, základné 
služby, zdravotná starostlivosť 
a farmaceutické výrobky určené 
na základnú ochranu najzraniteľnejších 
skupín; dôrazne poukazuje na skutočnosť, 
že tieto opatrenia majú najväčší dosah na 
boj proti chudobe detí;

9. je znepokojený tým, že medzi 
podmienkami programov finančnej pomoci 
sú odporúčania týkajúce sa konkrétnych 
obmedzení v základných oblastiach boja 
proti chudobe, ako sú dôchodky, základné 
služby, zdravotná starostlivosť 
a farmaceutické výrobky určené 
na základnú ochranu najzraniteľnejších 
skupín; dôrazne poukazuje na skutočnosť, 
že tieto opatrenia majú najväčší dosah na 
boj proti chudobe detí a že bolo ťažké ich 
zosúladiť so stratégiou sociálnych 
investícií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. je znepokojený tým, že medzi 
podmienkami programov finančnej pomoci 
sú odporúčania týkajúce sa konkrétnych 
obmedzení v základných oblastiach boja 
proti chudobe, ako sú dôchodky, základné 
služby, zdravotná starostlivosť 
a farmaceutické výrobky určené 
na základnú ochranu najzraniteľnejších 
skupín; dôrazne poukazuje na 
skutočnosť, že tieto opatrenia majú 

9. je znepokojený tým, že medzi 
podmienkami programov finančnej pomoci 
sú odporúčania týkajúce sa konkrétnych 
obmedzení v konkrétnych oblastiach 
namiesto toho, aby sa národným vládam 
poskytla určitá flexibilita a mohli sa 
rozhodnúť, kde by sa dali dosiahnuť 
úspory;
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najväčší dosah na boj proti chudobe detí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. je znepokojený tým, že medzi 
podmienkami programov finančnej pomoci 
sú odporúčania týkajúce sa konkrétnych 
obmedzení v základných oblastiach boja 
proti chudobe, ako sú dôchodky, základné 
služby, zdravotná starostlivosť 
a farmaceutické výrobky určené 
na základnú ochranu najzraniteľnejších 
skupín; dôrazne poukazuje na skutočnosť, 
že tieto opatrenia majú najväčší dosah na 
boj proti chudobe detí;

9. je znepokojený tým, že medzi 
podmienkami programov finančnej pomoci 
sú odporúčania týkajúce sa konkrétnych 
obmedzení v základných oblastiach boja 
proti chudobe, ako sú dôchodky, základné 
služby, zdravotná starostlivosť 
a farmaceutické výrobky určené 
na základnú ochranu najzraniteľnejších 
skupín; dôrazne poukazuje na skutočnosť, 
že tieto opatrenia majú najväčší dosah na 
boj proti chudobe a chudobe detí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Nadpis 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Chudoba Chudoba a sociálne vylúčenie

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber
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Návrh stanoviska
Odsek 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9a. pripomína tragické a prudké stúpnutie 
miery samovrážd, a to najmä v Grécku, 
kde sa odhaduje, že ich počet sa medzi 
rokmi 2008 a 2011 zvýšil o 43 %; 
zdôrazňuje, že experti poukazujú na krízu 
a ničivé následky úsporných opatrení ako 
na jedny z kľúčových faktorov, ktoré 
prispeli k tomu zvýšeniu; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Odsek 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9a. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
počas príprav a vykonávania plánov 
makroekonomických úprav sa nevenovala 
dostatočná pozornosť vplyvu 
hospodárskej politiky na zamestnanosť 
alebo jej sociálnym dôsledkom a že 
v prípade Grécka sa ukázalo, že hypotéza 
týkajúca sa zamestnania sa zakladala na 
mylnom predpoklade ekonomického 
multiplikačného efektu, v dôsledku čoho 
sa včas neprijali opatrenia na ochranu 
najzraniteľnejších osôb proti chudobe, 
chudobe v zamestnaní a sociálnemu 
vylúčeniu; vyzýva Komisiu, aby vzala do 
úvahy sociálne ukazovatele aj s cieľom 
znovu prerokovať programy 
makroekonomických úprav a nahradiť 
opatrenia odporučené pre každý členský 
štát, aby sa zabezpečili podmienky 
potrebné na dosiahnutie rastu a úplného 
súladu so základnými sociálnymi 
zásadami a hodnotami EÚ;



AM\1015492SK.doc 69/130 PE526.372v01-00

SK

Or. el

Pozmeňujúci návrh 129
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Odsek 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9a. v Portugalsku sa na zraniteľné 
skupiny sústredili najmä aktívne politiky 
trhu práce zamerané na uľahčenie 
prístupu týchto skupín na trh práce 
a v októbri 2011 bol zavedený sociálny 
núdzový program otvorený novým 
opatreniam a riešeniam, či dokonca 
prispôsobeným riešeniam s cieľom 
chrániť najzraniteľnejšie časti populácie 
pred účinkami ekonomických úprav;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Odsek 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9a. znovu pripomína, že boj proti chudobe 
detí bude aj naďalej cieľom, ktorý majú 
dosiahnuť členské štáty, a že politiky 
fiškálnej a rozpočtovej konsolidácie ho 
neoslabia;

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 131
Sylvana Rapti

Návrh stanoviska
Odsek 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9a. konštatuje, že hoci Komisia vo svojej 
štvrťročnej správe o stave zamestnanosti 
a sociálnej situácii v EÚ z októbra 2013 
zdôrazňuje význam výdavkov na sociálnu 
ochranu ako záruku proti sociálnym 
rizikám, v Grécku, Írsku a Portugalsku 
došlo po roku 2010 k najväčšiemu poklesu 
sociálnych výdavkov v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9a. vyzýva Komisiu, aby si vzala 
ponaučenie zo skutočnosti, že reformy 
pracovného trhu v krajinách, v ktorých sa 
vykonávajú úpravy, neboli úspešné v boji 
proti dualite pracovného trhu, ale viedli 
namiesto toho k väčším rozdielom medzi 
osobami na pracovnom trhu a osobami 
mimo neho;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Alejandro Cercas

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

9a. poznamenáva, že opatrenia spôsobujú 
vážne problémy domácnostiam s nízkymi 
príjmami a posúvajú ich pod hranicu 
chudoby, zvyšujú úroveň nerovnosti a 
oslabujú sociálnu súdržnosť, najmä s 
odporúčaniami posunúť minimálne 
dôchodky a mzdy pod úrovne chudoby; 
pripomína, že tieto opatrenia odsúdila 
Rada Európy ako porušenie Európskej 
sociálnej charty a boli tiež predmetom 
ostrej kritiky zo strany MOP pre 
porušenie Dohovoru č. 102; okrem toho 
pripomína, že MOP vyjadrila vážne obavy 
v súvislosti s kumulatívnymi účinkami 
úsporných opatrení na úrovne príjmov 
pracovníkov, ich životné štandardy a 
ochranu miezd;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Odsek 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9b. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
v dôsledku (mikro aj makro) sociálnej 
a hospodárskej situácie v týchto krajinách 
sa prehlbujú regionálne a územné 
rozdiely, čím sa oslabuje cieľ EÚ posilniť 
vnútornú regionálnu súdržnosť; 

Or. el

Pozmeňujúci návrh 135
Alejandro Cercas
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Návrh stanoviska
Odsek 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9b. zdôrazňuje, že nové podoby chudoby, 
ktoré postihujú strednú a pracujúcu 
triedu, sa objavujú v príslušných štyroch 
krajinách, kde v dôsledku problémov so 
splácaním hypoték a vysokých cien 
energií vzniká energetická chudoba 
a zvyšujú sa prípady vysťahovania 
a zabavenia majetku pre neplatenie 
hypotekárneho dlhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Odsek 9 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9c. je hlboko znepokojený dôkazmi, že v 
krajinách, v ktorých sa vykonávajú 
programy, stúpa úroveň bezdomovstva 
a vylúčení z možností bývania; pripomína, 
že ide o porušenie základných práv a že to 
má enormné negatívne dôsledky pre 
spoločnosť a dotknutých jednotlivcov; 
zdôrazňuje, že organizácie pracujúce s 
bezdomovcami odhadujú nárast ich počtu 
v štyroch krajinách, v ktorých sa 
vykonávajú programy, a to najmä v 
Grécku, kde sa počet osôb bez domova 
zvýšil medzi rokmi 2009 a 2011 o 25 % na 
20 000; okrem toho zdôrazňuje, že 
v týchto štyroch krajinách sa výrazne 
zvýšil počet ľudí, ktorí budú jesť vo 
vývarovniach, ako aj detí, ktoré sa budú 
stravovať v škole, pretože ich rodina im 
nemôže zabezpečiť raňajky alebo obed;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 137
Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Odsek 9 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9d. poznamenáva, že medzinárodné a 
sociálne organizácie varovali pred 
vplyvom rozdielov v odmeňovaní mužov a 
žien, pokiaľ ide o výšku miezd, systém 
zaradenia zamestnancov do platových 
tried a prepúšťanie zo zamestnania vo 
verejnom sektore; poznamenáva, že MOP 
vyjadrila znepokojenie nad neprimeraným 
vplyvom nových pružných foriem 
zamestnania na odmeňovanie žien; okrem 
toho konštatuje, že MOP požiadala vlády, 
aby monitorovali vplyv úsporných 
opatrení na odmeňovanie mužov a žien v 
súkromnom sektore; zdôrazňuje, že podľa 
Rady Európy nedosahovalo Írsko súlad 
s revidovanou chartou z dôvodu príliš 
nízkej úrovne dávok v materstve;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Odsek 10

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10. poznamenáva, že údaje a rôzne štúdie 
Komisie poukazujú na to, že v období 
rokov 2008 a 2012 sa prehĺbil nepomer 
v rozdelení príjmov v týchto štyroch 
krajinách, a že škrty v sociálny dávkach 
a dávkach v nezamestnanosti vyplývajúce 
z úsporných opatrení, ako aj zníženie 
miezd v dôsledku štrukturálnych reforiem 

10. poznamenáva, že údaje a rôzne štúdie 
Eurostatu a Komisie poukazujú na to, že 
v období rokov 2008 a 2012 sa prehĺbil 
nepomer v rozdelení príjmov v Grécku, 
Írsku a na Cypre a klesol v Portugalsku
a že škrty v sociálnych dávkach a dávkach 
v nezamestnanosti vyplývajúce 
z úsporných opatrení, ako aj zníženie 
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zvyšuje miery chudoby; ďalej 
poznamenáva, že výsledky správy Komisie 
poukázali na pomerne vysoké miery 
chudoby u zamestnaných osôb v dôsledku 
zníženia alebo zmrazenia nízkych 
minimálnych miezd na základe úsporných 
opatrení;

miezd v dôsledku štrukturálnych reforiem 
zvyšuje miery chudoby; poznamenáva, že 
v Portugalsku sa počet ľudí, ktorým hrozí 
chudoba alebo sociálne vylúčenie, v 
rovnakom období znížil; ďalej 
poznamenáva, že výsledky správy Komisie 
poukázali na pomerne vysoké miery 
chudoby u zamestnaných osôb v dôsledku 
zníženia alebo zmrazenia nízkych 
minimálnych miezd na základe úsporných 
opatrení;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 139
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Odsek 10

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10. poznamenáva, že údaje a rôzne štúdie 
Komisie poukazujú na to, že v období 
rokov 2008 a 2012 sa prehĺbil nepomer 
v rozdelení príjmov v týchto štyroch 
krajinách, a že škrty v sociálny dávkach 
a dávkach v nezamestnanosti vyplývajúce 
z úsporných opatrení, ako aj zníženie 
miezd v dôsledku štrukturálnych reforiem
zvyšuje miery chudoby; ďalej 
poznamenáva, že výsledky správy Komisie 
poukázali na pomerne vysoké miery 
chudoby u zamestnaných osôb v dôsledku 
zníženia alebo zmrazenia nízkych 
minimálnych miezd na základe úsporných 
opatrení;

10. poznamenáva, že údaje a rôzne štúdie 
Komisie poukazujú na to, že v období 
rokov 2008 a 2012 sa prehĺbil nepomer 
v rozdelení príjmov v týchto štyroch 
krajinách a že škrty v sociálnych dávkach 
a dávkach v nezamestnanosti, ako aj 
zníženie miezd zvyšuje miery chudoby; 
ďalej poznamenáva, že výsledky správy 
Komisie poukázali na pomerne vysoké 
miery chudoby u zamestnaných osôb 
v dôsledku zníženia alebo zmrazenia 
nízkych minimálnych miezd;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 140
Sergio Gutiérrez Prieto
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Návrh stanoviska
Odsek 10

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10. poznamenáva, že údaje a rôzne štúdie 
Komisie poukazujú na to, že v období 
rokov 2008 a 2012 sa prehĺbil nepomer 
v rozdelení príjmov v týchto štyroch 
krajinách, a že škrty v sociálny dávkach 
a dávkach v nezamestnanosti vyplývajúce 
z úsporných opatrení, ako aj zníženie 
miezd v dôsledku štrukturálnych reforiem 
zvyšuje miery chudoby; ďalej 
poznamenáva, že výsledky správy Komisie 
poukázali na pomerne vysoké miery 
chudoby u zamestnaných osôb v dôsledku 
zníženia alebo zmrazenia nízkych 
minimálnych miezd na základe úsporných 
opatrení;

10. poznamenáva, že údaje a rôzne štúdie 
Komisie poukazujú na to, že v období 
rokov 2008 a 2012 sa prehĺbil nepomer 
v rozdelení príjmov v týchto štyroch 
krajinách a že škrty v sociálnych dávkach 
a dávkach v nezamestnanosti vyplývajúce 
z úsporných opatrení, ako aj zníženie 
miezd v dôsledku štrukturálnych reforiem 
zvyšuje miery chudoby; ďalej 
poznamenáva, že výsledky správy Komisie 
poukázali na pomerne vysoké miery 
chudoby u zamestnaných osôb v dôsledku 
zníženia alebo zmrazenia nízkych 
minimálnych miezd na základe úsporných 
opatrení; v dôsledku zníženia príjmov si 
menej ľudí môže dovoliť služby 
súkromnej zdravotnej starostlivosti, čo 
vedie k zvýšenému využívaniu služieb 
verejnej zdravotnej starostlivosti, pričom 
vládne politiky zaznamenávajú posun 
podpory od služieb verejnej zdravotnej 
starostlivosti k službám súkromnej 
zdravotnej starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh stanoviska
Odsek 10

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10. poznamenáva, že údaje a rôzne štúdie 
Komisie poukazujú na to, že v období 
rokov 2008 a 2012 sa prehĺbil nepomer 
v rozdelení príjmov v týchto štyroch 
krajinách, a že škrty v sociálny dávkach 
a dávkach v nezamestnanosti vyplývajúce 
z úsporných opatrení, ako aj zníženie 

10. poznamenáva, že údaje a rôzne štúdie 
Komisie poukazujú na to, že v období 
rokov 2008 a 2012 sa prehĺbil nepomer 
v rozdelení príjmov v týchto štyroch 
krajinách a že škrty v sociálnych dávkach 
a dávkach v nezamestnanosti vyplývajúce 
z opatrení zavedených s cieľom znížiť 
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miezd v dôsledku štrukturálnych reforiem 
zvyšuje miery chudoby; ďalej 
poznamenáva, že výsledky správy Komisie 
poukázali na pomerne vysoké miery 
chudoby u zamestnaných osôb v dôsledku 
zníženia alebo zmrazenia nízkych 
minimálnych miezd na základe úsporných 
opatrení;

deficit, ako aj zníženie miezd v dôsledku 
štrukturálnych reforiem zvyšuje miery 
chudoby; ďalej poznamenáva, že výsledky 
správy Komisie poukázali na pomerne 
vysoké miery chudoby u zamestnaných 
osôb v dôsledku zníženia alebo zmrazenia 
nízkych minimálnych miezd na základe 
úsporných opatrení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Odsek 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10a. poznamenáva, že osoby poberajúce 
starobný či iný dôchodok, patria medzi 
sociálne skupiny, ktoré sú najviac 
postihnuté chudobou; konštatuje, že v 
Portugalsku 75,9 % ľudí žijúcich z 
dôchodku poberá dôchodok vo výške 
menej ako 419,22 EUR a úroveň ich 
životných podmienok ešte viac klesla v 
dôsledku zrušenia verejných služieb 
a zvýšenia nemocničných poplatkov 
a okrem iného čelia tiež zvýšeniu 
nákladov na dopravu, elektrinu a bývanie; 
keďže sú to presne tí istí ľudia, ktorí 
musia čoraz viac podporovať svoje deti, 
ktoré bojujú s problémami 
nezamestnanosti, nestáleho zamestnania 
a nízkych miezd; 

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 143
Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Odsek 11
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

11. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
miera ľudí ohrozených rizikom chudoby 
alebo sociálneho vylúčenia sa v týchto 
štyroch krajinách zvýšila; poznamenáva, že 
len za posledné tri roky sa podľa údajov 
podiel ľudí ohrozených rizikom chudoby 
alebo sociálneho vylúčenia zvýšil na 26 % 
v Portugalsku a na 15 % v Írsku; navyše 
poznamenáva, že za týmito štatistickými 
údajmi sa skrýva oveľa krutejšia realita, 
a to že znížením HDP na obyvateľa sa 
znižuje aj hranica chudoby, čo znamená, že 
za ľudí mimo rizika chudoby považujeme 
dnes ľudí, ktorí ešte nedávno boli 
považovaní za chudobných;

11. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
miera ľudí ohrozených rizikom chudoby 
alebo sociálneho vylúčenia sa v týchto 
štyroch krajinách zvýšila; poznamenáva, že 
len za posledné tri roky sa podľa údajov 
podiel ľudí ohrozených rizikom chudoby 
alebo sociálneho vylúčenia zvýšil na 26 % 
v Grécku a na 15 % v Írsku; navyše 
poznamenáva, že za týmito štatistickými 
údajmi sa skrýva oveľa krutejšia realita, 
a to že znížením HDP na obyvateľa sa 
znižuje aj hranica chudoby, čo znamená, že 
za ľudí mimo rizika chudoby považujeme 
dnes ľudí, ktorí ešte nedávno boli 
považovaní za chudobných;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Odsek 11

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

11. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
miera ľudí ohrozených rizikom chudoby 
alebo sociálneho vylúčenia sa v týchto 
štyroch krajinách zvýšila; poznamenáva, 
že len za posledné tri roky sa podľa údajov 
podiel ľudí ohrozených rizikom chudoby 
alebo sociálneho vylúčenia zvýšil na 26 % 
v Portugalsku a na 15 % v Írsku; navyše 
poznamenáva, že za týmito štatistickými 
údajmi sa skrýva oveľa krutejšia realita, 
a to že znížením HDP na obyvateľa sa 
znižuje aj hranica chudoby, čo znamená, že 
za ľudí mimo rizika chudoby považujeme 
dnes ľudí, ktorí ešte nedávno boli 
považovaní za chudobných;

11. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
miera ľudí ohrozených rizikom chudoby 
alebo sociálneho vylúčenia sa v Grécku, 
Írsku a na Cypre zvýšila; poznamenáva, že 
len za posledné tri roky sa podľa údajov 
podiel ľudí ohrozených rizikom chudoby 
alebo sociálneho vylúčenia zvýšil na 15 % 
v Írsku, kým v Portugalsku podľa údajov 
Eurostatu klesol z 26 % na 25,3 % medzi 
rokmi 2008 a 2012; navyše poznamenáva, 
že za týmito štatistickými údajmi sa skrýva 
oveľa krutejšia realita, a to že znížením 
HDP na obyvateľa sa znižuje aj hranica 
chudoby, čo znamená, že za ľudí mimo 
rizika chudoby považujeme dnes ľudí, ktorí 
ešte nedávno boli považovaní za 
chudobných;
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Or. pt

Pozmeňujúci návrh 145
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Odsek 11 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

11a. zdôrazňuje, že nárast úrovne 
chudoby, vylúčenia a neistoty u veľkej 
väčšiny ľudí žijúcich v krajinách, v 
ktorých sa vykonávajú programy, sa 
odráža v prudkom náraste bohatstva malej 
menšiny; napríklad v Írsku sa od roku 
2007 zvýšili zisky o 21 % a podľa 
komisárov pre príjmy (Revenue 
Commissioners) sa počet ľudí 
zarábajúcich viac ako 500 000 EUR ročne 
zvýšil na 3 443 v roku 2012 s 
kombinovaným príjmom vo výške 
1,8 miliardy EUR, kým vyše 1 milión 
daňových poplatníkov z 2,16 milióna mal 
príjem nižší než 30 000 EUR; podobne 
v Portugalsku 75 % dôchodcov poberá 
dôchodok vo výške menej než 419,22 
EUR, kým 870 portugalských milionárov 
zvýšilo svoj majetok o 7,5 miliardy EUR 
od roku 2012;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Návrh stanoviska
Odsek 11 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

11a. so znepokojením poznamenáva, že sa 
zvýšil počet obetí hladu a podvýživy, 
mnohým rodinám boli zastavené dodávky 
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vody, elektriny a plynu, ľudia prišli 
o svoje domovy (pretože banky odňali 
majetok neplatičom splátok alebo ich 
vysťahovali), čoraz väčší počet rodín už 
nemá dosť finančných prostriedkov na to, 
aby platili za jasle, materské školy a 
domovy pre dôchodcov, pre tisíce detí je 
jedlo, ktoré dostanú v škole, jediným 
jedlom dňa, dramaticky stúpol počet 
žiadostí o pomoc zo sociálnych inštitúcií, 
ktoré nie sú schopné zvládnuť toto 
zvyšujúce sa množstvo žiadostí, a verejné 
finančné prostriedky, ktoré sú k dispozícii 
na podporu skupín ohrozených rizikom 
chudoby, sa stále znižujú;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 147
Paul Murphy

Návrh stanoviska
Odsek 12

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

12. víta, že Komisia v týchto štúdiách 
uznala, že len tvrdý zvrat súčasných 
trendov umožní dosiahnuť ciele stratégie 
Európa 2020;

12. víta, že Komisia v týchto štúdiách 
uznala, že len tvrdý zvrat súčasných 
trendov umožní dosiahnuť ciele stratégie 
Európa 2020; domnieva sa však, že tieto 
ciele nie sú dostatočné, a navrhuje, aby sa 
cieľom stalo úplné odstránenie chudoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Emer Costello

Návrh stanoviska
Odsek 12

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

12. víta, že Komisia v týchto štúdiách 12. víta, že Komisia v týchto štúdiách 
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uznala, že len tvrdý zvrat súčasných 
trendov umožní dosiahnuť ciele stratégie 
Európa 2020;

uznala, že len tvrdý zvrat súčasných 
trendov umožní celej EÚ dosiahnuť ciele 
stratégie Európa 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Odsek 13

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

13. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
prinajmenšom v prípade Grécka, Írska 
a Portugalska tieto programy obsahovali 
niekoľko podrobných nariadení týkajúcich 
sa reformy systémov zdravotnej 
starostlivosti a znižovania výdavkov, a to 
napriek tomu, že článok 168 ods. 7 ZFEÚ 
takéto zásahy zakazuje;

13. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
prinajmenšom v prípade Grécka, Írska 
a Portugalska tieto programy obsahovali 
niekoľko podrobných nariadení týkajúcich 
sa reformy systémov zdravotnej 
starostlivosti a znižovania výdavkov, a to 
napriek tomu, že článok 168 ods. 7 ZFEÚ 
takéto zásahy zakazuje; všíma si príklad 
Írska, kde sa rozpočet Riaditeľstva 
zdravotníckych služieb zníži o ďalších 618 
miliónov EUR v roku 2014; zdôrazňuje, že 
to ohrozuje zdravie a bezpečnosť 
pacientov, keďže nemocnice prišli od roku 
2009 už o 20 % svojho rozpočtu ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Odsek 13

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

13. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
prinajmenšom v prípade Grécka, Írska 
a Portugalska tieto programy obsahovali 
niekoľko podrobných nariadení týkajúcich
sa reformy systémov zdravotnej 

13. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
prinajmenšom v prípade Grécka, Írska 
a Portugalska tieto programy obsahovali 
niekoľko podrobných nariadení týkajúcich 
sa reformy systémov zdravotnej 
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starostlivosti a znižovania výdavkov, a to 
napriek tomu, že článok 168 ods. 7 ZFEÚ 
takéto zásahy zakazuje;

starostlivosti a znižovania výdavkov, čo 
malo výrazný vplyv na kvalitu 
a všeobecnú dostupnosť sociálnych 
služieb, najmä v oblasti zdravotnej 
a sociálnej starostlivosti, a to napriek 
tomu, že článok 168 ods. 7 ZFEÚ takéto 
zásahy zakazuje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Marije Cornelissen, Karima Delli
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 13

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

13. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
prinajmenšom v prípade Grécka, Írska 
a Portugalska tieto programy obsahovali 
niekoľko podrobných nariadení týkajúcich 
sa reformy systémov zdravotnej 
starostlivosti a znižovania výdavkov, a to 
napriek tomu, že článok 168 ods. 7 ZFEÚ 
takéto zásahy zakazuje;

13. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
prinajmenšom v prípade Grécka, Írska 
a Portugalska tieto programy obsahovali 
niekoľko podrobných nariadení týkajúcich 
sa reformy systémov zdravotnej 
starostlivosti a znižovania výdavkov, čo 
viedlo k znepokojivému množstvu ľudí bez 
zdravotného poistenia alebo prístupu 
k sociálnej ochrane;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Odsek 13 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

13a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
chýba cielený prístup zameraný na 
zistenie nedostatkov v systéme zdravotnej 
starostlivosti, a nad rozhodnutím zaviesť 
celoplošné škrty v rozpočtoch v oblasti 
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zdravotnej starostlivosti; varuje, že 
zavedenie spoločných platieb by mohlo 
viesť k tomu, že pacienti vyhľadajú 
starostlivosť neskôr a že to finančne 
zaťaží domácnosti; upozorňuje, že 
zníženie platov zdravotníckych 
pracovníkov by mohlo mať negatívny 
vplyv na bezpečnosť pacientov a mohlo by 
viesť k migrácii týchto pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Odsek 13 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

13a. je hlboko znepokojený škrtmi 
v oblasti zdravotníckych a 
farmaceutických služieb vo verejných 
systémoch, ktoré v niektorých krajinách 
radikálne zmenili všeobecnú povahu 
systému v prospech iných, viac 
poistiteľných alebo komerčných metód; 
navyše zdôrazňuje, že mnoho štúdií a 
výskumov ukazuje, že diskriminačné 
spoločné platby, ktoré sa niekedy týkajú 
dokonca základných služieb, ako sú 
naliehavé zdravotné prípady alebo prístup 
k liekom pre ľudí s chronickými 
chorobami, v skutočnosti bráni mnohým 
občanom, aby im bola poskytnutá 
základná sociálna a zdravotná 
starostlivosť; poznamenáva, že opatrenia 
tiež hlboko zasiahli osoby pracujúce v 
oblasti poskytovania starostlivosti; preto 
nie sú z dôvodu ekonomických prekážok 
uspokojené základné ľudské práva;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 154
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Odsek 13 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

13a. vyjadruje poľutovanie nad škrtmi 
v oblasti vzdelávacích služieb 
poskytovaných deťom s osobitnými 
potrebami, čo má obrovský negatívny 
vplyv na ich možnosti v živote, a že takéto 
negatívne vplyvy v ranom veku nemožno 
nikdy zvrátiť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Odsek 13 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

13b. opätovne pripomína, že v článku 12 
Medzinárodného paktu o hospodárskych, 
sociálnych a kultúrnych právach sa 
stanovuje právo každého na dosiahnutie 
najvyššej dosiahnuteľnej úrovne 
fyzického a duševného zdravia; 
poznamenáva, že všetky štyri krajiny 
podpísali tento pakt, a teda uznali právo 
každého na zdravie; poznamenáva, že v 
ústave Grécka a Portugalska sa uznáva 
právo na zdravie; vyjadruje znepokojenie 
nad tým, že podľa štatistiky EÚ o 
príjmoch a životných podmienkach (EÚ-
SILC) vo všetkých štyroch krajinách 
stúpol počet prípadov nesplnených 
liečebných potrieb v rokoch 2008 až 2011; 
vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím 
Portugalska a Írska obmedziť rámec 
balíka zákonných dávok a poskytovaných 
služieb;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Odsek 14 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

14a. vyjadruje poľutovanie nad znížením 
zdrojov potrebných na nezávislý život 
u ľudí so zdravotným postihnutím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Odsek 15 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

15a. zdôrazňuje, že v dôsledku zvyšujúcej 
sa sociálnej chudoby v týchto štyroch 
krajinách sa tiež zvyšuje solidarita medzi 
najzraniteľnejšími skupinami vďaka 
súkromným opatreniam, rodinným 
sieťam a organizáciám pomoci; 
zdôrazňuje, že tento druh zásahu by sa 
nemal stať štrukturálnym riešením 
problému, hoci zmierňuje situáciu 
najchudobnejších ľudí a svedčí 
o kvalitách európskeho občianstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Marije Cornelissen, Karima Delli
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh stanoviska
Odsek 15 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

15a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
trojka vyvinula obrovský tlak na 
vnútroštátne orgány, aby ukončili 
moratórium v prípade vysťahovaní 
obyvateľov, pričom týchto ľudí silno 
zasiahla kríza a úsporné opatrenia, a 
preto neboli schopní znášať náklady na 
hypotekárny úver; odporúča členským 
štátom a ich miestnym orgánom, aby 
vytvorili neutrálne politiky bývania 
v prospech sociálneho a finančne 
dostupného bývania s cieľom riešiť 
otázku bývania a vykonávať účinné 
politiky prevencie na zníženie počtu 
prípadov vysťahovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Edite Estrela

Návrh stanoviska
Odsek 15 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

15c. so znepokojením upozorňuje na 
neustále stúpajúci Giniho koeficient [1] 
v Grécku, Španielsku, Írsku 
a Portugalsku oproti vo všeobecnosti 
klesajúcemu trendu v eurozóne, čo 
znamená, že došlo k výraznému zvýšeniu 
nerovnomernosti v rozdelení bohatstva 
v krajinách, v ktorých sa vykonávajú 
úpravy;

[1] Podľa údajov Eurostatu sa Giniho 
koeficient v Portugalsku postupne 
zvyšoval z 33,7 v roku 2009 na 34,2 v roku 
2011 a na 34,5 v roku 2012.
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Or. pt

Pozmeňujúci návrh 160
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Odsek 16

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

16. víta skutočnosť, že podiel osôb, ktoré 
predčasne ukončujú školskú dochádzku, 
v týchto štyroch krajinách klesá; 
poznamenáva však, že istý podiel na tom 
majú ťažkosti mladých ľudí, s ktorými sa 
stretávajú pri hľadaní zamestnania;

16. víta skutočnosť, že podiel osôb, ktoré 
predčasne ukončujú školskú dochádzku, 
v týchto štyroch krajinách klesá; 
poznamenáva však, že istý podiel na tom 
môžu mať ťažkosti mladých ľudí, 
s ktorými sa stretávajú pri hľadaní 
zamestnania;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 161
Emer Costello

Návrh stanoviska
Odsek 16

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

16. víta skutočnosť, že podiel osôb, ktoré 
predčasne ukončujú školskú dochádzku, 
v týchto štyroch krajinách klesá; 
poznamenáva však, že istý podiel na tom 
majú ťažkosti mladých ľudí, s ktorými sa 
stretávajú pri hľadaní zamestnania;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

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

16a. poznamenáva, že škrty v rámci 
verejných finančných prostriedkov 
určených na základné a stredoškolské 
vzdelanie sa výrazne zhoršili, a to aj v 
dôsledku prepustenia desiatok tisícov 
učiteľov v každej krajine, čo má praktické 
dôsledky pre kvalitu vzdelania a 
materiálne a ľudské zdroje dostupné na 
školách; poznamenáva, že tieto opatrenia 
vedú k zväčšovaniu počtu žiakov v 
jednotlivých triedach, reorganizácii 
učebných plánov, zlučovaniu škôl a 
zvýšenej koncentrácii, že školy v 
najvzdialenejších oblastiach a na vidieku 
sa zatvárajú, a mnoho mladých ľudí preto 
nemá prístup k verejnému vzdelávaniu; 
zdôrazňuje, že v dôsledku tejto situácie sa 
verejné vzdelávanie stále viac nahrádza 
súkromným vzdelávaním, čo si môžu 
finančne dovoliť len niektorí ľudia, a to 
ešte prispieva k sociálnym rozdielom 
medzi žiakmi;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 163
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Odsek 17

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

17. víta skutočnosť, že miery dosahovania 
terciárneho vzdelania vo všetkých štyroch 
krajinách stúpajú; poznamenáva však, že 
istý podiel na tom má potreba mladých 
ľudí zlepšovať si budúce šance na 
uplatnenie sa na trhu práce;

17. víta skutočnosť, že miery dosahovania 
terciárneho vzdelania vo všetkých štyroch 
krajinách stúpajú; poznamenáva však, že 
istý podiel na tom môže mať potreba 
mladých ľudí zlepšovať si budúce šance na
uplatnenie sa na trhu práce;

Or. pt
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Pozmeňujúci návrh 164
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Návrh stanoviska
Odsek 17

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

17. víta skutočnosť, že miery dosahovania 
terciárneho vzdelania vo všetkých štyroch 
krajinách stúpajú; poznamenáva však, že 
istý podiel na tom má potreba mladých 
ľudí zlepšovať si budúce šance na 
uplatnenie sa na trhu práce;

17. víta skutočnosť, že miery dosahovania 
terciárneho vzdelania v niektorých 
krajinách, ktorým sa poskytla finančná 
pomoc, stúpajú; poznamenáva však, že istý 
podiel na tom má potreba mladých ľudí 
zlepšovať si budúce šance na uplatnenie sa 
na trhu práce; poukazuje na to, že počet 
študentov, ktorí sa začali ďalej vzdelávať, 
už piaty rok za sebou klesá a že tento 
pokles neoddeliteľne súvisí so zvýšením 
poplatkov a ostatných nákladov, ako aj so 
skutočnosťou, že prístup k sociálnym 
opatreniam v oblasti vzdelania je značne 
obmedzený;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 165
Emer Costello

Návrh stanoviska
Odsek 17

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

17. víta skutočnosť, že miery dosahovania 
terciárneho vzdelania vo všetkých štyroch 
krajinách stúpajú; poznamenáva však, že 
istý podiel na tom má potreba mladých 
ľudí zlepšovať si budúce šance na 
uplatnenie sa na trhu práce;

17. víta skutočnosť, že miery dosahovania 
terciárneho vzdelania vo všetkých štyroch 
krajinách stúpajú; poznamenáva, že istý 
podiel na tom má potreba mladých ľudí 
zlepšovať si budúce šance na uplatnenie sa 
na trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Alejandro Cercas
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Návrh stanoviska
Odsek 17 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

17a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v 
prípade systémov vzdelania neprevláda 
tento pozitívny trend, pretože kvalita 
systémov štyroch krajín, v ktorých sa 
vykonávajú programy, nedosahuje 
priemer EÚ; pripomína naliehavú 
potrebu obnoviť systémy kvalitného 
odborného vzdelávania s vysokou 
úrovňou sociálnej legitímnosti, pretože to 
je jeden z najlepších spôsobov, ako zvýšiť 
zamestnateľnosť mladých ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Odsek 17 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

17a. zdôrazňuje, že na to, aby bolo 
vzdelanie naozaj dostupné pre všetkých, 
malo by byť verejné, demokraticky 
riadené a v mieste využívania bezplatné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Odsek 17 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

17α. vyjadruje však veľké znepokojenie 
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nad tým, že pretrvávanie alebo zhoršenie 
sociálnej a hospodárskej situácie by 
mohlo ešte prehĺbiť problém týkajúci sa 
ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v 
procese vzdelávania alebo odbornej 
prípravy, a problém rastúcich nerovností 
vo vzdelaní;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 169
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Odsek 17 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

17a. vyjadruje poľutovanie nad účinkami 
masovej emigrácie mladých ľudí, najmä 
nad jej sociálnymi a hospodárskymi 
dôsledkami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Edite Estrela

Návrh stanoviska
Odsek 17 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

17a. so znepokojením poukazuje na 
klesajúci trend počtu žiakov a študentov, 
ktorí boli zaradení do systému vzdelávania 
od začiatku krízy, a na skutočnosť, že 
napríklad v Portugalsku je jeden 
z najväčších percentuálnych podielov 
mladých ľudí, ktorí by radi pokračovali 
v štúdiu, ale nemôžu si to z finančných 
dôvodov dovoliť (38 %)[1];
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[1] Education to Employment: Getting 
Europe's Youth into Work, McKinsey 
Center for Government, 2013

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 171
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Odsek 18

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

18. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že programy uložené týmto 
štyrom krajinám umožňujú spoločnostiam 
nepodpísať kolektívne zmluvy a meniť 
dohody o mzdách v odvetviach, čo má 
priamy vplyv na štruktúru a hodnoty 
kolektívnych zmlúv stanovené 
v príslušných národných ústavách; 
konštatuje, že v dôsledku týchto praktík 
výbor odborníkov MOP požiadal v prípade 
Grécka o opätovné zavedenie sociálneho 
dialógu a v prípade Portugalska o to, aby 
ústavný súd anuloval niektoré legislatívne 
opatrenia; zdôrazňuje, že táto 
odsúdeniahodná situácie je dôsledkom 
obmedzených štrukturálnych reforiem 
týkajúcich sa len deregulácie 
pracovnoprávnych vzťahov a zníženia 
miezd za každú cenu, čo je v jasnom 
rozpore so všeobecnými cieľmi 
a politikami EÚ stanovenými v stratégii 
Európa 2020;

18. uznáva, že programy uložené týmto 
štyrom krajinám umožňujú spoločnostiam 
nepodpísať kolektívne zmluvy a meniť 
dohody o mzdách v odvetviach; konštatuje, 
že v dôsledku týchto praktík výbor 
odborníkov MOP požiadal v prípade 
Grécka o opätovné zavedenie sociálneho 
dialógu a v prípade Portugalska o to, aby 
ústavný súd anuloval niektoré legislatívne 
opatrenia; zdôrazňuje, že táto situácia by 
mala predstavovať len dočasné 
odchýlenie a že by sa malo obnoviť 
kolektívne vyjednávanie a sociálny dialóg 
v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi a postupmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Odsek 18
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

18. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že programy uložené týmto 
štyrom krajinám umožňujú spoločnostiam 
nepodpísať kolektívne zmluvy a meniť 
dohody o mzdách v odvetviach, čo má 
priamy vplyv na štruktúru a hodnoty 
kolektívnych zmlúv stanovené 
v príslušných národných ústavách; 
konštatuje, že v dôsledku týchto praktík 
výbor odborníkov MOP požiadal v prípade 
Grécka o opätovné zavedenie sociálneho 
dialógu a v prípade Portugalska o to, aby 
ústavný súd anuloval niektoré legislatívne 
opatrenia; zdôrazňuje, že táto 
odsúdeniahodná situácie je dôsledkom 
obmedzených štrukturálnych reforiem 
týkajúcich sa len deregulácie 
pracovnoprávnych vzťahov a zníženia 
miezd za každú cenu, čo je v jasnom 
rozpore so všeobecnými cieľmi 
a politikami EÚ stanovenými v stratégii 
Európa 2020;

18. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že programy uložené týmto 
štyrom krajinám umožňujú spoločnostiam 
nepodpísať kolektívne zmluvy a meniť 
dohody o mzdách v odvetviach, čo má 
priamy vplyv na štruktúru a hodnoty 
kolektívnych zmlúv stanovené 
v príslušných národných ústavách; 
konštatuje, že v dôsledku týchto praktík 
výbor odborníkov MOP požiadal v prípade 
Grécka o opätovné zavedenie sociálneho 
dialógu a v prípade Portugalska o to, aby 
ústavný súd anuloval niektoré legislatívne 
opatrenia; zdôrazňuje, že táto 
odsúdeniahodná situácia je dôsledkom 
obmedzených štrukturálnych reforiem 
týkajúcich sa len deregulácie 
pracovnoprávnych vzťahov a zníženia 
miezd, čo je v jasnom rozpore so 
všeobecnými cieľmi a politikami EÚ 
stanovenými v stratégii Európa 2020
v časoch normálneho hospodárskeho 
rozvoja;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 173
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Odsek 18

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

18. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že programy uložené týmto 
štyrom krajinám umožňujú spoločnostiam 
nepodpísať kolektívne zmluvy a meniť 
dohody o mzdách v odvetviach, čo má 
priamy vplyv na štruktúru a hodnoty 
kolektívnych zmlúv stanovené 
v príslušných národných ústavách; 
konštatuje, že v dôsledku týchto praktík 

18. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že programy uložené týmto 
štyrom krajinám umožňujú spoločnostiam 
nepodpísať kolektívne zmluvy a meniť 
dohody o mzdách v odvetviach, čo má 
priamy vplyv na štruktúru a hodnoty 
kolektívnych zmlúv stanovené 
v príslušných národných ústavách; 
konštatuje, že v dôsledku týchto praktík 
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výbor odborníkov MOP požiadal v prípade 
Grécka o opätovné zavedenie sociálneho 
dialógu a v prípade Portugalska o to, aby 
ústavný súd anuloval niektoré legislatívne 
opatrenia; zdôrazňuje, že táto 
odsúdeniahodná situácie je dôsledkom 
obmedzených štrukturálnych reforiem 
týkajúcich sa len deregulácie 
pracovnoprávnych vzťahov a zníženia 
miezd za každú cenu, čo je v jasnom 
rozpore so všeobecnými cieľmi 
a politikami EÚ stanovenými v stratégii 
Európa 2020;

výbor odborníkov MOP požiadal v prípade 
Grécka o opätovné zavedenie sociálneho 
dialógu a v prípade Portugalska o to, aby 
ústavný súd anuloval niektoré legislatívne 
opatrenia; odsudzuje oslabovanie zásady 
kolektívneho zastupovania rozšírením 
práva tak, že dohody na úrovni podnikov 
môžu uzatvárať za menej výhodných 
podmienok aj tieňové organizácie či 
nereprezentatívne združenia osôb, a to 
zrušením automatického obnovovania 
dohôd a/alebo zavedením omnoho 
prísnejších kritérií pre právne rozšírenie 
kolektívnych dohôd, v dôsledku čoho sa 
výrazne znížil počet platných kolektívnych 
dohôd v Grécku a Portugalsku 
a dynamika miezd upadla; odsudzuje 
zníženie minimálnych miezd v Grécku 
a zmrazenie minimálnych nominálnych 
miezd v Portugalsku; zdôrazňuje, že táto 
odsúdeniahodná situácia je dôsledkom 
odovzdania rozhodovacej právomoci do 
rúk výlučne hospodárskych a finančných 
subjektov bez toho, aby boli tieto subjekty
akokoľvek obmedzené európskym 
a medzinárodným acquis v sociálnej 
oblasti, čo vedie k politikám, ktoré sú 
v jasnom rozpore so všeobecnými cieľmi 
a politikami EÚ stanovenými v stratégii 
Európa 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Odsek 18

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

18. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že programy uložené týmto 
štyrom krajinám umožňujú spoločnostiam 
nepodpísať kolektívne zmluvy a meniť 
dohody o mzdách v odvetviach, čo má 

18. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že programy uložené týmto 
štyrom krajinám umožňujú spoločnostiam 
nepodpísať kolektívne zmluvy a meniť 
dohody o mzdách v odvetviach, čo má 
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priamy vplyv na štruktúru a hodnoty 
kolektívnych zmlúv stanovené 
v príslušných národných ústavách; 
konštatuje, že v dôsledku týchto praktík 
výbor odborníkov MOP požiadal v prípade 
Grécka o opätovné zavedenie sociálneho 
dialógu a v prípade Portugalska o to, aby 
ústavný súd anuloval niektoré legislatívne 
opatrenia; zdôrazňuje, že táto 
odsúdeniahodná situácie je dôsledkom 
obmedzených štrukturálnych reforiem 
týkajúcich sa len deregulácie 
pracovnoprávnych vzťahov a zníženia 
miezd za každú cenu, čo je v jasnom
rozpore so všeobecnými cieľmi 
a politikami EÚ stanovenými v stratégii 
Európa 2020;

priamy vplyv na štruktúru a hodnoty 
kolektívnych zmlúv stanovené 
v príslušných národných ústavách; 
konštatuje, že v dôsledku týchto praktík 
výbor odborníkov MOP požiadal v prípade 
Grécka o opätovné zavedenie sociálneho 
dialógu; zdôrazňuje, že táto situácia je 
dôsledkom obmedzených štrukturálnych 
reforiem týkajúcich sa len deregulácie 
pracovnoprávnych vzťahov a zníženia 
miezd, čo je v rozpore so všeobecnými 
cieľmi a politikami EÚ stanovenými 
v stratégii Európa 2020;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 175
Emer Costello

Návrh stanoviska
Odsek 18

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

18. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že programy uložené týmto 
štyrom krajinám umožňujú spoločnostiam 
nepodpísať kolektívne zmluvy a meniť 
dohody o mzdách v odvetviach, čo má 
priamy vplyv na štruktúru a hodnoty 
kolektívnych zmlúv stanovené 
v príslušných národných ústavách; 
konštatuje, že v dôsledku týchto praktík 
výbor odborníkov MOP požiadal v prípade 
Grécka o opätovné zavedenie sociálneho 
dialógu a v prípade Portugalska o to, aby 
ústavný súd anuloval niektoré legislatívne 
opatrenia; zdôrazňuje, že táto 
odsúdeniahodná situácie je dôsledkom 
obmedzených štrukturálnych reforiem 
týkajúcich sa len deregulácie 
pracovnoprávnych vzťahov a zníženia 

18. vyjadruje poľutovanie nad tým, že so 
sociálnymi partnermi na vnútroštátnej 
úrovni neprebehli konzultácie a ani neboli 
zapojení do navrhovania programov, ako 
aj nad tým, že sa ukázalo, že trojka nie je 
ochotná sa zmysluplne spojiť 
s vnútroštátnymi sociálnymi partnermi; 
vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, 
že programy uložené týmto štyrom 
krajinám umožňujú spoločnostiam 
nepodpísať kolektívne zmluvy a meniť 
dohody o mzdách v odvetviach, čo má 
priamy vplyv na štruktúru a hodnoty 
kolektívnych zmlúv stanovené 
v príslušných národných ústavách; 
konštatuje, že v dôsledku týchto praktík 
výbor odborníkov MOP požiadal v prípade 
Grécka o opätovné zavedenie sociálneho 
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miezd za každú cenu, čo je v jasnom 
rozpore so všeobecnými cieľmi 
a politikami EÚ stanovenými v stratégii 
Európa 2020;

dialógu a v prípade Portugalska o to, aby 
ústavný súd anuloval niektoré legislatívne 
opatrenia; zdôrazňuje, že táto 
odsúdeniahodná situácie je dôsledkom 
obmedzených štrukturálnych reforiem 
týkajúcich sa len deregulácie 
pracovnoprávnych vzťahov a zníženia
miezd za každú cenu, čo je v jasnom 
rozpore so všeobecnými cieľmi 
a politikami EÚ stanovenými v stratégii 
Európa 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Odsek 18 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

18a. odsudzuje skutočnosť, že trojka 
úplne ignorovala ustanovenia článku 153 
ods. 5 ZFEÚ, ktoré vylučujú akýkoľvek 
zásah zo strany EÚ, pokiaľ ide o otázky 
odmeny, práva združovať sa, práva na 
štrajk alebo na výluku, a ustanovenia 
článku 152 ZFEÚ, kde sa uvádza, že 
„Únia uznáva a podporuje úlohu 
sociálnych partnerov na svojej úrovni, 
pričom zohľadňuje rozmanitosť 
vnútroštátnych systémov. Uľahčuje dialóg 
medzi sociálnymi partnermi a rešpektuje 
pritom ich autonómiu.“; zdôrazňuje, že 
trojka naproti tomu presadzovala 
potrebné zmeny v rámci vnútroštátnych 
systémov stanovovania miezd s cieľom 
radikálne decentralizovať kolektívne 
vyjednávanie a prísne obmedziť kritériá 
pre rozšírenie kolektívnych zmlúv;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 177
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Odsek 18 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

18a. zdôrazňuje, že posilnené kolektívne 
vyjednávanie poskytuje dôležitú záruku 
pre vyvážené pracovné vzťahy 
a podporuje uplatňovanie demokracie;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 178
Paul Murphy

Návrh stanoviska
Odsek 18 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

18a. podporuje odbory, ktoré odmietajú 
niesť spoluzodpovednosť za vykonávanie 
úsporných opatrení prijatím 
spravodlivejších škrtov a trvajú na svojej 
úlohe nezávisle vyjadriť záujmy 
pracovníkov pri odmietaní neoliberálnych 
a úsporných opatrení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Odsek 18 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

18a. poznamenáva, že zmena pracovných 
vzťahov, ktorú určuje logika vnútornej 
devalvácie v súlade s programami 
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makroekonomických úprav, nepriniesla 
očakávané výsledky, reformy pracovného 
trhu sa najviac osvedčili, keď sa 
vypracovali a vykonávali v spolupráci so 
sociálnymi partnermi, najmä 
prostredníctvom sociálneho dialógu a 
neustále v súlade s národnými tradíciami, 
keďže ide o jediný spôsob, ako sa vyhnúť 
fragmentácii pracovného trhu 
a dosiahnuť veľmi žiaduci cieľ 
harmonických pracovných vzťahov; 
prijíma požiadavku na reformy 
pracovného trhu a škrty ako jasne 
oprávnenú vzhľadom na neustále sa 
meniace sociálne a hospodárske 
podmienky a zároveň zdôrazňuje 
nepopierateľnú potrebu chrániť základné 
pracovné práva, ktoré boli stanovené na 
vnútroštátnej a európskej úrovni v snahe 
podporiť zamestnanosť, zabrániť strate 
pracovných miest a zabezpečiť úplný 
súlad so základnými zásadami 
upravujúcimi dôstojné pracovné 
podmienky;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 180
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Odsek 18 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

18a. poznamenáva, že pre podmienenosť 
v rámci finančnej pomoci došlo 
k odstráneniu existujúcich opatrení 
stanovovania miezd, a to buď úplným 
zrušením inštitúcií stanovujúcich mzdy 
naprieč odvetviami, ako napríklad v Írsku, 
alebo postupným vyprázdňovaním 
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existujúcich systémov odvetvového 
kolektívneho vyjednávania; tieto 
opatrenia zahŕňajú: zrušenie alebo 
ukončenie vnútroštátnych kolektívnych 
dohôd; umožnenie odchýlenia sa dohôd 
na úrovni podnikov od odvetvových dohôd 
alebo právnych ustanovení, napríklad 
prostredníctvom úvodných ustanovení 
alebo klauzúl pre prípad tvrdosti zákona, 
alebo vo všeobecnosti udelením priority 
dohodám na úrovni podnikov pred 
(medzi)odvetvovými dohodami; zrušenie 
zásady najvýhodnejšieho ustanovenia, 
zavedenie reštriktívnejších kritérií pre 
rozšírenie kolektívnych dohôd; zníženie 
následného účinku vypršaných 
kolektívnych dohôd a rozšírenie možnosti 
zástupcov zamestnancov, ktorí nepatria 
k odborom, aby uzatvárali kolektívne 
dohody na úrovni podnikov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Odsek 18 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

18a. poznamenáva, že dohodu o zameraní 
sa na sociálne otázky s názvom Záväzok 
v oblasti rastu, konkurencieschopnosti 
a zamestnanosti podpísali v Portugalsku 
v januári 2012 všetci hlavní sociálni 
partneri a zástupca vlády;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182
Regina Bastos
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Návrh stanoviska
Odsek 18 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

18a. poukazuje na to, že neexistuje jediné 
riešenie, ktoré možno uplatniť vo všetkých 
členských štátoch;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 183
Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Odsek 18 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

18b. je hlboko znepokojený oslabením 
sociálneho dialógu, z ktorého vyplýva 
obrovská strata pracovníkov, na ktorých 
sa vzťahujú kolektívne dohody, 
v niektorých krajinách táto strata 
predstavuje viac než 70 % dostupného 
množstva pred zavedením odporúčaní 
trojky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Návrh stanoviska
Odsek 18 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

18b. poukazuje na to, že úsporné 
opatrenia v oblasti zdravotnej 
starostlivosti, ktoré zaviedla trojka 
a vykonávali vlády, viedli k zrušeniu 
nemocničných služieb a zatvoreniu 
nemocničných zariadení, k odstráneniu 
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poskytovania miestnej zdravotnej 
starostlivosti alebo ku škrtom v rámci nej 
a k následnému obmedzeniu preventívnej 
starostlivosti a prístupu k diagnóze, 
k stiahnutiu podpory pre prepravu 
pacientov, čo viedlo k tomu, že im chýbajú 
dôležité konzultácie a liečba, 
a k prudkému stúpnutiu poplatkov za 
služby verejnej zdravotnej starostlivosti, 
tieto opatrenia mali za následok 
obmedzenie prístupu k službám zdravotnej 
starostlivosti;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 185
Edite Estrela

Návrh stanoviska
Odsek 18 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

18b. zastáva názor, že opatrenia 
predložené trojkou na obmedzenie 
kolektívneho vyjednávania a zníženie 
miezd nepredstavujú účinný spôsob boja 
proti nerovnostiam alebo presadzovania 
hospodárskeho rastu; domnieva sa, že 
prístup založený na znížení miezd 
s cieľom dosiahnuť zvýšenie vývozu 
viedol k poklesu domácej spotreby a mal 
vplyv na hospodársky rast;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 186
Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Odsek 18 c (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

18c. stručne konštatuje, že od dosiahnutia 
cieľov stratégie EÚ 2020 o zamestnanosti 
a boji proti chudobe a sociálnemu 
vylúčeniu sme ďalej než kedykoľvek 
predtým, a to nielen pre hospodársku 
situáciu, ale aj pre výrazné škrty zavedené 
programami trojky; zdôrazňuje, že MMF 
nedávno uviedol, že úsporné politiky 
pravdepodobne zašli príliš ďaleko (pretože 
je zrejmé, že znížili hospodársky rast 
a zostrili zvýšenie nezamestnanosti) a že 
predseda Výboru OSN pre hospodárske, 
sociálne a kultúrne práva tvrdí, že 
úsporné opatrenia sú prekážkou 
hospodárskeho rastu a ako také bránia 
uplatňovaniu hospodárskych a sociálnych 
práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Návrh stanoviska
Odsek 18 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

18c. poukazuje na to, že nezamestnanosť, 
zníženie sociálnych dávok, chudoba a 
slabé vyhliadky do budúcnosti patria 
medzi faktory, ktoré môžu zapríčiniť 
alebo zhoršiť prípady výskytu depresie, 
ktorá môže viesť k pokusom o 
samovraždu; poznamenáva, že zhoršujúce 
sa pracovné podmienky a stúpajúca neistá 
povaha zamestnania vedú k vzniku 
psychosociálnych faktorov a depresií 
medzi pracovníkmi; 

Or. pt
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Pozmeňujúci návrh 188
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Odsek 19

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
podrobnú štúdiu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov programov 
úprav v týchto štyroch krajinách s cieľom 
získať jasný prehľad o krátkodobých aj 
dlhodobých škodách na systémoch 
sociálnej ochrany, s osobitným zameraním 
sa na boj proti chudobe, zachovanie 
dobrého sociálneho dialógu a rovnováhu 
medzi flexibilitou a istotou 
v pracovnoprávnych vzťahoch; vyzýva 
Komisiu, aby pri vypracúvaní tejto štúdie 
využila svoje poradné orgány, ako aj 
Výbor pre zamestnanosť a Výbor pre 
sociálnu ochranu; odporúča požiadať 
Európsky hospodársky a sociálny výbor 
o vypracovanie osobitnej správy;

19. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
podrobnú štúdiu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov hospodárskej 
krízy a programov úprav, ktoré sa ako 
reakcia na ňu vykonali v týchto štyroch 
krajinách s cieľom získať jasný prehľad 
o krátkodobých aj dlhodobých škodách na 
systémoch sociálnej ochrany, s osobitným 
zameraním sa na boj proti chudobe, 
zachovanie dobrého sociálneho dialógu 
a rovnováhu medzi flexibilitou a istotou 
v pracovnoprávnych vzťahoch; vyzýva 
Komisiu, aby pri vypracúvaní tejto štúdie 
využila svoje poradné orgány, ako aj 
Výbor pre zamestnanosť a Výbor pre 
sociálnu ochranu; odporúča požiadať 
Európsky hospodársky a sociálny výbor 
o vypracovanie osobitnej správy;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 189
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Odsek 19

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
podrobnú štúdiu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov programov 
úprav v týchto štyroch krajinách s cieľom 
získať jasný prehľad o krátkodobých aj 
dlhodobých škodách na systémoch 
sociálnej ochrany, s osobitným zameraním 
sa na boj proti chudobe, zachovanie 
dobrého sociálneho dialógu a rovnováhu 

19. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
podrobnú štúdiu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov programov 
úprav v týchto štyroch krajinách s cieľom 
získať jasný prehľad o krátkodobých aj 
dlhodobých škodách v oblasti 
zamestnanosti a na systémoch sociálnej 
ochrany, s osobitným zameraním sa na boj 
proti chudobe, zachovanie dobrého 
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medzi flexibilitou a istotou 
v pracovnoprávnych vzťahoch; vyzýva 
Komisiu, aby pri vypracúvaní tejto štúdie 
využila svoje poradné orgány, ako aj 
Výbor pre zamestnanosť a Výbor pre 
sociálnu ochranu; odporúča požiadať 
Európsky hospodársky a sociálny výbor 
o vypracovanie osobitnej správy;

sociálneho dialógu a rovnováhu medzi 
flexibilitou a istotou v pracovnoprávnych 
vzťahoch; vyzýva Komisiu, aby pri 
vypracúvaní tejto štúdie využila svoje 
poradné orgány, ako aj Výbor pre 
zamestnanosť a Výbor pre sociálnu 
ochranu; odporúča požiadať Európsky 
hospodársky a sociálny výbor 
o vypracovanie osobitnej správy;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 190
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Odsek 19

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
podrobnú štúdiu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov programov 
úprav v týchto štyroch krajinách s cieľom 
získať jasný prehľad o krátkodobých aj 
dlhodobých škodách na systémoch 
sociálnej ochrany, s osobitným zameraním 
sa na boj proti chudobe, zachovanie 
dobrého sociálneho dialógu a rovnováhu 
medzi flexibilitou a istotou 
v pracovnoprávnych vzťahoch; vyzýva 
Komisiu, aby pri vypracúvaní tejto štúdie 
využila svoje poradné orgány, ako aj 
Výbor pre zamestnanosť a Výbor pre 
sociálnu ochranu; odporúča požiadať 
Európsky hospodársky a sociálny výbor 
o vypracovanie osobitnej správy;

19. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
podrobnú štúdiu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov programov 
úprav v týchto štyroch krajinách s cieľom 
získať jasný prehľad z krátkodobého aj 
dlhodobého hľadiska o systémoch 
sociálnej ochrany, s osobitným zameraním 
sa na boj proti chudobe, zachovanie 
dobrého sociálneho dialógu a rovnováhu 
medzi flexibilitou a istotou 
v pracovnoprávnych vzťahoch; vyzýva 
Komisiu, aby pri vypracúvaní tejto štúdie 
využila svoje poradné orgány, ako aj 
Výbor pre zamestnanosť a Výbor pre 
sociálnu ochranu; odporúča požiadať 
Európsky hospodársky a sociálny výbor 
o vypracovanie osobitnej správy;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 191
Phil Bennion, Philippe De Backer
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Návrh stanoviska
Odsek 19

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
podrobnú štúdiu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov programov 
úprav v týchto štyroch krajinách s cieľom 
získať jasný prehľad o krátkodobých aj 
dlhodobých škodách na systémoch
sociálnej ochrany, s osobitným zameraním 
sa na boj proti chudobe, zachovanie 
dobrého sociálneho dialógu a rovnováhu 
medzi flexibilitou a istotou 
v pracovnoprávnych vzťahoch; vyzýva 
Komisiu, aby pri vypracúvaní tejto štúdie 
využila svoje poradné orgány, ako aj 
Výbor pre zamestnanosť a Výbor pre 
sociálnu ochranu; odporúča požiadať 
Európsky hospodársky a sociálny výbor 
o vypracovanie osobitnej správy;

19. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
podrobnú štúdiu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov programov 
úprav v týchto štyroch krajinách s cieľom 
získať jasný prehľad o krátkodobých aj 
dlhodobých účinkoch na systémy sociálnej 
ochrany, s osobitným zameraním sa na boj 
proti chudobe, zachovanie dobrého 
sociálneho dialógu a rovnováhu medzi 
flexibilitou a istotou v pracovnoprávnych 
vzťahoch; vyzýva Komisiu, aby pri 
vypracúvaní tejto štúdie využila svoje 
poradné orgány, ako aj Výbor pre 
zamestnanosť a Výbor pre sociálnu 
ochranu; odporúča požiadať Európsky 
hospodársky a sociálny výbor 
o vypracovanie osobitnej správy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Odsek 19 – bod 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

(1) vyzýva Európsku komisiu, aby 
vypracovala podrobnú správu 
o porušeniach ducha alebo zásad 
európskeho acquis v sociálnej oblasti 
v krajinách, v ktorých sa vykonávajú 
programy, s cieľom navrhnúť opatrenia 
na obnovenie acquis v sociálnej oblasti; 
trvá na tom, že je potrebné úzko zapojiť 
vnútroštátnych a európskych sociálnych 
partnerov prostredníctvom európskeho 
sociálneho dialógu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 193
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Odsek 19 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

19a. naliehavo žiada členské štáty, najmä 
tie, ktoré podpísali memorandum o 
porozumení, aby zvýšili mzdy a sociálne 
dávky, vrátili ukradnuté mzdy, príjmy a 
sociálne práva na pôvodnú úroveň s 
cieľom vyriešiť vážne sociálne problémy, 
zvýšiť domáci dopyt, oživiť hospodársku 
činnosť a vytvoriť viac lepších 
pracovných miest; naliehavo žiada 
členské štáty, aby uplatňovali politiku 
ochrany a obnovy verejných služieb, 
najmä pokiaľ ide o sociálne funkcie štátu, 
podpory ich ľudských a materiálnych 
zdrojov a zároveň zachovali svoju 
kľúčovú úlohu umožniť občanom 
uplatňovať svoje práva;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 194
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Odsek 19 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

19a. zdôrazňuje, že Grécko vykonalo 
obrovský kus práce, ktorá zahŕňa 
nebývalé obete na strane gréckych 
občanov; naliehavo žiada EÚ o pomoc pri 
zabezpečení toho, aby mala spoločnosť 
a skutočná ekonomika v Grécku náležitý 
prospech z pôvodných hospodárskych 
úspechov;
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Or. el

Pozmeňujúci návrh 195
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Odsek 19 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

19b. zdôrazňuje, že je dôležité, aby členské 
štáty zvážili spôsoby opätovného 
prerokovania verejných dlhov – termíny, 
úroky a výška súm, ktoré treba zaplatiť –, 
ktoré by mohli priniesť štátom úľavu od 
záťaže vedenia dlhov a poskytovať zdroje 
na podporu produktívnych investícií 
a vytváranie pracovných miest;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 196
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Odsek 19 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

19c. zdôrazňuje význam politickej
konvergencie medzi krajinami 
s podobnými problémami s cieľom 
zastaviť špirálu špekulácií;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 197
Inês Cristina Zuber
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Návrh stanoviska
Odsek 19 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

19d. zdôrazňuje, že je dôležité uplatňovať 
rozpočtové politiky navrhnuté na boj proti 
rozhadzovačnému utrácaniu finančných 
prostriedkov, založené na fiškálnej zložke 
zahŕňajúcej zvýšené dane z dividend 
a ziskov a zníženú záťaž pre pracovníkov 
a malé a stredné podniky, pričom sa 
zaručia finančné prostriedky potrebné pre 
štáty, aby mohli účinne fungovať;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 198
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Odsek 20

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

20. vyzýva Komisiu, aby požiadala MOP 
a Radu Európy, aby vypracovali správy 
o možných nápravných opatreniach 
a stimuloch na zabezpečenie úplného 
súladu s Európskou sociálnou chartou a 
k nej priloženým protokolom, ako aj 
s kľúčovými dohovormi MOP, keďže 
z nich vyplývajúce povinnosti boli 
dotknuté opatreniami fiškálnej úpravy 
a štrukturálnymi reformami požadovanými 
trojkou;

20. vyzýva Komisiu, aby požiadala MOP 
a Radu Európy, aby vypracovali správy 
o možných nápravných opatreniach 
a stimuloch, ich financovaní 
a udržateľnosti verejných finančných 
prostriedkov na zabezpečenie úplného 
súladu s Európskou sociálnou chartou a 
k nej priloženým protokolom, ako aj 
s kľúčovými dohovormi MOP, keďže 
z nich vyplývajúce povinnosti boli 
dotknuté hospodárskou krízou 
a opatreniami fiškálnej úpravy 
a štrukturálnymi reformami požadovanými 
trojkou, s cieľom dosiahnuť nápravu;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 199
Verónica Lope Fontagné
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Návrh stanoviska
Odsek 20

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

20. vyzýva Komisiu, aby požiadala MOP 
a Radu Európy, aby vypracovali správy 
o možných nápravných opatreniach 
a stimuloch na zabezpečenie úplného 
súladu s Európskou sociálnou chartou a 
k nej priloženým protokolom, ako aj 
s kľúčovými dohovormi MOP, keďže 
z nich vyplývajúce povinnosti boli 
dotknuté opatreniami fiškálnej úpravy 
a štrukturálnymi reformami 
požadovanými trojkou;

20. vyzýva Komisiu, aby požiadala MOP 
a Radu Európy, aby vypracovali správy 
o možných nápravných opatreniach 
a stimuloch na zabezpečenie úplného 
súladu s Európskou sociálnou chartou a 
k nej priloženým protokolom, ako aj 
s kľúčovými dohovormi MOP;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 200
Emer Costello

Návrh stanoviska
Odsek 20

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

20. vyzýva Komisiu, aby požiadala MOP 
a Radu Európy, aby vypracovali správy 
o možných nápravných opatreniach 
a stimuloch na zabezpečenie úplného 
súladu s Európskou sociálnou chartou a 
k nej priloženým protokolom, ako aj 
s kľúčovými dohovormi MOP, keďže 
z nich vyplývajúce povinnosti boli 
dotknuté opatreniami fiškálnej úpravy 
a štrukturálnymi reformami požadovanými 
trojkou;

20. vyzýva Komisiu, aby požiadala MOP 
a Radu Európy, aby vypracovali správy 
o možných nápravných opatreniach 
a stimuloch potrebných na zabezpečenie 
úplného súladu s Európskou sociálnou 
chartou a k nej priloženým protokolom, 
ako aj s kľúčovými dohovormi MOP, 
keďže z nich vyplývajúce povinnosti boli 
dotknuté opatreniami fiškálnej úpravy 
a štrukturálnymi reformami požadovanými 
trojkou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
Marije Cornelissen
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 20

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

20. vyzýva Komisiu, aby požiadala MOP 
a Radu Európy, aby vypracovali správy 
o možných nápravných opatreniach 
a stimuloch na zabezpečenie úplného 
súladu s Európskou sociálnou chartou a 
k nej priloženým protokolom, ako aj 
s kľúčovými dohovormi MOP, keďže 
z nich vyplývajúce povinnosti boli 
dotknuté opatreniami fiškálnej úpravy 
a štrukturálnymi reformami požadovanými 
trojkou;

20. vyzýva Komisiu, aby požiadala MOP 
a Radu Európy, aby vypracovali správy 
o možných nápravných opatreniach 
a stimuloch na zabezpečenie úplného 
súladu s Európskou sociálnou chartou a 
k nej priloženým protokolom, ako aj 
s kľúčovými dohovormi MOP, keďže 
z nich vyplývajúce povinnosti boli 
dotknuté opatreniami fiškálnej úpravy 
a štrukturálnymi reformami požadovanými 
trojkou, a to vrátane dohovoru č. 86 
o slobode združovania, dohovoru č. 94 
o pracovných doložkách vo verejných 
zmluvách a dohovoru č. 98 o práve na 
organizovanie; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh stanoviska
Odsek 20

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

20. vyzýva Komisiu, aby požiadala MOP 
a Radu Európy, aby vypracovali správy 
o možných nápravných opatreniach 
a stimuloch na zabezpečenie úplného 
súladu s Európskou sociálnou chartou a 
k nej priloženým protokolom, ako aj 
s kľúčovými dohovormi MOP, keďže 
z nich vyplývajúce povinnosti boli 
dotknuté opatreniami fiškálnej úpravy 
a štrukturálnymi reformami požadovanými 
trojkou;

20. vyzýva MOP a Radu Európy, aby 
vypracovali správy o možných opatreniach 
a stimuloch na zlepšenie sociálnej situácie 
v týchto krajinách, pričom sa zohľadní 
Európska sociálna charta a k nej 
priložené protokoly, ako aj kľúčové 
dohovory MOP, keďže z nich vyplývajúce 
povinnosti boli dotknuté opatreniami 
fiškálnej úpravy a štrukturálnymi 
reformami požadovanými trojkou;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 203
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Odsek 20 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

20a. vyzýva Komisiu, aby v spolupráci
s vnútroštátnymi orgánmi poskytla ďalšiu 
pomoc krajinám, v ktorých sa vykonávajú 
programy makroekonomických úprav, 
a tým by sa zabezpečilo optimálne 
využívanie možností, ktoré ponúkajú 
štrukturálne fondy EÚ na zlepšenie 
verejnej správy a vzdelávania, zvýšenie 
zamestnanosti a boj proti chudobe, 
nezamestnanosti a sociálnemu vylúčeniu 
vo verejný prospech;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 204
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Návrh stanoviska
Odsek 20 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

20a. poukazuje na to, že v správe MOP 
z novembra 2013 s názvom Riešenie 
pracovnej krízy v Portugalsku sa obhajuje 
stratégia založená na vytváraní 
pracovných miest a na produktívnych 
investíciách, zachovaní pracovných miest 
a podpore nezamestnaných ľudí 
a zraniteľných skupín, vytváraní 
kvalitnejších pracovných miest, 
zabezpečovaní sociálnej ochrany, 
poskytovaní vyšších miezd a obnove 
a rozšírení kolektívneho vyjednávania 
a sociálneho dialógu;
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Or. pt

Pozmeňujúci návrh 205
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Odsek 20 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

20a. vyzýva inštitúcie EÚ, aby trvali na 
tom, aby sa primerané finančné zdroje 
venovali na služby vzdelávania, a to 
najmä tie služby, ktoré sa zameriavajú na 
deti s osobitnými potrebami a osoby so 
zdravotným postihnutím, a aby navyše 
trvali na obnove zdrojov, ktoré sú 
potrebné pre nezávislý život;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Odsek 20 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

20b. vyzýva Komisiu, aby prijala 
opatrenia, napríklad uľahčenie prístupu 
k finančným prostriedkom, na podporu 
malých a stredných podnikov, ktoré tvoria 
základ európskeho hospodárstva 
a zohrávajú ústrednú hospodársku úlohu 
na vnútroštátnej úrovni v príslušných 
krajinách; vyzýva v tejto súvislosti 
Komisiu, aby preskúmala možnosť 
zavedenia tzv. klauzuly rastu do 
programov makroekonomických úprav, 
keďže platobná neschopnosť, vysoké dane 
a dlhotrvajúca recesia v krajinách, v 
ktorých sa vykonávajú programy 
makroekonomických úprav, vážne oslabili 
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podnikanie, najmä v malých a stredných 
podnikoch, čo viedlo k zrušeniu alebo 
presťahovaniu podnikov a tým k strate 
mnohých pracovných miest;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 207
Eleni Theocharous

Návrh stanoviska
Odsek 21

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

21. vyzýva EÚ, aby po hodnotení poskytla 
podporu a v prípade potreby priamu 
finančnú pomoc na obnovu štandardnej 
úrovne sociálnej ochrany, boja proti 
chudobe a sociálneho dialógu 
prostredníctvom plánu sociálnej obnovy; 
vyzýva Komisiu, ECB a Euroskupinu, aby 
postupne prestali uplatňovať výnimočné 
opatrenia, ktoré boli zavedené;

21. vyzýva EÚ, aby po hodnotení poskytla 
podporu a v prípade potreby priamu 
finančnú pomoc na obnovu štandardnej 
úrovne sociálnej ochrany, boja proti 
chudobe a sociálneho dialógu 
prostredníctvom plánu sociálnej obnovy; 
vyzýva Komisiu, aby navrhla opatrenia 
a venovala pozornosť vážnym problémom, 
ktorým čelia deti v Grécku, na Cypre 
a dokonca aj v iných krajinách, zabránila
zhoršeniu súčasnej situácie a podporovala 
a chránila sociálnu súdržnosť a práva 
detí a študentov; vyzýva Komisiu, ECB 
a Euroskupinu, aby postupne prestali 
uplatňovať výnimočné opatrenia, ktoré boli 
zavedené;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Odsek 21

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

21. vyzýva EÚ, aby po hodnotení poskytla 
podporu a v prípade potreby priamu 

21. vyzýva EÚ, aby poskytla podporu na 
obnovu štandardnej úrovne sociálnej 
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finančnú pomoc na obnovu štandardnej 
úrovne sociálnej ochrany, boja proti 
chudobe a sociálneho dialógu 
prostredníctvom plánu sociálnej obnovy; 
vyzýva Komisiu, ECB a Euroskupinu, aby 
postupne prestali uplatňovať výnimočné 
opatrenia, ktoré boli zavedené;

ochrany, boja proti chudobe a sociálneho 
dialógu prostredníctvom plánu sociálnej 
obnovy, ktorý kladie dôraz na ochranu 
zvýšenej domácej produkcie v týchto 
krajinách, a to aj prostredníctvom 
finančnej podpory; vyzýva Komisiu, ECB 
a Euroskupinu, aby zrušili opatrenia trojky 
a politické opatrenia, ktorých obsah sa 
zakladal na prístupe fiškálnej 
konsolidácie (Európsky semester, súbor 
dvoch balíkov hospodárskeho riadenia, 
fiškálna dohoda);

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 209
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Odsek 21

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

21. vyzýva EÚ, aby po hodnotení poskytla 
podporu a v prípade potreby priamu 
finančnú pomoc na obnovu štandardnej 
úrovne sociálnej ochrany, boja proti 
chudobe a sociálneho dialógu 
prostredníctvom plánu sociálnej obnovy; 
vyzýva Komisiu, ECB a Euroskupinu, aby 
postupne prestali uplatňovať výnimočné 
opatrenia, ktoré boli zavedené;

21. vyzýva EÚ, aby po hodnotení poskytla 
podporu s cieľom obnoviť hospodárstva 
príslušných krajín na takú úroveň, že by 
sami mohli financovať obnovu 
štandardnej úrovne sociálnej ochrany, boja 
proti chudobe a sociálneho dialógu 
prostredníctvom plánu sociálnej obnovy; 
vyzýva Komisiu, ECB a Euroskupinu, aby 
postupne po tom, ako hospodárstvo 
krajiny, v ktorej sa vykonávajú programy, 
nadobudne pevný základ, prestali 
uplatňovať výnimočné opatrenia, ktoré boli 
zavedené;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 210
Emer Costello

Návrh stanoviska
Odsek 21
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

21. vyzýva EÚ, aby po hodnotení poskytla 
podporu a v prípade potreby priamu 
finančnú pomoc na obnovu štandardnej 
úrovne sociálnej ochrany, boja proti 
chudobe a sociálneho dialógu 
prostredníctvom plánu sociálnej obnovy; 
vyzýva Komisiu, ECB a Euroskupinu, aby 
postupne prestali uplatňovať výnimočné 
opatrenia, ktoré boli zavedené;

21. vyzýva EÚ, aby po hodnotení poskytla 
podporu a v prípade potreby priamu 
finančnú pomoc na obnovu štandardnej 
úrovne sociálnej ochrany, boja proti 
chudobe a sociálneho dialógu 
prostredníctvom plánu sociálnej obnovy 
zameraného na zabezpečenie hranice 
dôstojnosti v rámci dobrých životných 
podmienok, dôchodku a miezd 
a zameraného na sociálnu konvergenciu 
smerom hore a na sociálny pokrok; 
vyzýva Komisiu, ECB a Euroskupinu, aby 
postupne pracovali na dosiahnutie tohto 
cieľa odstránením výnimočných opatrení, 
ktoré boli zavedené;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh stanoviska
Odsek 21

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

21. vyzýva EÚ, aby po hodnotení poskytla 
podporu a v prípade potreby priamu
finančnú pomoc na obnovu štandardnej 
úrovne sociálnej ochrany, boja proti 
chudobe a sociálneho dialógu 
prostredníctvom plánu sociálnej obnovy; 
vyzýva Komisiu, ECB a Euroskupinu, aby 
postupne prestali uplatňovať výnimočné 
opatrenia, ktoré boli zavedené;

21. vyzýva EÚ, aby po hodnotení poskytla 
podporu a v prípade potreby priamu 
finančnú pomoc na boj proti chudobe; 
vyzýva Komisiu, ECB a Euroskupinu, aby 
čo najskôr postupne prestali uplatňovať 
výnimočné opatrenia, ktoré boli zavedené;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Marije Cornelissen, Karima Delli
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh stanoviska
Odsek 21

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

21. vyzýva EÚ, aby po hodnotení poskytla 
podporu a v prípade potreby priamu 
finančnú pomoc na obnovu štandardnej 
úrovne sociálnej ochrany, boja proti 
chudobe a sociálneho dialógu 
prostredníctvom plánu sociálnej obnovy; 
vyzýva Komisiu, ECB a Euroskupinu, aby 
postupne prestali uplatňovať výnimočné 
opatrenia, ktoré boli zavedené;

21. vyzýva EÚ, aby po hodnotení poskytla 
podporu a dostatočnú priamu finančnú 
pomoc prevyšujúcu viacročný finančný 
rámec, a to na obnovu štandardnej úrovne 
sociálnej ochrany, boja proti chudobe 
a sociálneho dialógu prostredníctvom 
plánu sociálnej obnovy; vyzýva Komisiu, 
ECB a Euroskupinu, aby preskúmali 
a v prípade potreby prepracovali 
opatrenia, ktoré boli zavedené;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Odsek 21 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

21a. žiada Komisiu a členské štáty, aby po 
tom, ako sa zabezpečí udržateľnosť 
verejných finančných prostriedkov, 
zamerali svoje úsilie na vytváranie 
pracovných miest a venovali pritom 
osobitnú pozornosť mládeži a dlhodobo 
nezamestnaným osobám;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 214
Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 22
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

22. žiada dodržiavanie vyššie uvedených 
právnych povinností stanovených 
v zmluvách a v Charte základných práv 
s tým, že ich nedodržiavanie predstavuje 
porušenie primárneho práva EÚ;

22. žiada dodržiavanie vyššie uvedených 
právnych povinností stanovených 
v zmluvách a v Charte základných práv 
s tým, že ich nedodržiavanie predstavuje 
porušenie primárneho práva EÚ; vyzýva 
agentúru pre základné práva, aby 
dôkladne posúdila vplyv opatrení na 
ľudské práva a vydala odporúčania 
v prípade porušení charty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
Sylvana Rapti

Návrh stanoviska
Odsek 22 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

22a. vyzýva ECB, Európsku komisiu 
a Euroskupinu, aby posúdili ciele 
stratégie Európa 2020 na rovnakej 
úrovni, na akej sa posudzovala realizácia 
cieľov fiškálnych a hospodárskych úprav 
s cieľom posúdiť programy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 216
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Odsek 23

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva EÚ, aby v budúcnosti 
neuplatňovala takéto inštitucionálne 
a finančné riešenia a aby zaviedla 
mechanizmy, ktoré inštitúciám EÚ 

vypúšťa sa
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umožnia plniť sociálne ciele a politiky 
stanovené v zmluvách, najmä ciele 
a politiky týkajúce sa práv jednotlivcov 
a kolektívnych práv osôb, ktoré sú najviac 
ohrozené sociálnym vylúčením;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
Eleni Theocharous

Návrh stanoviska
Odsek 23

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva EÚ, aby v budúcnosti 
neuplatňovala takéto inštitucionálne 
a finančné riešenia a aby zaviedla 
mechanizmy, ktoré inštitúciám EÚ 
umožnia plniť sociálne ciele a politiky 
stanovené v zmluvách, najmä ciele 
a politiky týkajúce sa práv jednotlivcov 
a kolektívnych práv osôb, ktoré sú najviac 
ohrozené sociálnym vylúčením;

23. vyzýva EÚ, aby čo najskôr prestala 
uplatňovať takéto inštitucionálne 
a finančné riešenia a aby zaviedla 
mechanizmy krízového riadenia, ktoré 
inštitúciám EÚ umožnia plniť sociálne 
ciele a politiky stanovené v zmluvách, 
najmä ciele a politiky týkajúce sa práv 
jednotlivcov a kolektívnych práv osôb, 
ktoré sú najviac ohrozené sociálnym 
vylúčením;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 218
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Odsek 23

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva EÚ, aby v budúcnosti 
neuplatňovala takéto inštitucionálne 
a finančné riešenia a aby zaviedla 
mechanizmy, ktoré inštitúciám EÚ 
umožnia plniť sociálne ciele a politiky 
stanovené v zmluvách, najmä ciele 
a politiky týkajúce sa práv jednotlivcov 

23. vyzýva EÚ, aby v budúcnosti 
neuplatňovala úsporné opatrenia a aby 
zaviedla mechanizmy, ktoré inštitúciám 
EÚ umožnia plniť sociálne ciele a politiky 
stanovené v zmluvách, najmä ciele 
a politiky týkajúce sa práv jednotlivcov 
a kolektívnych práv osôb, ktoré sú najviac 
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a kolektívnych práv osôb, ktoré sú najviac 
ohrozené sociálnym vylúčením;

ohrozené sociálnym vylúčením;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Odsek 23

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva EÚ, aby v budúcnosti 
neuplatňovala takéto inštitucionálne 
a finančné riešenia a aby zaviedla 
mechanizmy, ktoré inštitúciám EÚ 
umožnia plniť sociálne ciele a politiky 
stanovené v zmluvách, najmä ciele 
a politiky týkajúce sa práv jednotlivcov 
a kolektívnych práv osôb, ktoré sú najviac 
ohrozené sociálnym vylúčením;

23. vyzýva EÚ, aby prevzala 
zodpovednosť za vykonávania opatrení, 
ktoré členským štátom EÚ umožnia plniť 
sociálne ciele a politiky stanovené 
v zmluvách, najmä ciele a politiky týkajúce 
sa práv jednotlivcov a kolektívnych práv 
osôb, ktoré sú najviac ohrozené sociálnym 
vylúčením;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 220
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Odsek 23

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva EÚ, aby v budúcnosti 
neuplatňovala takéto inštitucionálne 
a finančné riešenia a aby zaviedla 
mechanizmy, ktoré inštitúciám EÚ 
umožnia plniť sociálne ciele a politiky 
stanovené v zmluvách, najmä ciele 
a politiky týkajúce sa práv jednotlivcov 
a kolektívnych práv osôb, ktoré sú najviac 
ohrozené sociálnym vylúčením;

23. vyzýva EÚ, aby v budúcnosti 
neuplatňovala takéto inštitucionálne 
a finančné štruktúry a aby zaviedla 
mechanizmy, ktoré inštitúcie EÚ prinútia 
rešpektovať a zaručiť európske acquis 
v sociálnej oblasti, ako sa stanovuje 
v zmluvách, v charte základných práv, 
v smerniciach EÚ v sociálnej oblasti, 
v dohodách európskych sociálnych 
partnerov a v rámci iných povinností na 
medzinárodnej úrovni (dohovory MOP, 
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Európska sociálna charta a Európsky 
dohovor o ľudských právach; na tento 
účel navrhuje, aby sa okrem iného 
vytvorila špecializovaná komora Súdneho 
dvora Európskej únie pre sociálne otázky 
a preskúmali sa postupy na predkladanie 
právnych sťažností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Odsek 23

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva EÚ, aby v budúcnosti 
neuplatňovala takéto inštitucionálne 
a finančné riešenia a aby zaviedla 
mechanizmy, ktoré inštitúciám EÚ 
umožnia plniť sociálne ciele a politiky 
stanovené v zmluvách, najmä ciele 
a politiky týkajúce sa práv jednotlivcov 
a kolektívnych práv osôb, ktoré sú najviac 
ohrozené sociálnym vylúčením;

23. vyzýva EÚ, aby zaviedla mechanizmy, 
ktoré inštitúciám EÚ umožnia plniť 
sociálne ciele a politiky stanovené 
v zmluvách, najmä ciele a politiky týkajúce 
sa práv jednotlivcov a kolektívnych práv 
osôb, ktoré sú najviac ohrozené sociálnym 
vylúčením;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 222
Paul Murphy

Návrh stanoviska
Odsek 24

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

24. vyzýva Komisiu a Radu, aby sociálnym 
nerovnostiam a ich náprave venovali 
rovnakú pozornosť, akú venujú 
makroekonomickým nerovnováham, a aby
teda prikladali rovnakú dôležitosť Rade 
EPSCO a jej prioritám ako Rade 
ECOFIN a Euroskupine;

24. vyzýva Komisiu a Radu, aby sociálnym 
nerovnostiam venovali hlavnú pozornosť 
a aby ich napravili;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 223
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Odsek 24

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

24. vyzýva Komisiu a Radu, aby sociálnym 
nerovnostiam a ich náprave venovali 
rovnakú pozornosť, akú venujú 
makroekonomickým nerovnováham, a aby 
teda prikladali rovnakú dôležitosť Rade 
EPSCO a jej prioritám ako Rade ECOFIN 
a Euroskupine;

24. vyzýva Komisiu a Radu, aby sociálnym 
nerovnostiam a ich náprave venovali 
rovnakú pozornosť, akú venujú 
makroekonomickým nerovnováham, a aby 
teda prikladali rovnakú dôležitosť Rade 
EPSCO a jej prioritám ako Rade ECOFIN 
a Euroskupine s cieľom dostať verejné 
finančné prostriedky členských štátov na 
udržateľný základ a ukončiť ich 
fungovanie na dlh;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 224
Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 24

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

24. vyzýva Komisiu a Radu, aby sociálnym 
nerovnostiam a ich náprave venovali 
rovnakú pozornosť, akú venujú 
makroekonomickým nerovnováham, a aby 
teda prikladali rovnakú dôležitosť Rade 
EPSCO a jej prioritám ako Rade ECOFIN 
a Euroskupine;

24. vyzýva Komisiu a Radu, aby sociálnym 
nerovnostiam a ich náprave venovali 
rovnakú pozornosť, akú venujú 
makroekonomickým nerovnováham, a aby 
teda prikladali rovnakú dôležitosť Rade 
EPSCO a jej prioritám a zabezpečili úplný 
súlad s tými zo strany Rady ECOFIN 
a Euroskupiny;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 225
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh stanoviska
Odsek 24

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

24. vyzýva Komisiu a Radu, aby sociálnym 
nerovnostiam a ich náprave venovali 
rovnakú pozornosť, akú venujú 
makroekonomickým nerovnováham, 
a aby teda prikladali rovnakú dôležitosť 
Rade EPSCO a jej prioritám ako Rade 
ECOFIN a Euroskupine;

24. vyzýva Komisiu a Radu, aby sociálnym 
nerovnostiam a ich náprave venovali
pozornosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 226
Eleni Theocharous

Návrh stanoviska
Odsek 24 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

24a. vyzýva Komisiu a Európsku radu, 
aby prestali marginalizovať úlohu 
Európskeho parlamentu a predložili 
politické, a dokonca aj inštitucionálne 
postupy a reformy, aby v prípade takýchto 
otázok a kríz nebolo v budúcnosti možné 
prijať nijaké rozhodnutie, kým sa k danej 
záležitosti nevyjadrí Európsky parlament 
a kým sa nezohľadní jeho stanovisko;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 227
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Odsek 24 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

24a. žiada, aby sa bezodkladne prestali 
uplatňovať úsporné politiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 228
Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Odsek 24 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

24a. odporúča Komisii a členským štátom, 
aby nepovažovali výdavky na verejné 
služby zdravotnej starostlivosti 
a vzdelávanie za výdavky vystavené 
škrtom, ale aby ich vnímali ako verejné 
investície do budúcnosti krajiny, ktoré 
treba rešpektovať a zvyšovať, aby sa 
zlepšila hospodárska a sociálna obnova;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 229
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Odsek 24 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

24a. zdôrazňuje v tejto súvislosti potrebu 
zaviesť riadne úsporné opatrenia, ktorých 
cieľom je zabezpečiť sociálnu 
spravodlivosť a umožniť dosiahnuť 
rovnováhu medzi hospodárskym rastom 
a zamestnanosťou, vykonávať 
štrukturálne reformy a fiškálnu 
konsolidáciu v členských štátoch, ktorým 
sa poskytla finančná pomoc, a opatrenia, 
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ktoré sa zakladajú na hodnotách 
Európskej únie;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 230
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Odsek 24 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

24a. vyzýva inštitúcie EÚ, aby 
uprednostňovali vytváranie pracovných 
miest a podporu podnikania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 231
Marije Cornelissen, Karima Delli
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 24 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

24a. domnieva sa, že len skutočne 
demokraticky zodpovedné inštitúcie by 
mali viesť politický postup navrhovania a 
vykonávania programov úprav určených 
pre krajiny, ktoré sa ocitli vo vážnych 
finančných ťažkostiach; Komisia by mala 
mať vedúcu politickú úlohu; žiada, aby sa 
úloha ECB a MMF obmedzila len na 
technickú pomoc; okrem toho vyzýva 
MOP, aby sa stala súčasťou poradenskej 
kapacity; požaduje väčšiu 
transparentnosť a politickú a spoločenskú 
účasť pri príprave a vykonávaní 
programov úprav;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 232
Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Odsek 24 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

24b. odporúča, aby po skončení najťažšej 
fázy finančnej krízy inštitúcie EÚ spolu s 
členskými štátmi zaviedli plán obnovy 
pracovných miest, ktorý sa mal zaviesť už 
pred rokmi, pretože je to jediný spôsob 
konsolidácie makroekonomických úprav a 
uvedenia do rovnováhy nerovností 
verejného sektora, ako napríklad dlh 
a deficit; na dosiahnutie toho je 
nevyhnutné zaviesť stratégiu 
zamestnanosti, v rámci ktorej sa zohľadní 
potreba rýchlej nápravy úverového 
systému, najmä v prípade malých 
a stredných podnikov, politiku skutočnej 
zamestnanosti s aktívnymi politikami 
pracovného trhu, kvalitné a európske 
verejné služby zamestnanosti, politiku 
zvyšujúcej sa mzdy, záruku zamestnania 
pre európsku mládež, program pre 
domácnosti, ktorých členovia nemajú 
zamestnanie, a napokon opatrnejšie 
fiškálne riadenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 233
Paul Murphy

Návrh stanoviska
Odsek 24 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

24b. považuje za nevyhnutné zaviesť vo 
svojej podstate odlišné socialistické 
politiky s cieľom riešiť sociálnu 
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katastrofu, ktorú zapríčinil kapitalizmus a 
kríza; zdôrazňuje preto, že je potrebné 
zaviesť skutočne progresívny systém 
zdaňovania, že bankový sektor by sa mal 
previesť do demokratického verejného 
vlastníctva, riadiť demokraticky 
plánovaným spôsobom a pomôcť 
financovať obrovský plán investícií do 
verejných pracovných miest a služieb, aby 
sa vytvorili kvalitné pracovné miesta 
a služby pre všetkých;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 234
Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 24 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

24b. vyzýva Komisiu a Radu, aby 
sociálnym nerovnostiam a ich náprave 
venovali rovnakú pozornosť, akú venujú 
makroekonomickým nerovnováham, 
a aby teda prikladali rovnakú dôležitosť 
Rade EPSCO a jej prioritám a zabezpečili 
úplný súlad s tými zo strany Rady 
ECOFIN a Euroskupiny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 24 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

24c. vyzýva Komisiu, aby predložila 
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správu o pokroku dosiahnutom 
v súvislosti so stratégiou EÚ 2020, pričom 
osobitná pozornosť sa bude venovať 
nedostatočnému pokroku v krajinách, 
v ktorých sa vykonávajú programy, a aby 
predložila návrhy, ako tieto krajiny 
nasmerovať na spoľahlivú cestu 
k dosiahnutiu všetkých cieľov stratégie 
EÚ 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Odsek 24 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

24c. odporúča, aby budúce reformy 
pracovného trhu nepoukazovali len na 
zlepšenie pružnosti pracovného trhu, ale 
tiež na jeho zabezpečenie prostredníctvom 
zvýšenia konkurencieschopnosti 
spoločností, pričom sa zohľadnia iné 
prvky, ako napríklad náklady na energie, 
nespravodlivá hospodárska súťaž, 
sociálny dumping, spravodlivý a účinný 
finančný systém, fiškálne politiky 
v prospech rastu a zamestnanosti a vo 
všeobecnosti všetko, čo pomôže skutočnej 
ekonomike a podnikaniu pomôcť 
v rozvoji;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 237
Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Odsek 24 d (nový)



AM\1015492SK.doc 127/130 PE526.372v01-00

SK

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

24d. naliehavo žiada, aby sa prijali 
opatrenia na zabránenie zvýšeniu miery 
bezdomovstva v krajinách, v ktorých sa 
vykonávajú programy, a vyzýva Európsku 
komisiu, aby toto úsilie podporila 
prostredníctvom politickej analýzy 
a presadzovania osvedčených postupov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 238
Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 24 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

24d. vyzýva Komisiu, aby pred zavedením 
hlavných reforiem v krajinách, v ktorých 
sa vykonávajú programy, vykonala 
posúdenie sociálneho vplyvu a zvážila 
vedľajšie účinky týchto opatrení, ako 
napríklad účinok na chudobu, sociálne 
vylúčenie, miera kriminality a xenofóbia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 239
Edite Estrela

Návrh stanoviska
Odsek 24 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

24d. vyzýva Radu, aby zvážila vytvorenie 
štruktúry, ktorá by bola podobná 
Euroskupine a v ktorej by krajiny 
eurozóny mohli koordinovať spoločné 
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politiky v sociálnej oblasti s cieľom 
poskytnúť praktické odpovede na sociálne 
problémy; zastáva názor, že vytvorenie tzv. 
sociálnej euroskupiny by mohlo pomôcť 
zvýšiť profil sociálnych otázok a podporiť 
spravodlivejšie hospodárstvo, ktoré sa viac 
zakladá na solidarite a začleňovaní;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 240
Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 24 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

24e. domnieva sa, že bremeno úprav by sa 
nemalo týkať len krajín, v ktorých sa 
vykonávajú programy a ktoré sú v 
súčasnosti členskými štátmi s deficitmi 
bežných účtov, ale k vyváženiu 
hospodárstva eurozóny by mali prispieť aj 
členské štáty, ktoré majú v súčasnosti na 
účtoch prebytok; vyzýva Komisiu, aby na 
tento účel vydala odporúčania 
o makroekonomických politikách 
vzhľadom na krajiny, v ktorých sa 
nevykonávajú programy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 241
Edite Estrela

Návrh stanoviska
Odsek 24 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

24e. naliehavo žiada EÚ, aby vytvorila 
program na boj proti nezamestnanosti 
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mládeže, ktorý by bol financovaný 
z výnosov z dane z finančných transakcií 
a zo 40 % finančných prostriedkov 
Spoločenstva, ktoré nie sú v súčasnom 
finančnom rámci Spoločenstva využité;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 242
Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Odsek 24 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

24e. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
usporiadali konzultácie s občianskou 
spoločnosťou, s organizáciami pacientov 
a odbornými orgánmi o budúcich 
opatreniach týkajúcich sa zdravotnej 
starostlivosti v rámci programov úprav 
a aby využili Výbor pre sociálnu ochranu 
s cieľom zabezpečiť, aby reformy zvýšili 
účinnosť systémov aj zdrojov bez 
ohrozenia najzraniteľnejších skupín 
a najdôležitejšej sociálnej ochrany 
vrátane získania a užívania liekov, 
najzákladnejších potrieb a posúdenia 
zdravotníckeho personálu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 243
Edite Estrela

Návrh stanoviska
Odsek 24 f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

24f. vyzýva EÚ, aby stanovila hranicu 
miery nezamestnanosti na úrovni 11 % do 
roku 2020 a aby túto hranicu zahrnula do 
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fiškálnej dohody, zároveň by mala 
vytvoriť podmienky nevyhnutné na 
vytvorenie vzájomného vzťahu medzi 
mechanizmami pre sociálnu podporu 
a platbami nezamestnaneckých dávok 
v členských štátoch, ktoré túto hranicu 
prekračujú;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 244
Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 24 f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

24f. poznamenáva, že podľa článku 19 
nariadenia (EÚ) č. 472/2013 Komisia 
predloží Parlamentu do 1. januára 2014 
správu o uplatňovaní tohto nariadenia; 
vyzýva Komisiu, aby bezodkladne 
predložila túto správu a aby uviedla 
dôsledky tohto nariadenia pre zavedené 
programy makroekonomických úprav;

Or. en


