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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) V článku 145 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie sa ustanovuje, že členské 
štáty a Únia pracujú na rozvoji 
koordinovanej stratégie zamestnanosti a 
najmä na podpore kvalifikovanej, 
vyškolenej a pružnej pracovnej sily a na
pracovných trhoch reagujúcich na 
podmienky hospodárskych zmien so 
zreteľom na dosiahnutie cieľov 
vymedzených v článku 3 Zmluvy o 
Európskej únii. Členské štáty, so zreteľom 
na vnútroštátne skúsenosti týkajúce sa 
zodpovednosti sociálnych partnerov, 
podporujú zamestnanosť ako záležitosť 
spoločného záujmu, a koordinujú svoje 
postupy v Rade v súlade s ustanoveniami
článku 148 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie.

(1) V článku 145 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie sa ustanovuje, že členské 
štáty a Únia pracujú na rozvoji 
koordinovanej stratégie zamestnanosti a 
najmä na podpore vzdelávania, odbornej 
prípravy a ďalšieho vzdelávania, 
integrácie pracovníkov na pracovné trhy, 
ktoré sa stali potrebné v dôsledku 
hospodárskych zmien, a zostanú aj 
naďalej potrebné v záujme dosiahnutia
cieľov vymedzených v článku 3 Zmluvy o 
Európskej únii.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Sylvana Rapti, Jutta Steinruck

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) V článku 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej 
únii sa ustanovuje, že Únia bojuje proti 
sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii a 
podporuje sociálnu spravodlivosť a 
ochranu. Ďalej sa ustanovuje, že Únia sa 
môže ujať iniciatívy na zabezpečenie 
koordinácie sociálnych politík členských 
štátov. Podľa článku 9 Zmluvy o fungovaní 

(2) V článku 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej 
únii sa ustanovuje, že Únia sa snaží o 
dosiahnutie plnej zamestnanosti a 
sociálneho pokroku, bojuje proti 
sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii a 
podporuje sociálnu spravodlivosť 
a ochranu. Ďalej sa ustanovuje, že Únia sa 
môže ujať iniciatívy na zabezpečenie 
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Európskej únie pri vymedzovaní a 
uskutočňovaní svojich politík a činností 
Únia prihliada na požiadavky spojené so 
zárukou primeranej sociálnej ochrany a 
bojom proti sociálnemu vylúčeniu.

koordinácie sociálnych politík členských 
štátov. Podľa článku 9 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie pri vymedzovaní a 
uskutočňovaní svojich politík a činností 
Únia prihliada na požiadavky spojené s 
podporou vysokej úrovne zamestnanosti,
so zárukou primeranej sociálnej ochrany a 
bojom proti sociálnemu vylúčeniu.

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) V článku 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej 
únii sa ustanovuje, že Únia bojuje proti 
sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii a 
podporuje sociálnu spravodlivosť a 
ochranu. Ďalej sa ustanovuje, že Únia sa 
môže ujať iniciatívy na zabezpečenie 
koordinácie sociálnych politík členských 
štátov. Podľa článku 9 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie pri vymedzovaní a 
uskutočňovaní svojich politík a činností 
Únia prihliada na požiadavky spojené so 
zárukou primeranej sociálnej ochrany a 
bojom proti sociálnemu vylúčeniu.

(2) (2) V článku 3 ods. 3 Zmluvy o 
Európskej únii sa ustanovuje, že Únia 
bojuje proti sociálnemu vylúčeniu a 
diskriminácii a poskytuje sociálnu 
spravodlivosť a ochranu. Ďalej sa 
ustanovuje, že Únia sa musí ujať iniciatívy 
na zabezpečenie koordinácie sociálnych 
politík členských štátov. so zreteľom na 
článok 9 ZFEÚ, v ktorom sa stanovuje, že 
pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich 
politík a činností Únia prihliada na 
požiadavky spojené s podporou vysokej 
úrovne zamestnanosti a so zárukou 
primeranej sociálnej ochrany, bojom proti 
sociálnemu vylúčeniu a s vysokou úrovňou 
vzdelávania, odbornej prípravy a ochrany 
ľudského zdravia.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Pervenche Berès, Alejandro Cercas

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) V článku 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej 
únii sa ustanovuje, že Únia bojuje proti 
sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii a 
podporuje sociálnu spravodlivosť 
a ochranu. Ďalej sa ustanovuje, že Únia sa 
môže ujať iniciatívy na zabezpečenie 
koordinácie sociálnych politík členských 
štátov. Podľa článku 9 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie pri vymedzovaní a 
uskutočňovaní svojich politík a činností 
Únia prihliada na požiadavky spojené so 
zárukou primeranej sociálnej ochrany a 
bojom proti sociálnemu vylúčeniu.

(2) V článku 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej 
únii sa ustanovuje, že Únia bojuje proti 
sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii a 
podporuje sociálnu spravodlivosť 
a ochranu. Ďalej sa ustanovuje, že Únia sa 
môže ujať iniciatívy na zabezpečenie 
koordinácie sociálnych politík členských 
štátov. Podľa článku 9 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie pri vymedzovaní a 
uskutočňovaní svojich politík a činností 
Únia prihliada na požiadavky spojené s 
podporou vysokej úrovne zamestnanosti,
zárukou primeranej sociálnej ochrany a 
bojom proti sociálnemu vylúčeniu a všetky 
členské štáty by mali dodržiavať zásadu 
rovnakej odmeny za rovnakú prácu na 
tom istom pracovisku.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) V článku 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej 
únii sa ustanovuje, že Únia bojuje proti 
sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii a 
podporuje sociálnu spravodlivosť 
a ochranu. Ďalej sa ustanovuje, že Únia sa 
môže ujať iniciatívy na zabezpečenie 
koordinácie sociálnych politík členských 
štátov. Podľa článku 9 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie pri vymedzovaní a 
uskutočňovaní svojich politík a činností 
Únia prihliada na požiadavky spojené so 
zárukou primeranej sociálnej ochrany a 
bojom proti sociálnemu vylúčeniu.

(2) V článku 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej 
únii sa ustanovuje, že Únia bojuje proti 
sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii a 
podporuje sociálnu spravodlivosť 
a ochranu. Ďalej sa ustanovuje, že Únia sa 
môže ujať iniciatívy na zabezpečenie 
koordinácie sociálnych politík členských 
štátov. Podľa článku 9 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie 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 
vysokou úrovňou vzdelania a odbornej 
prípravy.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Lisabonská stratégia, ktorá sa začala 
realizovať v roku 2002, vychádzala z 
uvedomenia si potreby EÚ zvýšiť svoju 
produktivitu a konkurencieschopnosť 
a súčasne posilniť sociálnu súdržnosť, aby 
bola schopná čeliť globálnej konkurencii, 
technologickým zmenám a problému 
starnúceho obyvateľstva. V roku 2005 
bola lisabonská stratégia obnovená na 
základe preskúmania v polovici jej trvania, 
čo viedlo k väčšiemu dôrazu na rast, 
zvýšenie počtu pracovných miest 
a zlepšenie ich kvality.

(4) Lisabonská stratégia, ktorá sa začala 
realizovať v roku 2002, vychádzala z 
uvedomenia si potreby EÚ zachovať svoju 
produktivitu a konkurencieschopnosť 
a súčasne posilniť sociálnu súdržnosť, aby 
bola schopná čeliť globálnej konkurencii, 
hospodárskej vzájomnej závislosti a 
zmenám, technologickým zmenám 
a problému meniaceho sa obyvateľstva. 
V roku 2005 bola lisabonská stratégia 
obnovená na základe preskúmania 
v polovici jej trvania, čo viedlo k väčšiemu 
dôrazu na rast, zvýšenie počtu pracovných 
miest a zlepšenie ich kvality. Lisabonskej 
stratégii sa napokon nepodarilo 
dosiahnuť stanovené ciele. Svojím 
zameraním sa na konkurencieschopnosť, 
znižovanie nákladov, odbúranie 
sociálneho štátu, stále pružnejšie trhy 
práce, liberalizáciu trhov vo všeobecnosti, 
a najmä dereguláciu finančných trhov, 
zvýšila nerovnosť v rozdeľovaní príjmov a 
bohatstva, rast chudoby, sociálneho 
vylúčenia, práce za nízku mzdu a neistého 
zamestnania. Teraz je čas na alternatívnu 
stratégiu Európskej únie za trvalo 
udržateľný rozvoj, sociálnu spravodlivosť 
a plnú zamestnanosť.

Or. xm

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Ilda Figueiredo

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 4 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Lisabonská stratégia, ktorá sa začala 
realizovať v roku 2002, vychádzala z 
uvedomenia si potreby EÚ zvýšiť svoju 
produktivitu a konkurencieschopnosť 
a súčasne posilniť sociálnu súdržnosť, aby 
bola schopná čeliť globálnej konkurencii, 
technologickým zmenám a problému 
starnúceho obyvateľstva. V roku 2005 bola 
lisabonská stratégia obnovená na základe 
preskúmania v polovici jej trvania, čo 
viedlo k väčšiemu dôrazu na rast, zvýšenie 
počtu pracovných miest a zlepšenie ich 
kvality.

(4) Lisabonská stratégia, ktorá sa začala 
realizovať v roku 2002, vychádzala z 
uvedomenia si potreby EÚ zvýšiť svoju 
produktivitu a konkurencieschopnosť 
a súčasne posilniť sociálnu súdržnosť, aby 
bola schopná čeliť globálnej konkurencii, 
technologickým zmenám a problému 
starnúceho obyvateľstva. V roku 2005 bola 
lisabonská stratégia obnovená na základe 
preskúmania v polovici jej trvania, čo 
viedlo k väčšiemu dôrazu na rast, zvýšenie 
počtu pracovných miest a zlepšenie ich 
kvality. Lisabonskej stratégii sa napokon 
nepodarilo dosiahnuť stanovené ciele. 
Svojím zameraním sa na 
konkurencieschopnosť, znižovanie 
nákladov, odbúranie sociálneho štátu, 
stále pružnejšie trhy práce, liberalizáciu 
trhov vo všeobecnosti, a najmä 
dereguláciu finančných trhov, zvýšila 
nerovnosť v rozdeľovaní príjmov a 
bohatstva, nárast chudoby, sociálneho 
vylúčenia, práce za nízku mzdu a neistého 
zamestnania. Teraz je čas na alternatívnu 
stratégiu Európskej únie za trvalo 
udržateľný rozvoj, sociálnu spravodlivosť 
a plnú zamestnanosť.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Sylvana Rapti, Jutta Steinruck

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 4 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Lisabonská stratégia, ktorá sa začala 
realizovať v roku 2002, vychádzala z 
uvedomenia si potreby EÚ zvýšiť svoju 
produktivitu a konkurencieschopnosť 
a súčasne posilniť sociálnu súdržnosť, aby 
bola schopná čeliť globálnej konkurencii, 

(4) Lisabonská stratégia, ktorá sa začala 
realizovať v roku 2002, vychádzala z 
uvedomenia si potreby EÚ zvýšiť na 
základe znalostí svoju produktivitu 
a konkurencieschopnosť, obnoviť 
podmienky plnej zamestnanosti a súčasne 
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technologickým zmenám a problému 
starnúceho obyvateľstva. V roku 2005 bola 
lisabonská stratégia obnovená na základe 
preskúmania v polovici jej trvania, čo 
viedlo k väčšiemu dôrazu na rast, zvýšenie 
počtu pracovných miest a zlepšenie ich 
kvality.

posilniť sociálnu a regionálnu súdržnosť, 
aby bola schopná čeliť globálnej 
konkurencii, technologickým zmenám 
a problému starnúceho obyvateľstva. 
V roku 2005 bola lisabonská stratégia 
obnovená na základe preskúmania 
v polovici jej trvania, čo viedlo k väčšiemu 
dôrazu na rast, zvýšenie počtu pracovných 
miest a zlepšenie ich kvality.

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(5) Lisabonská stratégia pre rast 
a zamestnanosť by mala 
prispieť k stanoveniu všeobecného 
smerovania hospodárskych politík a politík 
zamestnanosti EÚ. V rámci tejto stratégie 
Rada v roku 2005 prijala hlavné smery 
hospodárskych politík a usmernenia pre 
zamestnanosť a v roku 2008 ich 
zrevidovala. Národné programy reforiem 
vychádzali z 24 usmernení, v ktorých sa 
pre EÚ ako celok stanovili kľúčové priority 
reforiem na makroekonomickej aj 
mikroekonomickej úrovni, ako aj v oblasti 
trhu práce. Zo skúseností však vyplýva, že 
usmernenia nestanovili dostatočné 
záväzné ciele pre sociálnu, politickú 
a kultúrnu účasť všetkých ľudí, ktorí žijú 
v Európskej únii, a pre trvalo udržateľnú 
ekologickú reštrukturalizáciu 
hospodárstva. To obmedzilo ich vplyv na 
tvorbu vnútroštátnych politík.

Or. de
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Lisabonská stratégia pre rast 
a zamestnanosť prispela k dosiahnutiu 
konsenzu o všeobecnom smerovaní 
hospodárskych politík a politík 
zamestnanosti EÚ. V rámci tejto stratégie 
Rada v roku 20055 prijala hlavné smery 
hospodárskych politík a usmernenia pre 
oblasť zamestnanosti a v roku 20086

vykonala ich revíziu. Národné programy 
reforiem vychádzali z 24 usmernení, ktoré 
pre EÚ ako celok stanovovali kľúčové 
priority reforiem v makroekonomickej a 
mikroekonomickej oblasti, ako aj reforiem 
trhu práce. Zo skúseností však vyplýva, že 
priority stanovené v usmerneniach neboli 
dostatočne jasné a väzby medzi nimi by 
mohli byť silnejšie. To obmedzilo ich 
vplyv na tvorbu vnútroštátnych politík

(5) Lisabonská stratégia pre rast 
a zamestnanosť prispela k dosiahnutiu 
konsenzu o všeobecnom smerovaní 
hospodárskych politík a politík 
zamestnanosti EÚ. V rámci tejto stratégie 
Rada v roku 20055 prijala hlavné smery 
hospodárskych politík a usmernenia pre 
oblasť zamestnanosti a v roku 20086

vykonala ich revíziu. Národné programy 
reforiem vychádzali z 24 usmernení, v 
ktorých sa pre EÚ ako celok stanovili 
kľúčové priority reforiem na 
makroekonomickej aj mikroekonomickej 
úrovni, ako aj v oblasti trhu práce. Zo 
skúseností však vyplýva, že priority 
stanovené v usmerneniach neboli 
dostatočne jasné a väzby medzi nimi by 
mohli byť silnejšie. To obmedzilo ich 
vplyv na tvorbu vnútroštátnych politík a 
napokon nebolo možné dosiahnuť hlavné 
ciele stratégie.

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Ria Oomen-Ruijten

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Lisabonská stratégia pre rast 
a zamestnanosť prispela k dosiahnutiu 
konsenzu o všeobecnom smerovaní 
hospodárskych politík a politík 
zamestnanosti EÚ. V rámci tejto stratégie 

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

Rada v roku 20051 prijala hlavné smery 
hospodárskych politík a usmernenia pre 
oblasť zamestnanosti a v roku 20082

vykonala ich revíziu. Národné programy 
reforiem vychádzali z 24 usmernení, ktoré 
pre EÚ ako celok stanovovali kľúčové 
priority reforiem v makroekonomickej a 
mikroekonomickej oblasti, ako aj reforiem 
trhu práce. Zo skúseností však vyplýva, že 
priority stanovené v usmerneniach neboli 
dostatočne jasné a väzby medzi nimi musia
byť silnejšie. To obmedzilo ich vplyv na 
tvorbu vnútroštátnych politík.

Or. nl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Marian Harkin

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Lisabonská stratégia pre rast 
a zamestnanosť prispela k dosiahnutiu 
konsenzu o všeobecnom smerovaní 
hospodárskych politík a politík 
zamestnanosti EÚ. V rámci tejto stratégie 
Rada v roku 20055 prijala hlavné smery 
hospodárskych politík a usmernenia pre 
oblasť zamestnanosti a v roku 20086

vykonala ich revíziu. Národné programy 
reforiem vychádzali z 24 usmernení, ktoré 
pre EÚ ako celok stanovovali kľúčové 
priority reforiem v makroekonomickej a 
mikroekonomickej oblasti, ako aj reforiem 
trhu práce. Zo skúseností však vyplýva, že 
priority stanovené v usmerneniach neboli 
dostatočne jasné a väzby medzi nimi by
mohli byť silnejšie. To obmedzilo ich 
vplyv na tvorbu vnútroštátnych politík

(5) Lisabonská stratégia pre rast 
a zamestnanosť prispela k dosiahnutiu 
konsenzu o všeobecnom smerovaní 
hospodárskych politík a politík 
zamestnanosti EÚ. V rámci tejto stratégie 
Rada v roku 20055 prijala hlavné smery 
hospodárskych politík a usmernenia pre 
oblasť zamestnanosti a v roku 20086

vykonala ich revíziu. Národné programy 
reforiem vychádzali z 24 usmernení, ktoré 
pre EÚ ako celok stanovovali kľúčové 
priority reforiem v makroekonomickej a 
mikroekonomickej oblasti, ako aj reforiem 
trhu práce. Zo skúseností však vyplýva, že 
priority stanovené v usmerneniach neboli 
dostatočne jasné, väzby medzi nimi mohli 
byť silnejšie a členským štátom sa 
nepodarilo stotožniť sa s týmito 
usmerneniami. To obmedzilo ich vplyv na 
tvorbu vnútroštátnych politík

                                               
1 KOM(2005) 141.
2 KOM(2007) 803.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Milan Cabrnoch

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5a (nové) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5 a) Okrem nových legislatívnych 
iniciatív EÚ so sociálnym zameraním 
Európska únia potrebuje výrazne zlepšiť 
svoje súčasné politiky a ich vykonávanie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Sylvana Rapti, Jutta Steinruck

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Finančná a hospodárska kríza, ktorá 
prepukla v roku 2008, viedla k značnému 
zníženiu počtu pracovných miest a poklesu 
potenciálnej produkcie a spôsobila 
dramatické zhoršenie stavu verejných 
financií. Členským štátom však pri riešení 
krízy pomohol európsky plán na oživenie 
hospodárstva, a to čiastočne 
prostredníctvom koordinovaných 
fiškálnych stimulov, pričom euro poslúžilo 
ako prostriedok na udržanie 
makroekonomickej stability. Kríza tak 
ukázala, že koordinácia politík Únie môže 
priniesť významné výsledky, ak sa posilní 
a účinne vykonáva. Zároveň zdôraznila
úzku vzájomnú závislosť hospodárstiev 
a pracovných trhov členských štátov.

(6) Finančná a hospodárska kríza, ktorá 
prepukla v roku 2008, viedla k značnému 
zníženiu počtu pracovných miest a poklesu 
potenciálnej produkcie a spôsobila 
dramatické zhoršenie stavu verejných 
financií. Členským štátom však pri riešení 
krízy pomohol európsky plán na oživenie 
hospodárstva, a to čiastočne 
prostredníctvom koordinovaných 
fiškálnych stimulov, pričom euro poslúžilo 
ako prostriedok na udržanie 
makroekonomickej stability. Kríza tak 
ukázala, že koordinácia politík Únie môže 
priniesť významné výsledky, ak sa posilní 
a účinne vykonáva. Kríza, ktorá sa stále 
rozširuje, zároveň zdôrazňuje úzku 
vzájomnú závislosť hospodárstiev 
a pracovných trhov členských štátov a 
vyžaduje si dôkladné preskúmanie, pre 
ktoré bude naďalej zaručenou úlohou 
dosiahnutie sociálnych cieľov a cieľov v 
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oblasti zamestnanosti.

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Finančná a hospodárska kríza, ktorá 
prepukla v roku 2008, viedla k značnému 
zníženiu počtu pracovných miest a poklesu 
potenciálnej produkcie a spôsobila 
dramatické zhoršenie stavu verejných 
financií. Členským štátom však pri riešení 
krízy pomohol európsky plán na oživenie 
hospodárstva, a to čiastočne 
prostredníctvom koordinovaných 
fiškálnych stimulov, pričom euro poslúžilo 
ako prostriedok na udržanie 
makroekonomickej stability. Kríza tak 
ukázala, že ak sa koordinácia politík Únie 
posilní a účinne vykonáva, môže priniesť
významné výsledky. Zároveň zdôraznila 
úzku vzájomnú závislosť ekonomík 
a pracovných trhov členských štátov.

(6) Finančná a hospodárska kríza, ktorá 
prepukla v roku 2008, viedla k značnému 
zníženiu počtu pracovných miest a poklesu 
potenciálnej produkcie a spôsobila 
dramatické zhoršenie stavu verejných 
financií. Členským štátom však pri riešení 
krízy pomohol európsky plán na oživenie 
hospodárstva, a to čiastočne 
prostredníctvom koordinovaných 
fiškálnych stimulov, pričom euro poslúžilo 
ako prostriedok na udržanie 
makroekonomickej stability. Kríza tak 
ukázala, že ak sa koordinácia politík Únie 
posilní a účinne vykonáva, mohla by
priniesť významné výsledky. Okrem toho 
zdôraznila, že vnútorný trh sa musí 
urýchlene rozšíriť o sociálnu 
a ekologickú úniu, aby trpelo menej ľudí 
v dôsledku budúcich kríz kapitalizmu. 

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Ria Oomen-Ruijten

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Finančná a hospodárska kríza, ktorá 
prepukla v roku 2008, viedla k značnému 
zníženiu počtu pracovných miest a poklesu 

(6) Finančná a hospodárska kríza, ktorá 
prepukla v roku 2008, viedla k značnému 
zníženiu počtu pracovných miest a poklesu 
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potenciálnej produkcie a spôsobila 
dramatické zhoršenie stavu verejných 
financií. Členským štátom však pri riešení 
krízy pomohol európsky plán na oživenie 
hospodárstva1, a to čiastočne 
prostredníctvom koordinovaných 
fiškálnych stimulov, pričom euro poslúžilo 
ako prostriedok na udržanie 
makroekonomickej stability. Kríza tak 
ukázala, že koordinácia politík Únie môže 
priniesť významné výsledky, ak sa posilní 
a účinne vykonáva. Zároveň zdôraznila 
úzku vzájomnú závislosť ekonomík 
a pracovných trhov členských štátov.

potenciálnej produkcie a spôsobila 
dramatické zhoršenie stavu verejných 
financií. Členským štátom však pri riešení 
krízy pomohol európsky plán na oživenie 
hospodárstva2, a to čiastočne 
prostredníctvom koordinovaných 
fiškálnych stimulov, pričom euro poslúžilo 
ako prostriedok na udržanie 
makroekonomickej stability. Kríza tak 
ukázala, že koordinácia politík Únie môže 
priniesť významné výsledky, ak sa posilní 
a účinne vykonáva. Zároveň zdôraznila 
úzku vzájomnú závislosť ekonomík 
a pracovných trhov členských štátov. 
Navyše pracovné trhy a sociálne systémy 
sú čoraz užšie prepojené v dôsledku 
narastajúcej cezhraničnej práce a 
migrujúcich dôchodcov.

Or. nl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Finančná a hospodárska kríza, ktorá 
prepukla v roku 2008, viedla k značnému 
zníženiu počtu pracovných miest a poklesu 
potenciálneho produktu a spôsobila 
dramatické zhoršenie stavu verejných 
financií. Členským štátom však pri riešení 
krízy pomohol európsky plán na oživenie 
hospodárstva7, a to čiastočne 
prostredníctvom koordinovaných 
fiškálnych stimulov, pričom euro poslúžilo 
ako prostriedok na udržanie 
makroekonomickej stability. Kríza tak 
ukázala, že ak sa koordinácia politík Únie 
posilní a účinne vykonáva, môže priniesť 
významné výsledky. Zároveň zdôraznila 

(6) Finančná a hospodárska kríza, ktorá 
prepukla v roku 2008, viedla k značnému 
zníženiu počtu pracovných miest a poklesu 
potenciálneho produktu a spôsobila 
dramatické zhoršenie stavu verejných 
financií. Členským štátom však pri riešení 
krízy pomohol európsky plán na oživenie 
hospodárstva7, a to čiastočne 
prostredníctvom koordinovaných 
fiškálnych stimulov, pričom euro poslúžilo 
ako prostriedok na udržanie
makroekonomickej stability. Kríza tak 
ukázala, že ak sa koordinácia politík Únie 
posilní a účinne vykonáva, môže priniesť 
významné výsledky. Zároveň zdôraznila 

                                               
1 KOM(2009) 615, 19.11.2009.
2 KOM(2009) 615, 19.11.2009.
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úzku vzájomnú závislosť hospodárstiev 
a pracovných trhov členských štátov.

úzku vzájomnú závislosť hospodárstiev a 
pracovných trhov členských štátov a 
takisto poukázala na nedostatok účinných 
mechanizmov, ktoré by umožnili včas 
zareagovať na niektoré príčiny krízy.

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Siiri Oviir

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Finančná a hospodárska kríza, ktorá 
prepukla v roku 2008, viedla k značnému 
zníženiu počtu pracovných miest a poklesu 
potenciálnej produkcie a spôsobila 
dramatické zhoršenie stavu verejných 
financií. Členským štátom však pri riešení 
krízy pomohol európsky plán na oživenie 
hospodárstva, a to čiastočne 
prostredníctvom koordinovaných 
fiškálnych stimulov, pričom euro poslúžilo 
ako prostriedok na udržanie 
makroekonomickej stability. Kríza tak 
ukázala, že koordinácia politík Únie môže 
priniesť významné výsledky, ak sa posilní 
a účinne vykonáva. Zároveň zdôraznila 
úzku vzájomnú závislosť hospodárstiev 
a pracovných trhov členských štátov.

(6) Finančná a hospodárska kríza, ktorá 
prepukla v roku 2008, viedla k značnému 
zníženiu počtu pracovných miest a poklesu 
potenciálnej produkcie a spôsobila 
dramatické zhoršenie stavu verejných 
financií. Členským štátom však pri riešení 
krízy pomohol európsky plán na oživenie 
hospodárstva, a to čiastočne 
prostredníctvom koordinovaných 
fiškálnych stimulov, pričom euro poslúžilo 
ako prostriedok na udržanie 
makroekonomickej stability. Kríza tak 
ukázala, že koordinácia politík Únie môže 
priniesť významné výsledky, ak sa posilní 
a účinne vykonáva. Zároveň zdôraznila 
úzku vzájomnú závislosť hospodárstiev 
a pracovných trhov členských štátov, v 
dôsledku čoho je plné využívanie 
potenciálu vnútorného trhu jedným zo 
základných spôsobov zvyšovania 
európskej konkurencieschopnosti.

Or. et

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Milan Cabrnoch

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Finančná a hospodárska kríza, ktorá 
prepukla v roku 2008, viedla k značnému 
zníženiu počtu pracovných miest a poklesu 
potenciálnej produkcie a spôsobila 
dramatické zhoršenie stavu verejných 
financií. Členským štátom však pri riešení 
krízy pomohol európsky plán na oživenie 
hospodárstva, a to čiastočne 
prostredníctvom koordinovaných 
fiškálnych stimulov, pričom euro poslúžilo 
ako prostriedok na udržanie 
makroekonomickej stability. Kríza tak 
ukázala, že koordinácia politík Únie môže 
priniesť významné výsledky, ak sa posilní 
a účinne vykonáva. Zároveň zdôraznila 
úzku vzájomnú závislosť hospodárstiev 
a pracovných trhov členských štátov.

(6) Finančná a hospodárska kríza, ktorá 
prepukla v roku 2008, viedla k značnému 
zníženiu počtu pracovných miest a poklesu 
potenciálnej produkcie a spôsobila 
dramatické zhoršenie stavu verejných 
financií. Členským štátom však pri riešení 
krízy pomohol európsky plán na oživenie 
hospodárstva, a to čiastočne 
prostredníctvom koordinovaných 
fiškálnych stimulov. Kríza tak ukázala, že 
koordinácia niektorých politík Únie môže 
priniesť významné výsledky, ak bude 
účinná a bude rešpektovať zásadu 
subsidiarity. Zároveň zdôraznila úzku 
vzájomnú závislosť hospodárstiev 
a pracovných trhov členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(7) Komisia navrhla vymedziť novú 
stratégiu pre nasledujúce desaťročie, 
stratégiu Európa 2020, ktorá má EÚ 
umožniť, aby vyšla z krízy silnejšia, aby 
lepšie vedela čeliť prudkým zmenám 
a krízam v budúcnosti a aby svoje 
hospodárstvo nasmerovala k trvalo 
udržateľnému, ekologicky a ekonomicky 
udržateľnému a inkluzívnemu 
hospodáreniu. Hlavné ciele uvedené 
v rámci príslušných usmernení 
predstavujú spoločné ciele, ktorými sa 
riadia opatrenia členských štátov a Únie. 
Členské štáty by mali vyvinúť úsilie na 
splnenie národných cieľov a na odstránenie 
prekážok, ktoré bránia procesu 
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reštrukturalizácie, prostredníctvom 
vytvárania väčšiu počtu vysokokvalitných 
pracovných miest.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Ilda Figueiredo

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(7) Komisia navrhla vymedziť novú 
stratégiu pre nasledujúce desaťročie, 
stratégiu Európa 2020 a v tejto súvislosti 
musí Komisia uznať, že zmeny súčasných 
makroekonomických politík sú potrebné 
(napr. prerušenie paktu o stabilite, 
zastavenie procesu privatizácie a 
liberalizácie atď.), aby sa dala prednosť 
vytváraniu kvalitných pracovných miest s 
právami pre ženy, s lepšími mzdami, 
menšou mierou chudoby a väčším 
sociálnym začleňovaním a pokrokom.  Päť 
hlavných cieľov uvedených v rámci 
príslušných usmernení predstavuje 
spoločné ciele, ktorými sa riadia opatrenia 
členských štátov a Únie. Členské štáty by 
mali splniť vnútroštátne ciele a odstrániť 
prekážky, ktoré bránia tvorbe väčšieho 
množstva a kvalitných pracovných miest.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Sylvana Rapti

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Komisia navrhla vymedziť novú 
stratégiu pre nasledujúce desaťročie, 

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

stratégiu Európa 2020, ktorá má EÚ 
umožniť, aby vyšla z krízy silnejšia a aby 
nasmerovala svoje hospodárstvo k 
inteligentnému, udržateľnému a 
inkluzívnemu rastu, spoločne s vysokou 
úrovňou zamestnanosti, produktivity a 
sociálnej súdržnosti. Päť hlavných cieľov 
uvedených v rámci príslušných usmernení 
predstavuje spoločné ciele, ktorými sa 
riadia opatrenia členských štátov a Únie. 
Členské štáty by mali vyvinúť maximálne 
úsilie v súlade so svojimi konkrétnymi 
pomermi na splnenie národných cieľov a 
na odstránenie prekážok rastu.

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Georges Bach

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. de
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Elizabeth Lynne

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Komisia navrhla vymedziť novú 
stratégiu pre nasledujúce desaťročie, 
stratégiu Európa 20208, ktorá má EÚ 
umožniť, aby vyšla z krízy silnejšia a aby 
nasmerovala svoje hospodárstvo k 
inteligentnému, udržateľnému a 
inkluzívnemu rastu. Päť hlavných cieľov 
uvedených v rámci príslušných usmernení 
predstavuje spoločné ciele, ktorými sa 
riadia opatrenia členských štátov a Únie. 
Členské štáty by mali vyvinúť maximálne 
úsilie na splnenie národných cieľov a na 
odstránenie prekážok rastu.

(7) Komisia navrhla vymedziť novú 
stratégiu pre nasledujúce desaťročie, 
stratégiu Európa 20208, ktorá má EÚ 
umožniť, aby vyšla z krízy silnejšia, aby 
nasmerovala svoje hospodárstvo k 
inteligentnému, udržateľnému a 
inkluzívnemu rastu a bojovala proti 
chudobe. Päť hlavných cieľov uvedených 
v rámci príslušných usmernení predstavuje 
spoločné ciele, ktorými sa riadia opatrenia 
členských štátov a Únie. Členské štáty by 
mali vyvinúť maximálne úsilie na splnenie 
národných cieľov a na odstránenie 
prekážok rastu a boja proti chudobe a 
sociálnemu vylúčeniu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Marian Harkin

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Komisia navrhla vymedziť novú 
stratégiu pre nasledujúce desaťročie, 
stratégiu Európa 20208, ktorá má EÚ 
umožniť, aby vyšla z krízy silnejšia a aby 
nasmerovala svoje hospodárstvo k 
inteligentnému, udržateľnému a 
inkluzívnemu rastu. Päť hlavných cieľov 
uvedených v rámci príslušných usmernení 
predstavuje spoločné ciele, ktorými sa 
riadia opatrenia členských štátov a Únie. 
Členské štáty by mali vyvinúť maximálne 
úsilie na splnenie národných cieľov a na 
odstránenie prekážok rastu.

(7) Komisia navrhla vymedziť novú 
stratégiu pre nasledujúce desaťročie, 
stratégiu Európa 20208, ktorá má EÚ 
umožniť, aby vyšla z krízy silnejšia a aby 
nasmerovala svoje hospodárstvo k 
inteligentnému, udržateľnému a 
inkluzívnemu rastu. Päť hlavných cieľov 
uvedených v rámci príslušných usmernení 
predstavuje spoločné ciele, ktorými sa 
riadia opatrenia členských štátov a Únie. 
Členské štáty by mali vyvinúť maximálne 
úsilie na splnenie národných cieľov, na 
stotožnenie sa s týmito cieľmi a na 
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odstránenie prekážok rastu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Ilda Figueiredo

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Členské štáty by v rámci komplexných 
stratégií na prekonanie krízy mali 
uskutočniť ambiciózne reformy na 
zaistenie makroekonomickej stability a 
udržateľnosti verejných financií, 
zlepšenie konkurencieschopnosti, zníženie 
makroekonomických nerovnováh 
a zlepšenie fungovania trhu práce. 
Ukončenie fiškálnych stimulov by sa malo 
uskutočniť a koordinovať v rámci Paktu 
o stabilite a raste.

(8) Členské štáty by v rámci komplexných 
stratégií na prekonanie krízy mali 
uskutočniť ambiciózne reformy na 
zaistenie lepšieho makroekonomického
fungovania so zameraním na sociálne a 
environmentálne udržateľný vývin, 
zníženie makroekonomických nerovnováh 
a zlepšenie kvalitných pracovných miest a 
sociálnej ochrany. S fiškálnymi stimulmi 
by sa malo pokračovať v nasledujúcich 
troch až piatich rokoch, aby sa prekonala 
hospodárska stagnácia a rastúca 
nezamestnanosť. Koordinované fiškálne 
stimuly v členských štátoch na úrovni EÚ 
sa musia orientovať na hospodársku 
obnovu prostredníctvom cieleného plánu 
obnovy EÚ, ktorý sa vo všetkých zložkách 
zefektívni, pokiaľ ide o rodovú rovnosť, 
pričom sa každoročne uvoľní jedno 
percento HDP EÚ na investovanie do 
environmentálne, sociálne a hospodársky 
udržateľného rozvoja, čím sa vytvorí 
vstupná stratégia pre nové, kvalitné 
pracovné miesta.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Členské štáty by v rámci komplexných 
stratégií na prekonanie krízy mali 
uskutočniť ambiciózne reformy na 
zaistenie makroekonomickej stability a 
udržateľnosti verejných financií, 
zlepšenie konkurencieschopnosti, zníženie 
makroekonomických nerovnováh 
a zlepšenie fungovania trhu práce.
Ukončenie fiškálnych stimulov by sa malo 
uskutočniť a koordinovať v rámci Paktu o 
stabilite a raste.

(8) Členské štáty by v rámci komplexných 
stratégií na prekonanie krízy mali 
uskutočniť ambiciózne reformy na 
zaistenie zlepšeného makroekonomického 
fungovania so zameraním na sociálne a 
environmentálne udržateľný vývin, 
zníženie makroekonomických nerovnováh 
a zlepšenie kvalitných pracovných miest a 
sociálnej ochrany. S fiškálnymi stimulmi 
by sa malo pokračovať v nasledujúcich 
troch až piatich rokoch, aby sa prekonala 
hospodárska stagnácia a rastúca 
nezamestnanosť. Koordinované fiškálne 
stimuly v členských štátoch na úrovni EÚ 
sa musia orientovať na hospodársku 
obnovu prostredníctvom cieleného plánu 
obnovy EÚ, ktorý sa vo všetkých zložkách 
zefektívni, pokiaľ ide o rodovú rovnosť, 
pričom sa každoročne uvoľní jedno 
percento HDP EÚ na investovanie do 
environmentálne udržateľného rozvoja, 
čím sa vytvorí vstupná stratégia pre nové, 
kvalitné pracovné miesta.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Sylvana Rapti

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Členské štáty by v rámci komplexných 
stratégií na prekonanie krízy mali 
uskutočniť ambiciózne reformy na 
zaistenie makroekonomickej stability a 
udržateľnosti verejných financií, zlepšenie 
konkurencieschopnosti, zníženie 
makroekonomických nerovnováh a 
zlepšenie fungovania trhu práce.
Ukončenie fiškálnych stimulov by sa malo 
uskutočniť a koordinovať v rámci Paktu o 

(8) Členské štáty by v rámci komplexných 
stratégií na prekonanie krízy mali 
uskutočniť ambiciózne reformy na 
zaistenie makroekonomickej stability a 
udržateľnosti verejných financií, zlepšenie 
konkurencieschopnosti, zníženie 
makroekonomických nerovnováh 
a zlepšenie fungovania trhu práce. 
Ukončenie fiškálnych stimulov by sa malo 
uskutočniť a koordinovať v rámci Paktu o 
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stabilite a raste. stabilite a raste. V záujme dosiahnutia 
cieľov trvalo udržateľnej hospodárskej a 
sociálnej súdržnosti v praxi by sa však 
malo stať prioritou riešenie 
makroekonomických nerovnováh medzi 
členskými štátmi a rozdielov, pokiaľ ide o 
ich úroveň konkurencieschopnosti.

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Siiri Oviir

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Členské štáty by v rámci komplexných 
stratégií na prekonanie krízy mali 
uskutočniť ambiciózne reformy na 
zaistenie makroekonomickej stability a 
udržateľnosti verejných financií, zlepšenie 
konkurencieschopnosti, zníženie 
makroekonomických nerovnováh 
a zlepšenie fungovania trhu práce. 
Ukončenie fiškálnych stimulov by sa malo 
uskutočniť a koordinovať v rámci Paktu o 
stabilite a raste.

(8) Členské štáty by v rámci komplexných 
stratégií na prekonanie krízy mali 
uskutočniť ambiciózne reformy na 
zaistenie makroekonomickej stability a 
udržateľnosti verejných financií, zlepšenie 
konkurencieschopnosti, zníženie 
makroekonomických nerovnováh 
a zlepšenie fungovania trhu práce a 
vzhľadom na to je žiaduce sústrediť sa 
práve na uplatňovanie zásad flexiistoty a 
na investovanie do aktívnych opatrení 
trhu práce. Keď bude obnova 
hospodárstva zaručená, ukončenie 
fiškálnych stimulov by sa malo uskutočniť 
a koordinovať v rámci Paktu o stabilite a 
raste.

Or. et

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Olle Ludvigsson

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Členské štáty by v rámci komplexných (8) Členské štáty by v rámci komplexných 
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stratégií na prekonanie krízy mali 
uskutočniť ambiciózne reformy na 
zaistenie makroekonomickej stability a 
udržateľnosti verejných financií, zlepšenie 
konkurencieschopnosti, zníženie 
makroekonomických nerovnováh 
a zlepšenie fungovania trhu práce. 
Ukončenie fiškálnych stimulov by sa malo 
uskutočniť a koordinovať v rámci Paktu o 
stabilite a raste.

stratégií na prekonanie krízy mali 
uskutočniť ambiciózne reformy na 
zaistenie makroekonomickej stability a 
udržateľnosti verejných financií, zlepšenie 
konkurencieschopnosti, zníženie 
makroekonomických nerovnováh, 
posilnenie sociálnej súdržnosti a zlepšenie 
fungovania trhu práce. Postupné ukončenie 
fiškálnych stimulov, ktoré by sa malo 
začať hneď, ako bude ekonomika na 
ceste k trvalej obnove, by sa malo 
uskutočniť a koordinovať okrem iného v 
rámci Paktu o stabilite a raste.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Sylvana Rapti, Alejandro Cercas

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Členské štáty by v rámci komplexných 
stratégií na prekonanie krízy mali 
uskutočniť ambiciózne reformy na 
zaistenie makroekonomickej stability a 
udržateľnosti verejných financií, zlepšenie 
konkurencieschopnosti, zníženie 
makroekonomických nerovnováh 
a zlepšenie fungovania trhu práce. 
Ukončenie fiškálnych stimulov by sa malo 
uskutočniť a koordinovať v rámci Paktu o 
stabilite a raste.

(8) Členské štáty by v rámci komplexných 
stratégií na prekonanie krízy mali 
uskutočniť ambiciózne reformy na 
zaistenie makroekonomickej stability, 
podporu väčšieho množstva a lepších 
pracovných miest, ako ich vo svojom 
programe dôstojnej práce presadzuje 
MOP, a udržateľnosti verejných financií, 
zlepšenie konkurencieschopnosti, zníženie 
makroekonomických nerovnováh 
a zlepšenie fungovania trhu práce.
Ukončenie fiškálnych stimulov by sa malo 
uskutočniť a koordinovať v rámci Paktu o 
stabilite a raste.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Franz Obermayr

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Členské štáty by v rámci komplexných 
stratégií ukončenia angažovanosti štátu v 
súvislosti s hospodárskou krízou mali 
uskutočniť ambiciózne reformy na 
zaistenie makroekonomickej stability 
a udržateľnosti verejných financií, 
zlepšenie konkurencieschopnosti, zníženie 
makroekonomických nerovnováh 
a zlepšenie fungovania trhu práce. 
Ukončenie fiškálnych stimulov by sa malo 
uskutočniť a koordinovať v rámci Paktu 
stability a rastu.

(8) Členské štáty musia v rámci 
komplexných stratégií na prekonanie krízy 
uskutočniť reformy orientované 
na výsledky, aby sa zaistila
makroekonomická stabilita 
a udržateľnosť verejných financií,
zlepšila sa konkurencieschopnosť, znížila 
sa makroekonomická nerovnováha 
a zlepšilo sa fungovanie trhu práce.
Ukončenie fiškálnych stimulov by sa malo 
uskutočniť a koordinovať v rámci Paktu 
stability a rastu.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Silvia Costa

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Členské štáty by v rámci komplexných 
stratégií na prekonanie krízy mali 
uskutočniť ambiciózne reformy na 
zaistenie makroekonomickej stability a 
udržateľnosti verejných financií, zlepšenie 
konkurencieschopnosti, zníženie 
makroekonomických nerovnováh a 
zlepšenie fungovania trhu práce. 
Ukončenie fiškálnych stimulov by sa malo 
uskutočniť a koordinovať v rámci Paktu o 
stabilite a raste.

(8) Členské štáty by v rámci komplexných 
stratégií na prekonanie krízy a na 
vytvorenie podmienok pre rast mali 
uskutočniť ambiciózne reformy na 
zaistenie makroekonomickej stability a 
udržateľnosti verejných financií, zlepšenie 
konkurencieschopnosti, zníženie 
makroekonomických nerovnováh 
a zlepšenie fungovania trhu práce. 
Ukončenie fiškálnych stimulov by sa malo 
uskutočniť a koordinovať v rámci Paktu o 
stabilite a raste.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Milan Cabrnoch

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Členské štáty by v rámci komplexných 
stratégií na prekonanie krízy mali 
uskutočniť ambiciózne reformy na 
zaistenie makroekonomickej stability a 
udržateľnosti verejných financií, zlepšenie 
konkurencieschopnosti, zníženie 
makroekonomických nerovnováh 
a zlepšenie fungovania trhu práce. 
Ukončenie fiškálnych stimulov by sa malo 
uskutočniť a koordinovať v rámci Paktu o 
stabilite a raste.

(8) Členské štáty by v rámci komplexných 
stratégií na prekonanie krízy mali 
uskutočniť štrukturálne reformy na 
zaistenie makroekonomickej stability a 
udržateľnosti verejných financií, zlepšenie 
konkurencieschopnosti, zníženie 
makroekonomických nerovnováh 
a zlepšenie produktivity a fungovania trhu 
práce. Ukončenie fiškálnych stimulov by 
sa malo uskutočniť a koordinovať v rámci 
Paktu o stabilite a raste.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Elizabeth Lynne

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Členské štáty by v rámci komplexných 
stratégií na prekonanie krízy mali 
uskutočniť ambiciózne reformy na 
zaistenie makroekonomickej stability a 
udržateľnosti verejných financií, zlepšenie 
konkurencieschopnosti, zníženie 
makroekonomických nerovnováh 
a zlepšenie fungovania trhu práce. 
Ukončenie fiškálnych stimulov by sa malo 
uskutočniť a koordinovať v rámci Paktu o 
stabilite a raste.

(8) Členské štáty by v rámci komplexných 
stratégií na prekonanie krízy mali 
uskutočniť ambiciózne reformy na 
zaistenie makroekonomickej stability a 
udržateľnosti verejných financií, zlepšenie 
konkurencieschopnosti, zníženie 
makroekonomických nerovnováh, 
zlepšenie fungovania trhu práce a boj proti 
chudobe. Ukončenie fiškálnych stimulov 
by sa malo uskutočniť a koordinovať v 
rámci Paktu o stabilite a raste.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Kinga Göncz

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Členské štáty by v rámci komplexných 
stratégií na prekonanie krízy mali 
uskutočniť ambiciózne reformy na 
zaistenie makroekonomickej stability a 
udržateľnosti verejných financií, zlepšenie 
konkurencieschopnosti, zníženie 
makroekonomických nerovnováh 
a zlepšenie fungovania trhu práce. 
Ukončenie fiškálnych stimulov by sa malo 
uskutočniť a koordinovať v rámci Paktu o 
stabilite a raste.

(8) Členské štáty by v rámci komplexných 
stratégií na prekonanie krízy mali 
uskutočniť a udržať ambiciózne reformy 
na zaistenie makroekonomickej stability a 
udržateľnosti verejných financií, zlepšenie 
konkurencieschopnosti, zníženie 
makroekonomických nerovnováh 
a zlepšenie fungovania trhu práce. 
Ukončenie fiškálnych stimulov by sa malo 
uskutočniť a koordinovať v rámci Paktu o 
stabilite a raste.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Jutta Steinruck

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8a (nové) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8a) Európa 2020 by mala byť stratégiou 
zameranou na prekonanie hospodárskej 
krízy, zabránenie novému hospodárskemu 
a sociálnemu kolapsu, úzku koordináciu 
štrukturálnej a kohéznej politiky 
a podporu hospodárstiev v strednodobom 
horizonte.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Georges Bach

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8a (nové) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8 a) Európa 2020 by mala byť stratégiou 
zameranou na prekonanie hospodárskej 
krízy, zabránenie novému hospodárskemu 
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a sociálnemu kolapsu a podporu 
hospodárstiev v strednodobom 
a dlhodobom horizonte.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8a (nové) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8 a) Stratégia Európa 2020 by mala byť 
stratégiou, ktorá kladie ľudí a planétu na 
prvé miesto, ktorá dosiahne udržateľné 
hospodárstvo, vytvorí väčšie množstvo a 
lepšie pracovné miesta a vyrieši výzvy 
pracovného trhu, ktoré prináša starnutie 
spoločnosti, súčasná hospodárska kríza a 
požiadavky budúcej udržateľnej 
ekonomiky.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Kinga Göncz

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8a (nové) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8 a) Stratégia Európa 2020 by mala byť 
stratégiou, ktorá skončí hospodársku 
krízu, zabráni ďalšiemu hospodárskemu a 
sociálnemu kolapsu a v strednodobom 
horizonte oživí naše ekonomiky, aby 
prispela k vedúcej hospodárskej a 
politickej úlohe EÚ vo svete.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Csaba Őry

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8a (nové) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8a) Európa 2020 by mala byť stratégiou, 
ktorou sa prekoná hospodárska kríza, 
zabráni sa novému hospodárskemu a 
sociálnemu kolapsu a podporia sa 
ekonomiky v strednodobom a dlhodobom 
horizonte.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8 b) Vnútroštátne rozpočty a rozpočet EÚ 
vrátane európskych fondov by sa mali 
koordinovať a riadiť smerom k príprave 
spoločnosti na trvalo udržateľné 
hospodárstvo. Členské štáty by okrem 
toho mali vo svojej politike verejných 
financií, najmä v prípade krátenia 
rozpočtových prostriedkov, zvážiť 
požiadavky prechodu k trvalo 
udržateľnému hospodárstvu v starnúcej 
spoločnosti, konkrétne potrebu kvalitných 
služieb a potrebu investovať do 
vzdelávania, a mali by zabrániť každému 
neprimeranému vplyvu na zamestnávanie 
žien. 

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
Konstantinos Poupakis

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 9 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(9) V rámci stratégie Európa 2020 by 
členské štáty mali uskutočniť reformy 
zamerané na „inteligentný rast“, t. j. rast 
spočívajúci na znalostiach a inovácii. 
Reformy by sa mali sústrediť na zlepšenie 
kvality vzdelávania, zabezpečenie jeho 
dostupnosti pre všetkých a posilnenie 
výkonnosti v oblasti výskumu a podnikania 
s cieľom podporiť inováciu a šírenie 
znalostí v celej EÚ. Mali by podporovať 
podnikanie a pomáhať pri premene 
kreatívnych nápadov na inovatívne 
produkty, služby a procesy, ktoré môžu byť 
zdrojom rastu, kvalitných a dlhodobo 
udržateľných pracovných miest, územnej, 
hospodárskej a sociálnej súdržnosti 
a prispieť k efektívnejšiemu riešeniu 
európskych a celosvetových spoločenských 
výziev. V tejto súvislosti má zásadný 
význam maximálne využitie potenciálu 
informačných a komunikačných 
technológií, riadne a účinné riadenie 
ľudských zdrojov EÚ s cieľom dosiahnuť 
väčšiu konkurencieschopnosť a 
poskytovanie stimulov na účinné 
opatrenia v boji proti úniku mozgov.

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
Silvia Costa

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) V rámci stratégie Európa 2020 by 
členské štáty mali uskutočniť reformy 

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

zamerané na „inteligentný rast“, t. j. rast 
spočívajúci na znalostiach a inovácii. 
Reformy by sa mali sústrediť na zlepšenie 
kvality vzdelávania, zabezpečenie jeho 
dostupnosti pre všetkých, zníženie počtu 
prípadov predčasného ukončenia školskej 
dochádzky alebo odbornej prípravy, 
umožnenie prostredníctvom potvrdenia 
práva jednotlivca na celoživotné 
vzdelávanie uznávania a osvedčovania 
schopností bez ohľadu na to, ako a kde 
boli získané, podporu čo najväčšieho 
šírenia terciárneho vzdelávania a 
odbornej prípravy na úrovni 
vysokoškolského vzdelávania v oblasti 
vedy a techniky a posilnenie výkonnosti 
v oblasti výskumu a podnikania s cieľom 
podporiť inováciu a šírenie znalostí v celej 
EÚ. Mali by podporovať podnikanie 
a pomáhať pri premene kreatívnych 
nápadov na inovatívne produkty, služby 
a procesy, ktoré môžu byť zdrojom rastu, 
kvalitných pracovných miest, územnej, 
hospodárskej a sociálnej súdržnosti 
a prispieť k efektívnejšiemu riešeniu 
európskych a celosvetových spoločenských 
výziev. V tejto súvislosti má zásadný 
význam maximálne využitie informačných 
a komunikačných technológií.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 9 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) V rámci stratégie Európa 2020 by 
členské štáty mali uskutočniť reformy 
zamerané na „inteligentný rast“, t. j. rast
založený na znalostiach a inovácii. 
Reformy by sa mali sústrediť na zlepšenie 
kvality vzdelávania, zabezpečenie jeho 
dostupnosti pre všetkých a posilnenie

(9) V rámci stratégie Európa 2020 by 
členské štáty mali uskutočniť reformy 
zamerané na „inteligentné hospodárenie“, 
t. j. hospodárenie spočívajúce na 
znalostiach a inovácii. Reformy by sa mali 
sústrediť na zlepšenie kvality vzdelávania, 
zabezpečenie jeho dostupnosti pre 
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výkonnosti v oblasti výskumu a podnikania 
s cieľom podporiť šírenie inovácií 
a znalostí v celej EÚ. Mali by podporovať 
podnikanie a pomáhať pri premene 
tvorivých nápadov na inovatívne výrobky, 
služby a postupy, ktoré môžu byť zdrojom 
rastu, kvalitných pracovných miest, 
územnej, hospodárskej a sociálnej 
súdržnosti a prispieť k efektívnejšiemu 
riešeniu európskych a celosvetových 
spoločenských výziev. V tejto súvislosti 
má zásadný význam maximálne využitie 
informačných a komunikačných 
technológií.

všetkých a zabezpečenie výkonnosti 
v oblasti výskumu a podnikania s cieľom 
podporiť inováciu a šírenie znalostí v celej 
EÚ. Mali by podporovať produktívne 
činnosti, ktoré prispievajú k premene 
tvorivých nápadov na inovatívne výrobky, 
inovatívne a najmä vysokokvalitné služby 
a postupy, ktoré môžu byť zdrojom rastu, 
kvalitných pracovných miest, územnej, 
hospodárskej a sociálnej súdržnosti 
s komplexnou sociálnou ochranou na 
vysokej úrovni a prispieť k efektívnejšiemu 
riešeniu európskych a celosvetových 
spoločenských výziev. V tejto súvislosti 
má zásadný význam maximálne využitie 
informačných a komunikačných 
technológií.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
Pascale Gruny

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 9 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) V rámci stratégie Európa 2020 by 
členské štáty mali uskutočniť reformy 
zamerané na „inteligentný rast“, t. j. rast 
spočívajúci na znalostiach a inovácii. 
Reformy by sa mali sústrediť na zlepšenie 
kvality vzdelávania, zabezpečenie jeho 
dostupnosti pre všetkých a posilnenie 
výkonnosti v oblasti výskumu a podnikania 
s cieľom podporiť šírenie inovácií 
a znalostí v celej EÚ. Mali by podporovať 
podnikanie a pomáhať pri premene 
tvorivých nápadov na inovatívne výrobky, 
služby a postupy, ktoré môžu byť zdrojom 
rastu, kvalitných pracovných miest, 
územnej, hospodárskej a sociálnej 
súdržnosti a prispieť k efektívnejšiemu 
riešeniu európskych a celosvetových 
spoločenských výziev. V tejto súvislosti 
má zásadný význam maximálne využitie 

(9) V rámci stratégie Európa 2020 by 
členské štáty mali uskutočniť reformy 
zamerané na „inteligentný rast“, t. j. rast 
spočívajúci na znalostiach a inovácii. 
Reformy by sa mali sústrediť na zlepšenie 
kvality vzdelávania, vytvorenie spoločného 
základu znalostí občanov členských 
štátov, zabezpečenie jeho dostupnosti pre 
všetkých a posilnenie výkonnosti v oblasti 
výskumu a podnikania s cieľom podporiť 
inováciu a šírenie znalostí v celej EÚ. Mali 
by podporovať podnikanie a pomáhať pri 
premene tvorivých nápadov na inovatívne 
výrobky, služby a postupy, ktoré môžu byť 
zdrojom rastu, kvalitných pracovných 
miest, územnej, hospodárskej a sociálnej 
súdržnosti a prispieť k efektívnejšiemu 
riešeniu európskych a celosvetových 
spoločenských výziev. V tejto súvislosti 
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informačných a komunikačných 
technológií.

má zásadný význam maximálne využitie 
informačných a komunikačných 
technológií.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
Sylvana Rapti

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 9 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
Marian Harkin

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 9 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(9) V rámci stratégie Európa 2020 by 
členské štáty mali uskutočniť reformy 
zamerané na „inteligentný rast“, t. j. rast 
spočívajúci na znalostiach a inovácii. 
Reformy by sa mali sústrediť na zlepšenie 
kvality vzdelávania, zabezpečenie jeho 
dostupnosti pre všetkých a posilnenie 
výkonnosti v oblasti výskumu a podnikania 
s cieľom podporiť inováciu a šírenie 
znalostí v celej EÚ a zabrániť úniku 
mozgov z Európy. Mali by podporovať 
podnikanie, rozvoj malých a stredných 
podnikov (MSP) a pomáhať pri premene 
kreatívnych nápadov na inovatívne
produkty, služby a procesy, ktoré môžu byť 
zdrojom rastu, kvalitných pracovných 
miest, územnej, hospodárskej a sociálnej 
súdržnosti a prispieť k efektívnejšiemu 
riešeniu európskych a celosvetových 
spoločenských výziev. V tejto súvislosti 
má zásadný význam maximálne využitie 
potenciálu informačných a komunikačných 
technológií.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 9 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
Milan Cabrnoch

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 9a (nové) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9 a)Členské štáty by mali v záujme 
oživenia hospodárskeho rastu bojovať 
proti opatreniam, ktoré ho spomaľujú, 
ako je napr. byrokratická záťaž, 
nadmerná regulácia a normy, vysoké 
dane a tendencie k protekcionizmu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78
Milan Cabrnoch

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 9b (nové) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9 b) Dosiahnutie skutočného a 
výkonného jednotného trhu je kľúčovým 
prvkom zabezpečenia celkového 
makroekonomického fungovania EÚ; je 
to zvlášť dôležité pre pevnosť 
hospodárskej a menovej únie, aby sa 
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dosiahli hospodárske zisky, obnovil rast a 
vytvorili nové pracovné príležitosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79
Siiri Oviir

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 10 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Členské štáty by sa tiež mali 
prostredníctvom svojich programov 
reforiem zamerať na „udržateľný rast“. 
Udržateľný rast znamená budovanie 
udržateľného a konkurencieschopného 
hospodárstva, ktoré efektívne využíva 
zdroje, spravodlivé rozdelenie nákladov a 
prínosov a využívanie vedúceho postavenia 
Európy v rámci snáh o vyvinutie nových 
postupov a technológií vrátane 
ekologických technológií. Členské štáty by 
mali vykonať potrebné reformy zamerané 
na zníženie emisií skleníkových plynov 
a efektívne využívanie zdrojov. Mali by 
tiež zlepšiť podnikateľské prostredie, 
stimulovať tvorbu „zelených“ pracovných 
miest a modernizovať svoju priemyselnú 
základňu. 

(10) Členské štáty by sa tiež mali 
prostredníctvom svojich programov 
reforiem zamerať na „udržateľný rast“. 
Udržateľný rast znamená budovanie 
udržateľného a konkurencieschopného 
hospodárstva, ktoré efektívne využíva 
zdroje, spravodlivé rozdelenie nákladov a 
prínosov a využívanie vedúceho postavenia 
Európy v rámci snáh o vyvinutie nových 
postupov a technológií vrátane 
ekologických technológií. Je naďalej 
veľmi dôležité, aby sa prijali opatrenia na 
podporu podnikania a vytvorenie 
podnikateľského prostredia priaznivo 
nakloneného inovatívnym a aktívnym 
operáciám malých stredných podnikov, 
predovšetkým prostredníctvom miernejšej 
regulácie, zníženia administratívnej 
záťaže a lepšej dostupnosti kapitálu. 
Členské štáty by mali vykonať potrebné 
reformy zamerané na zníženie emisií 
skleníkových plynov a efektívne 
využívanie zdrojov. Mali by tiež zlepšiť 
podnikateľské prostredie, stimulovať 
tvorbu „zelených“ pracovných miest 
a modernizovať svoju priemyselnú 
základňu. 

Or. et
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80
Olle Ludvigsson

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 10 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Členské štáty by sa tiež mali 
prostredníctvom svojich programov 
reforiem zamerať na „udržateľný rast“. 
Udržateľný rast znamená budovanie 
udržateľného a konkurencieschopného
hospodárstva, ktoré efektívne využíva 
zdroje, spravodlivé rozdelenie nákladov 
a prínosov a využívanie vedúceho 
postavenia Európy v rámci snáh 
o vyvinutie nových postupov a technológií 
vrátane ekologických technológií. Členské 
štáty by mali vykonať potrebné reformy 
zamerané na zníženie emisií skleníkových 
plynov a efektívne využívanie zdrojov. 
Mali by tiež zlepšiť podnikateľské 
prostredie, stimulovať tvorbu „zelených“ 
pracovných miest a modernizovať svoju 
priemyselnú základňu.

(10) Členské štáty by sa tiež mali 
prostredníctvom svojich programov 
reforiem zamerať na „udržateľný rast“. 
Udržateľný rast znamená budovanie 
udržateľného a konkurencieschopného 
hospodárstva, ktoré efektívne využíva 
zdroje, spravodlivé rozdelenie nákladov 
a prínosov a využívanie vedúceho 
postavenia Európy v rámci snáh 
o vyvinutie nových postupov a technológií 
vrátane ekologických technológií. Tieto 
technológie by mali byť podľa možnosti 
sprístupnené všetkým spoločnostiam 
vrátane mikropodnikov a MSP, aby sa 
všade dali uskutočniť zmeny na
posilnenie udržateľnosti. Členské štáty by 
mali vykonať potrebné reformy zamerané 
na zníženie emisií skleníkových plynov 
a efektívne využívanie zdrojov. Mali by 
tiež zlepšiť podnikateľské prostredie, 
stimulovať tvorbu „zelených“ pracovných 
miest a modernizovať svoju priemyselnú 
základňu. V dôsledku krízy by sa nemala 
zablokovať alebo odložiť táto dôležitá 
transformácia na ekologické a trvalo 
udržateľné hospodárstvo.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 10 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Členské štáty by sa tiež mali 
prostredníctvom svojich programov 

(10) Členské štáty by sa tiež mali 
prostredníctvom svojich programov 
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reforiem zamerať na „udržateľný rast“. 
Udržateľný rast znamená budovanie
udržateľného a konkurencieschopného 
hospodárstva, ktoré efektívne využíva 
zdroje, spravodlivé rozdelenie nákladov 
a prínosov a využívanie vedúceho 
postavenia Európy v rámci snáh 
o vyvinutie nových postupov a technológií 
vrátane ekologických technológií. Členské 
štáty by mali vykonať potrebné reformy 
zamerané na zníženie emisií skleníkových 
plynov a efektívne využívanie zdrojov. 
Mali by tiež zlepšiť podnikateľské 
prostredie, stimulovať tvorbu „zelených“ 
pracovných miest a modernizovať svoju 
priemyselnú základňu.

reforiem zamerať na trvalo udržateľný 
vývoj. Trvalo udržateľný vývoj znamená 
urýchľovať vyvinutie nových postupov 
a technológií, najmä ekologických 
technológií, v záujme budovania
udržateľného a konkurencieschopného 
hospodárstva. Členské štáty by mali 
vykonať potrebné reformy zamerané na 
zníženie emisií skleníkových plynov 
a efektívne využívanie zdrojov. Mali by 
tiež zlepšiť podnikateľské prostredie pre 
malé a stredné podniky, stimulovať tvorbu 
„zelených“ a trvalo udržateľných 
pracovných miest a modernizovať svoju 
priemyselnú základňu. Najmä pre oblasť 
konverzie výrobkov sa musia poskytnúť 
dostatočné finančné prostriedky, aby sa 
mohli riešiť procesy reštrukturalizácie, 
ktoré z toho vyplývajú, ako aj účinky na 
pracovníkov. 

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82
Sylvana Rapti

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 10 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Členské štáty by sa tiež mali 
prostredníctvom svojich programov 
reforiem zamerať na „udržateľný rast“. 
Udržateľný rast znamená budovanie 
udržateľného a konkurencieschopného 
hospodárstva, ktoré efektívne využíva 
zdroje, spravodlivé rozdelenie nákladov a 
prínosov a využívanie vedúceho postavenia 
Európy v rámci snáh o vyvinutie nových 
postupov a technológií vrátane 
ekologických technológií. Členské štáty by 
mali vykonať potrebné reformy zamerané 
na zníženie emisií skleníkových plynov 
a efektívne využívanie zdrojov. Mali by 
tiež zlepšiť podnikateľské prostredie, 
stimulovať tvorbu „zelených“ pracovných 

(10) Členské štáty by sa tiež mali 
prostredníctvom svojich programov 
reforiem zamerať na „udržateľný rast“. 
Udržateľný rast znamená budovanie 
udržateľného a konkurencieschopného 
hospodárstva, ktoré efektívne využíva 
zdroje, spravodlivé rozdelenie nákladov a 
prínosov a využívanie vedúceho postavenia 
Európy v rámci snáh o vyvinutie nových 
postupov a technológií vrátane 
ekologických technológií. Členské štáty by 
mali vykonať potrebné reformy zamerané 
na zníženie emisií skleníkových plynov 
a efektívne využívanie zdrojov. Mali by 
tiež zlepšiť podnikateľské prostredie, 
stimulovať tvorbu „zelených“ pracovných 



AM\820832SK.doc 37/216 PE442.935v02-00

SK

miest a modernizovať svoju priemyselnú 
základňu.

miest a pracovných miest v sociálnom 
hospodárstve a modernizovať svoju 
priemyselnú základňu.

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83
Silvia Costa

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 10 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Členské štáty by sa tiež mali 
prostredníctvom svojich programov 
reforiem zamerať na „udržateľný rast“. 
Udržateľný rast znamená budovanie 
udržateľného a konkurencieschopného 
hospodárstva, ktoré efektívne využíva 
zdroje, spravodlivé rozdelenie nákladov a 
prínosov a využívanie vedúceho postavenia 
Európy v rámci snáh o vyvinutie nových 
postupov a technológií vrátane 
ekologických technológií. Členské štáty by 
mali vykonať potrebné reformy zamerané 
na zníženie emisií skleníkových plynov a 
efektívne využívanie zdrojov. Mali by tiež 
zlepšiť podnikateľské prostredie, 
stimulovať tvorbu „zelených“ pracovných 
miest a modernizovať svoju priemyselnú 
základňu.

(10) Členské štáty by sa tiež mali 
prostredníctvom svojich programov 
reforiem zamerať na „udržateľný rast“. 
Udržateľný rast znamená budovanie 
udržateľného a konkurencieschopného 
hospodárstva, ktoré efektívne využíva 
zdroje, spravodlivé rozdelenie nákladov a 
prínosov a využívanie vedúceho postavenia 
Európy v rámci snáh o vyvinutie nových 
postupov a technológií vrátane 
ekologických technológií. Členské štáty by 
mali vykonať potrebné reformy zamerané 
na zníženie emisií skleníkových plynov a 
efektívne využívanie zdrojov. Mali by tiež 
zlepšiť podnikateľské prostredie, 
stimulovať tvorbu „zelených“ pracovných 
miest, a to aj zabezpečením poskytovania 
odbornej prípravy zameranej na nové 
požiadavky na zručnosti, a modernizovať 
svoju priemyselnú základňu.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84
Georges Bach

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 10 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Členské štáty by sa tiež mali (10) Členské štáty by sa tiež mali 
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prostredníctvom svojich programov 
reforiem zamerať na „udržateľný rast“. 
Udržateľný rast znamená budovanie 
udržateľného a konkurencieschopného 
hospodárstva, ktoré efektívne využíva 
zdroje, spravodlivé rozdelenie nákladov 
a prínosov a využívanie vedúceho 
postavenia Európy v rámci snáh 
o vyvinutie nových postupov a technológií 
vrátane ekologických technológií. Členské 
štáty by mali vykonať potrebné reformy 
zamerané na zníženie emisií skleníkových 
plynov a efektívne využívanie zdrojov. 
Mali by tiež zlepšiť podnikateľské 
prostredie, stimulovať tvorbu „zelených“ 
pracovných miest a modernizovať svoju 
priemyselnú základňu.

prostredníctvom svojich programov 
reforiem zamerať na udržateľný rast 
a väčšiu zamestnanosť.  Udržateľný rast 
znamená budovanie udržateľného 
a konkurencieschopného hospodárstva, 
ktoré efektívne využíva zdroje, spravodlivé 
rozdelenie nákladov a prínosov 
a využívanie vedúceho postavenia Európy 
v rámci snáh o vyvinutie nových postupov 
a technológií vrátane ekologických 
technológií, a ktoré prispeje k vytváraniu 
väčšieho počtu pracovných miest. Členské 
štáty by mali vykonať potrebné reformy 
zamerané na zníženie emisií skleníkových 
plynov a efektívne využívanie zdrojov. 
Mali by tiež zlepšiť podnikateľské 
prostredie, stimulovať tvorbu „zelených“ 
pracovných miest a modernizovať svoju 
priemyselnú základňu.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 10 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Členské štáty by sa tiež mali 
prostredníctvom svojich programov 
reforiem zamerať na „udržateľný rast“. 
Udržateľný rast znamená budovanie 
udržateľného a konkurencieschopného 
hospodárstva, ktoré efektívne využíva 
zdroje, spravodlivé rozdelenie nákladov a 
prínosov a využívanie vedúceho postavenia 
Európy v rámci snáh o vyvinutie nových 
postupov a technológií vrátane 
ekologických technológií. Členské štáty by 
mali vykonať potrebné reformy zamerané 
na zníženie emisií skleníkových plynov a 
efektívne využívanie zdrojov. Mali by tiež 
zlepšiť podnikateľské prostredie, 
stimulovať tvorbu „zelených“ pracovných 
miest a modernizovať svoju priemyselnú 

(10) Členské štáty by sa tiež mali 
prostredníctvom svojich programov 
reforiem zamerať na „udržateľný rast“. 
Udržateľný rast znamená budovanie 
udržateľného a konkurencieschopného 
hospodárstva, ktoré efektívne využíva 
zdroje, spravodlivé rozdelenie nákladov a 
prínosov a využívanie vedúceho postavenia 
Európy v rámci snáh o vyvinutie nových 
postupov a technológií vrátane 
ekologických technológií. Členské štáty by 
mali vykonať potrebné reformy zamerané 
na zníženie emisií skleníkových plynov a 
efektívne využívanie zdrojov. Mali by tiež 
zlepšiť podnikateľské prostredie, 
stimulovať tvorbu pracovných miest, ktoré 
neprispievajú k zvyšovaniu emisií 
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základňu. skleníkových plynov do ovzdušia , ako aj 
modernizovať svoju priemyselnú základňu.

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Pervenche Berès, Alejandro Cercas

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 10 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Členské štáty by sa tiež mali 
prostredníctvom svojich programov 
reforiem zamerať na „udržateľný rast“. 
Udržateľný rast znamená budovanie 
udržateľného a konkurencieschopného 
hospodárstva, ktoré efektívne využíva 
zdroje, spravodlivé rozdelenie nákladov 
a prínosov a využívanie vedúceho 
postavenia Európy v rámci snáh 
o vyvinutie nových postupov a technológií 
vrátane ekologických technológií. Členské 
štáty by mali vykonať potrebné reformy 
zamerané na zníženie emisií skleníkových 
plynov a efektívne využívanie zdrojov. 
Mali by tiež zlepšiť podnikateľské
prostredie, stimulovať tvorbu „zelených“ 
pracovných miest a modernizovať svoju 
priemyselnú základňu.

(10) Členské štáty by sa tiež mali 
prostredníctvom svojich programov 
reforiem, postavených na dôstojných 
pracovných miestach, zamerať na 
„udržateľný rast“. Udržateľný rast 
znamená budovanie udržateľného 
a konkurencieschopného hospodárstva, 
ktoré efektívne využíva zdroje, spravodlivé 
rozdelenie nákladov a prínosov 
a využívanie vedúceho postavenia Európy 
v rámci snáh o vyvinutie nových postupov 
a technológií vrátane ekologických 
technológií. Členské štáty by mali vykonať 
potrebné reformy zamerané na zníženie 
emisií skleníkových plynov a efektívne 
využívanie zdrojov. Mali by tiež zlepšiť 
podnikateľské prostredie, stimulovať 
tvorbu „zelených“ pracovných miest 
a modernizovať svoju priemyselnú 
základňu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 10 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Členské štáty by sa tiež mali 
prostredníctvom svojich programov 

(10) Členské štáty by sa tiež mali 
prostredníctvom svojich programov 
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reforiem zamerať na „udržateľný rast“. 
Udržateľný rast znamená budovanie 
udržateľného a konkurencieschopného 
hospodárstva, ktoré efektívne využíva 
zdroje, spravodlivé rozdelenie nákladov 
a prínosov a využívanie vedúceho 
postavenia Európy v rámci snáh 
o vyvinutie nových postupov a technológií 
vrátane ekologických technológií. Členské 
štáty by mali vykonať potrebné reformy 
zamerané na zníženie emisií skleníkových 
plynov a efektívne využívanie zdrojov. 
Mali by tiež zlepšiť podnikateľské 
prostredie, stimulovať tvorbu „zelených“ 
pracovných miest a modernizovať svoju 
priemyselnú základňu.

reforiem zamerať na „udržateľný rast“ a 
dôstojnú prácu. Udržateľný rast znamená 
budovanie udržateľného 
a konkurencieschopného hospodárstva, 
ktoré efektívne využíva zdroje, spravodlivé 
rozdelenie nákladov a prínosov 
a využívanie vedúceho postavenia Európy 
v rámci snáh o vyvinutie nových postupov 
a technológií vrátane ekologických 
technológií. Členské štáty by mali vykonať 
potrebné reformy zamerané na zníženie 
emisií skleníkových plynov a efektívne 
využívanie zdrojov. Mali by tiež zlepšiť 
podnikateľské prostredie, stimulovať 
tvorbu „zelených“ pracovných miest 
a modernizovať svoju priemyselnú 
základňu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 11 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Programy reforiem členských štátov 
by sa takisto mali zamerať na „inkluzívny 
rast“. Inkluzívny rast zahŕňa vytváranie 
súdržnej spoločnosti, v ktorej sú ľudia 
schopní predvídať a zvládať zmeny, a tak 
sa aktívne podieľať na fungovaní 
spoločnosti a hospodárstva. Reformy 
členských štátov by preto mali zabezpečiť 
prístup a možnosti pre všetkých počas 
celého ich života, a tak prispieť k 
znižovaniu chudoby a sociálneho vylúčenia 
prostredníctvom odstránenia prekážok, 
ktoré bránia účasti na trhu práce, a to 
najmä v prípade žien, starších pracovníkov, 
mladých ľudí, osôb so zdravotným 
postihnutím a legálnych migrantov. Mali 
by tiež zaistiť, aby výhody vyplývajúce z 
hospodárskeho rastu pocítili všetci 
občania a všetky regióny. Ústrednými 

(11) Programy reforiem členských štátov 
by sa takisto mali zamerať na „inkluzívne 
hospodárenie“. Inkluzívne hospodárenie
zahŕňa vytváranie súdržnej spoločnosti, 
v ktorej sú ľudia schopní predvídať 
a zvládať zmeny, a tak sa aktívne podieľať 
na politickom, spoločenskom a kultúrnom 
živote. Reformy členských štátov by preto 
mali zabezpečiť prístup a možnosti pre 
všetkých, príjmy zabraňujúce chudobe 
a kvalifikované služby pre dôstojný život 
a nezávislý životný štýl počas celého 
života, a tak prispieť k znižovaniu chudoby 
a sociálneho vylúčenia prostredníctvom 
odstránenia prekážok, ktoré bránia 
nezávislej účasti na trhu práce, a to najmä 
v prípade žien, starších pracovníkov, 
najmä pracovníčok, mladých ľudí, osôb so
zdravotným postihnutím a migrantov. Mali 
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prvkami programov reforiem členských 
štátov by preto malo byť zaistenie 
účinného fungovania trhov práce
prostredníctvom investovania do 
úspešných prechodov, rozvoj vhodných 
zručností, zvyšovanie kvality pracovných 
miest a boj proti segmentácii, štrukturálnej 
nezamestnanosti a nečinnosti pri súčasnom 
zabezpečení primeranej a udržateľnej 
sociálnej ochrany a aktívneho začlenenia v 
záujme znižovania chudoby.

by tiež zaistiť, aby výhody vyplývajúce 
z trvalo udržateľného a inkluzívneho 
hospodárenia pocítili všetci občania 
a všetky regióny. Ústrednými prvkami 
programov reforiem členských štátov by 
preto malo byť zaistenie inkluzívneho trhu 
práce prostredníctvom investovania do 
úspešných prechodov, rozvoj vhodných 
zručností, zvyšovanie kvality práce podľa 
zásad dôstojnej ľudskej práce („decent 
work”) Medzinárodnej organizácie práce 
a zo zreteľom na závery neformálneho 
stretnutia ministrov práce a sociálnych 
vecí 18. až 20. januára 2007 v Berlíne 
na tému DOBRÁ PRÁCA, na ktorom 
sa diskutovalo o tom, že Európa potrebuje 
vyvíjať väčšie spoločné úsilie na podporu 
práv pracovníkov a práva na účasť, 
spravodlivých miezd, bezpečnosť 
a ochrany zdravia na pracovisku, ako aj 
na podporu organizácie práce ústretovej 
voči rodine a že dobré a spravodlivé 
pracovné podmienky, ako aj primeraná 
sociálna ochrana sú nevyhnutné na to, 
aby občianky a občania akceptovali 
Európsku úniu, boj proti segmentácii, 
štrukturálnej nezamestnanosti a nečinnosti, 
ako aj komplexná sociálna istota idúca 
nad rámec zabraňovania chudobe pri 
súčasnom zabezpečení spoločenskej 
a kultúrnej účasti. Zároveň je potrebné 
intenzívne odstraňovať hospodárske 
a sociálne nerovnosti.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89
Konstantinos Poupakis

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 11 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Programy reforiem členských štátov 
by sa takisto mali zamerať na „inkluzívny 
rast“. Inkluzívny rast zahŕňa vytváranie 

(11) Programy reforiem členských štátov 
by sa takisto mali zamerať na „inkluzívny 
rast“. Inkluzívny rast zahŕňa vytváranie 
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súdržnej spoločnosti, v ktorej sú ľudia 
schopní predvídať a zvládať zmeny, a tak 
sa aktívne podieľať na fungovaní 
spoločnosti a hospodárstva. Reformy 
členských štátov by preto mali zabezpečiť 
prístup a možnosti pre všetkých počas 
celého ich života, a tak prispieť k 
znižovaniu chudoby a sociálneho vylúčenia 
prostredníctvom odstránenia prekážok, 
ktoré bránia účasti na trhu práce, a to 
najmä v prípade žien, starších pracovníkov, 
mladých ľudí, osôb so zdravotným 
postihnutím a legálnych migrantov. Mali 
by tiež zaistiť, aby výhody vyplývajúce z 
hospodárskeho rastu pocítili všetci občania 
a všetky regióny. Ústrednými prvkami 
programov reforiem členských štátov by 
preto malo byť zaistenie účinného 
fungovania trhov práce prostredníctvom 
investovania do úspešných prechodov, 
rozvoj vhodných zručností, zvyšovanie 
kvality pracovných miest a boj proti 
segmentácii, štrukturálnej nezamestnanosti 
a nečinnosti pri súčasnom zabezpečení 
primeranej a udržateľnej sociálnej ochrany 
a aktívneho začlenenia v záujme 
znižovania chudoby.

súdržnej spoločnosti, v ktorej sú ľudia 
schopní predvídať a zvládať zmeny, a tak 
sa aktívne podieľať na fungovaní 
spoločnosti a hospodárstva. Reformy 
členských štátov by preto mali zabezpečiť 
prístup a možnosti pre všetkých počas 
celého ich života, a tak prispieť k 
znižovaniu chudoby a sociálneho vylúčenia 
prostredníctvom odstránenia prekážok, 
ktoré bránia účasti na trhu práce, a to 
najmä v prípade žien, starších pracovníkov, 
mladých ľudí, osôb so zdravotným 
postihnutím a legálnych migrantov. Mali 
by tiež zaistiť, aby výhody vyplývajúce z 
hospodárskeho rastu pocítili všetci občania 
a všetky regióny. Ústrednými prvkami 
programov reforiem členských štátov by 
preto malo byť zaistenie účinného 
fungovania trhov práce prostredníctvom 
investovania do úspešných prechodov, 
rozvoj vhodných zručností, zvyšovanie 
kvality pracovných miest a boj proti 
segmentácii, štrukturálnej nezamestnanosti, 
napríklad podporovaním spolupráce 
medzi podnikmi a univerzitami s cieľom 
napomôcť užšie prepojenie medzi 
požiadavkami trhu práce a kvalifikáciou 
pracovnej sily, a nečinnosti pri súčasnom 
zabezpečení primeranej a udržateľnej 
sociálnej ochrany a aktívneho začlenenia v 
záujme znižovania chudoby.

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 11 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Programy reforiem členských štátov 
by sa takisto mali zamerať na „inkluzívny 
rast“. Inkluzívny rast znamená vytváranie 
súdržnej spoločnosti, v ktorej sú ľudia 
schopní predvídať a zvládať zmeny, a tak 

(11) Programy reforiem členských štátov 
by sa takisto mali zamerať na „inkluzívny 
rast“. Inkluzívny rast znamená vytváranie 
súdržnej spoločnosti, v ktorej sú ľudia 
schopní predvídať a zvládať zmeny, a tak 
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sa aktívne podieľať na fungovaní 
spoločnosti a hospodárstva. Reformy 
členských štátov by preto mali zabezpečiť 
prístup a možnosti pre všetkých počas 
celého ich života, a tak prispieť k 
znižovaniu chudoby a sociálneho vylúčenia 
prostredníctvom odstránenia prekážok, 
ktoré bránia účasti na trhu práce, a to 
najmä v prípade žien, starších pracovníkov, 
mladých ľudí, osôb so zdravotným 
postihnutím a legálnych migrantov. Mali 
by tiež zaistiť, aby výhody vyplývajúce 
z hospodárskeho rastu pocítili všetci 
občania a všetky regióny. Ústrednými 
prvkami programov reforiem členských 
štátov by preto malo byť zaistenie
účinného fungovania trhov práce 
prostredníctvom investovania do 
úspešných prechodov, rozvoj vhodných 
zručností, zvyšovanie kvality pracovných 
miest a boj proti segmentácii, štrukturálnej 
nezamestnanosti a nečinnosti pri súčasnom 
zabezpečení primeranej a udržateľnej 
sociálnej ochrany a aktívneho začlenenia 
v záujme znižovania chudoby.

sa aktívne podieľať na fungovaní 
spoločnosti a hospodárstva. Reformy 
členských štátov by preto mali zabezpečiť 
prístup a možnosti pre všetkých získať 
zručnosti potrebné na výkon povolania a 
prispôsobiť sa zmenám na pracovnom 
trhu počas celého ich života, a tak prispieť 
k znižovaniu chudoby a sociálneho 
vylúčenia prostredníctvom odstránenia 
prekážok, ktoré bránia účasti na trhu práce, 
a to najmä v prípade žien, starších 
pracovníkov, mladých ľudí, osôb so 
zdravotným postihnutím a legálnych 
migrantov. Mali by tiež zaistiť, aby výhody 
vyplývajúce z hospodárskeho rastu pocítili 
všetci občania a všetky regióny. 
Ústrednými prvkami programov reforiem 
členských štátov by preto malo byť 
zaistenie účinného fungovania trhov práce 
prostredníctvom investovania do 
úspešných prechodov, rozvoj vhodných 
zručností so zreteľom na dopyt na trhu 
práce, zvyšovanie kvality pracovných 
miest a boj proti segmentácii, štrukturálnej 
nezamestnanosti a nečinnosti pri súčasnom 
zabezpečení primeranej a udržateľnej 
sociálnej ochrany a aktívneho začlenenia v 
záujme znižovania chudoby.

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91
Pascale Gruny

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 11 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Programy reforiem členských štátov 
by sa takisto mali zamerať na „inkluzívny 
rast“. Inkluzívny rast znamená vytváranie 
súdržnej spoločnosti, v ktorej sú ľudia 
schopní predvídať a zvládať zmeny, a tak 
sa aktívne podieľať na fungovaní 
spoločnosti a hospodárstva. Reformy 
členských štátov by preto mali zabezpečiť 

(11) Programy reforiem členských štátov 
by sa takisto mali zamerať na „inkluzívny 
rast“. Inkluzívny rast znamená vytváranie 
súdržnej spoločnosti, v ktorej sú ľudia 
schopní predvídať a zvládať zmeny, a tak 
sa aktívne podieľať na fungovaní 
spoločnosti a hospodárstva. Reformy 
členských štátov by preto mali zabezpečiť 
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prístup a možnosti pre všetkých počas 
celého ich života, a tak prispieť k 
znižovaniu chudoby a sociálneho vylúčenia 
prostredníctvom odstránenia prekážok, 
ktoré bránia účasti na trhu práce, a to 
najmä v prípade žien, starších pracovníkov, 
mladých ľudí, osôb so zdravotným 
postihnutím a legálnych migrantov. Mali 
by tiež zaistiť, aby výhody vyplývajúce z 
hospodárskeho rastu pocítili všetci občania 
a všetky regióny. Ústrednými prvkami 
programov reforiem členských štátov by 
preto malo byť zaistenie účinného 
fungovania trhov práce prostredníctvom 
investovania do úspešných prechodov, 
rozvoj vhodných zručností, zvyšovanie 
kvality pracovných miest a boj proti 
segmentácii, štrukturálnej nezamestnanosti 
a nečinnosti pri súčasnom zabezpečení 
primeranej a udržateľnej sociálnej ochrany 
a aktívneho začlenenia v záujme 
znižovania chudoby.

prístup a možnosti pre všetkých počas 
celého ich života, a tak prispieť k 
znižovaniu chudoby a sociálneho vylúčenia 
prostredníctvom odstránenia prekážok, 
ktoré bránia účasti na trhu práce, a to 
najmä v prípade žien, starších pracovníkov, 
mladých ľudí, osôb so zdravotným 
postihnutím a legálnych migrantov. Mali 
by tiež zaistiť, aby výhody vyplývajúce z 
hospodárskeho rastu pocítili všetci občania 
a všetky regióny, najmä prostredníctvom 
zamestnaneckých systémov sporenia spolu 
s daňovými a sociálnymi stimulmi.
Ústrednými prvkami programov reforiem 
členských štátov by preto malo byť 
zaistenie účinného fungovania trhov práce 
prostredníctvom investovania do 
úspešných prechodov, rozvoj vhodných 
zručností, zvyšovanie kvality pracovných 
miest, najmä zavádzaním a podporovaním 
účinných systémov odbornej prípravy,
a boj proti segmentácii, štrukturálnej 
nezamestnanosti a nečinnosti pri súčasnom 
zabezpečení primeranej a udržateľnej 
sociálnej ochrany a aktívneho začlenenia v 
záujme znižovania chudoby.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92
Sylvana Rapti

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 11 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Programy reforiem členských štátov 
by sa takisto mali zamerať na „inkluzívny 
rast“. Inkluzívny rast zahŕňa vytváranie 
súdržnej spoločnosti, v ktorej sú ľudia 
schopní predvídať a zvládať zmeny, a tak 
sa aktívne podieľať na fungovaní 
spoločnosti a hospodárstva. Reformy 
členských štátov by preto mali zabezpečiť 
prístup a možnosti pre všetkých počas 
celého ich života, a tak prispieť k 

(11) Programy reforiem členských štátov 
by sa takisto mali zamerať na „inkluzívny 
rast“. Inkluzívny rast zahŕňa vytváranie 
súdržnej spoločnosti, v ktorej sú ľudia 
schopní predvídať a zvládať zmeny, a tak 
sa aktívne podieľať na fungovaní 
spoločnosti a hospodárstva. Reformy 
členských štátov by preto mali zabezpečiť 
prístup a možnosti pre všetkých počas 
celého ich života, a tak prispieť k 
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znižovaniu chudoby a sociálneho vylúčenia 
prostredníctvom odstránenia prekážok, 
ktoré bránia účasti na trhu práce, a to 
najmä v prípade žien, starších pracovníkov, 
mladých ľudí, osôb so zdravotným 
postihnutím a legálnych migrantov. Mali 
by tiež zaistiť, aby výhody vyplývajúce z 
hospodárskeho rastu pocítili všetci občania 
a všetky regióny. Ústrednými prvkami 
programov reforiem členských štátov by 
preto malo byť zaistenie účinného 
fungovania trhov práce prostredníctvom 
investovania do úspešných prechodov, 
rozvoj vhodných zručností, zvyšovanie 
kvality pracovných miest a boj proti 
segmentácii, štrukturálnej nezamestnanosti 
a nečinnosti pri súčasnom zabezpečení 
primeranej a udržateľnej sociálnej ochrany 
a aktívneho začlenenia v záujme 
znižovania chudoby.

znižovaniu chudoby a sociálneho vylúčenia 
prostredníctvom odstránenia prekážok, 
ktoré bránia účasti na trhu práce, a to 
najmä v prípade žien, starších pracovníkov, 
mladých ľudí, osôb so zdravotným 
postihnutím a legálnych migrantov. Mali 
by tiež zaistiť, aby výhody vyplývajúce z 
hospodárskeho rastu pocítili všetci občania 
a všetky regióny. Ústrednými prvkami 
programov reforiem členských štátov by 
preto malo byť zaistenie účinného 
fungovania trhov práce, koordinácia medzi 
odbornou prípravou a požiadavkami trhu 
práce, investovanie do úspešných 
prechodov, rozvoj vhodných zručností, 
celoživotné vzdelávanie, zvyšovanie 
kvality pracovných miest a boj proti 
segmentácii, štrukturálnej nezamestnanosti 
a nečinnosti pri súčasnom zabezpečení 
primeranej a udržateľnej sociálnej ochrany 
a aktívneho začlenenia v záujme 
znižovania chudoby.

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93
Franz Obermayr

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 11 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Programy reforiem členských štátov 
by sa takisto mali zamerať na „inkluzívny 
rast“. Inkluzívny rast zahŕňa vytváranie 
súdržnej spoločnosti, v ktorej sú ľudia 
schopní predvídať a zvládať zmeny, a tak 
sa aktívne podieľať na fungovaní 
spoločnosti a hospodárstva. Reformy 
členských štátov by preto mali zabezpečiť 
prístup a možnosti pre všetkých počas 
celého ich života, a tak prispieť k 
znižovaniu chudoby a sociálneho vylúčenia 
prostredníctvom odstránenia prekážok, 
ktoré bránia účasti na trhu práce, a to 
najmä v prípade žien, starších pracovníkov, 

(11) Programy reforiem členských štátov 
by sa takisto mali zamerať na „inkluzívny 
rast“. Inkluzívny rast znamená vytváranie 
súdržnej spoločnosti, v ktorej sú ľudia 
schopní predvídať a zvládať zmeny, a tak 
sa aktívne podieľať na fungovaní 
spoločnosti a hospodárstva. Reformy 
členských štátov by preto mali zabezpečiť 
prístup a možnosti pre všetkých počas 
celého ich života, a tak prispieť k 
znižovaniu chudoby a sociálneho vylúčenia 
prostredníctvom odstránenia prekážok, 
ktoré bránia účasti na trhu práce, a to 
najmä v prípade žien, starších pracovníkov,
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mladých ľudí, osôb so zdravotným 
postihnutím a legálnych migrantov. Mali 
by tiež zaistiť, aby výhody vyplývajúce z 
hospodárskeho rastu pocítili všetci občania 
a všetky regióny. Ústrednými prvkami 
programov reforiem členských štátov by 
preto malo byť zaistenie účinného 
fungovania trhov práce prostredníctvom 
investovania do úspešných prechodov, 
rozvoj vhodných zručností, zvyšovanie 
kvality pracovných miest a boj proti 
segmentácii, štrukturálnej nezamestnanosti 
a nečinnosti pri súčasnom zabezpečení 
primeranej a udržateľnej sociálnej ochrany 
a aktívneho začlenenia v záujme 
znižovania chudoby.

mladých ľudí, osôb so zdravotným 
postihnutím a prisťahovalcov, ak 
príslušníci týchto skupín spĺňajú 
požiadavky trhu práce a ak je možné 
sociálne začlenenie. Mali by tiež zaistiť, 
aby výhody vyplývajúce z hospodárskeho 
rastu pocítili všetci občania a všetky 
regióny. Ústrednými prvkami programov 
reforiem členských štátov by preto malo 
byť zaistenie účinného fungovania trhov 
práce  prostredníctvom investovania do 
úspešných prechodov, rozvoj vhodných 
zručností, zvyšovanie kvality pracovných 
miest a boj proti segmentácii, štrukturálnej 
nezamestnanosti a nečinnosti pri súčasnom 
zabezpečení primeranej a udržateľnej 
sociálnej ochrany a aktívneho začlenenia v 
záujme znižovania chudoby.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94
Silvia Costa

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 11 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Programy reforiem členských štátov 
by sa takisto mali zamerať na „inkluzívny 
rast“. Inkluzívny rast znamená vytváranie 
súdržnej spoločnosti, v ktorej sú ľudia 
schopní predvídať a zvládať zmeny, a tak 
sa aktívne podieľať na fungovaní 
spoločnosti a hospodárstva. Reformy 
členských štátov by preto mali zabezpečiť 
prístup a možnosti pre všetkých počas 
celého ich života, a tak prispieť k 
znižovaniu chudoby a sociálneho vylúčenia 
prostredníctvom odstránenia prekážok, 
ktoré bránia účasti na trhu práce, a to 
najmä v prípade žien, starších pracovníkov, 
mladých ľudí, osôb so zdravotným 
postihnutím a legálnych migrantov. Mali 
by tiež zaistiť, aby výhody vyplývajúce z 
hospodárskeho rastu pocítili všetci občania 

(11) Programy reforiem členských štátov 
by sa takisto mali zamerať na „inkluzívny 
rast“. Inkluzívny rast znamená vytváranie 
súdržnej spoločnosti, v ktorej sú ľudia 
schopní predvídať a zvládať zmeny, a tak 
sa aktívne podieľať na fungovaní 
spoločnosti a hospodárstva. Reformy 
členských štátov by preto mali zabezpečiť 
prístup a možnosti pre všetkých počas 
celého ich života, a tak prispieť k 
znižovaniu chudoby a sociálneho vylúčenia 
prostredníctvom odstránenia prekážok, 
ktoré bránia účasti na trhu práce, a to 
najmä v prípade žien, starších pracovníkov, 
mladých ľudí, osôb so zdravotným 
postihnutím a legálnych migrantov. Mali 
by tiež zaistiť, aby výhody vyplývajúce z 
hospodárskeho rastu pocítili všetci občania 
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a všetky regióny. Ústrednými prvkami 
programov reforiem členských štátov by 
preto malo byť zaistenie účinného 
fungovania trhov práce prostredníctvom 
investovania do úspešných prechodov, 
rozvoj vhodných zručností, zvyšovanie 
kvality pracovných miest a boj proti 
segmentácii, štrukturálnej nezamestnanosti 
a nečinnosti pri súčasnom zabezpečení 
primeranej a udržateľnej sociálnej ochrany 
a aktívneho začlenenia v záujme 
znižovania chudoby.

a všetky regióny. Ústrednými prvkami 
programov reforiem členských štátov by 
preto malo byť zaistenie účinného 
fungovania trhov práce prostredníctvom 
investovania do úspešných prechodov, 
rozvoj vhodných zručností, zvyšovanie 
kvality pracovných miest odstránením 
nepružnosti pracovných podmienok a 
pracovnej doby a boj proti segmentácii, 
štrukturálnej nezamestnanosti a nečinnosti 
pri súčasnom zabezpečení primeranej a 
udržateľnej sociálnej ochrany s použitím 
účinného univerzálneho systému záruky 
príjmu vytvoreného na tento účel a 
aktívneho začlenenia v záujme znižovania 
chudoby.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 11 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Programy reforiem členských štátov 
by sa takisto mali zamerať na „inkluzívny 
rast“. Inkluzívny rast zahŕňa vytváranie 
súdržnej spoločnosti, v ktorej sú ľudia 
schopní predvídať a zvládať zmeny, a tak 
sa aktívne podieľať na fungovaní 
spoločnosti a hospodárstva. Reformy 
členských štátov by preto mali zabezpečiť 
prístup a možnosti pre všetkých počas 
celého ich života, a tak prispieť k 
znižovaniu chudoby a sociálneho vylúčenia 
prostredníctvom odstránenia prekážok, 
ktoré bránia účasti na trhu práce, a to 
najmä v prípade žien, starších pracovníkov, 
mladých ľudí, osôb so zdravotným 
postihnutím a legálnych migrantov. Mali 
by tiež zaistiť, aby výhody vyplývajúce z 
hospodárskeho rastu pocítili všetci občania 
a všetky regióny. Ústrednými prvkami 
programov reforiem členských štátov by 

(11) Programy reforiem členských štátov 
by sa takisto mali zamerať na „inkluzívny 
rast“. Inkluzívny rast zahŕňa vytváranie 
súdržnej spoločnosti, v ktorej sú ľudia 
schopní predvídať a zvládať zmeny, a tak 
sa aktívne podieľať na fungovaní 
spoločnosti a hospodárstva. Reformy 
členských štátov by preto mali zabezpečiť 
prístup a možnosti pre všetkých počas 
celého ich života, a tak prispieť k 
znižovaniu chudoby a sociálneho vylúčenia 
prostredníctvom odstránenia prekážok, 
ktoré bránia účasti na trhu práce, a to 
najmä v prípade žien, starších pracovníkov, 
mladých ľudí, osôb so zdravotným 
postihnutím a legálnych migrantov, pričom 
sa zohľadnia dôstojné pracovné 
podmienky, a tých, ktorí nemôžu mať 
účasť sa na trhu práce. Mali by tiež 
zaistiť, aby výhody vyplývajúce z 
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preto malo byť zaistenie účinného 
fungovania trhov práce prostredníctvom 
investovania do úspešných prechodov, 
rozvoj vhodných zručností, zvyšovanie 
kvality pracovných miest a boj proti 
segmentácii, štrukturálnej nezamestnanosti 
a nečinnosti pri súčasnom zabezpečení 
primeranej a udržateľnej sociálnej ochrany 
a aktívneho začlenenia v záujme 
znižovania chudoby.

hospodárskeho rastu pocítili všetci občania 
a všetky regióny. Ústrednými prvkami 
programov reforiem členských štátov by 
preto malo byť zaistenie účinného 
fungovania trhov práce prostredníctvom 
investovania do úspešných prechodov, 
rozvoj vhodných zručností, zvyšovanie 
kvality pracovných miest a rodovej 
rovnosti a boj proti segmentácii 
poskytovaním istôt pracovníkom vo 
všetkých formách zamestnania, proti
diskriminácii, štrukturálnej 
nezamestnanosti a nečinnosti pri súčasnom 
zabezpečení primeranej a udržateľnej 
sociálnej ochrany a aktívneho začlenenia v 
záujme znižovania chudoby.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96
Milan Cabrnoch

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 11 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Programy reforiem členských štátov 
by sa takisto mali zamerať na „inkluzívny 
rast“. Inkluzívny rast zahŕňa vytváranie 
súdržnej spoločnosti, v ktorej sú ľudia 
schopní predvídať a zvládať zmeny, a tak 
sa aktívne podieľať na fungovaní 
spoločnosti a hospodárstva. Reformy 
členských štátov by preto mali zabezpečiť 
prístup a možnosti pre všetkých počas 
celého ich života, a tak prispieť k 
znižovaniu chudoby a sociálneho vylúčenia 
prostredníctvom odstránenia prekážok, 
ktoré bránia účasti na trhu práce, a to 
najmä v prípade žien, starších pracovníkov, 
mladých ľudí, osôb so zdravotným 
postihnutím a legálnych migrantov. Mali 
by tiež zaistiť, aby výhody vyplývajúce z 
hospodárskeho rastu pocítili všetci občania 

(11) Programy reforiem členských štátov 
by sa takisto mali zamerať na „inkluzívny 
rast“. Inkluzívny rast zahŕňa vytváranie 
súdržnej spoločnosti, v ktorej sú ľudia 
schopní predvídať a zvládať zmeny, najmä 
tie, ktoré prinášajú nové technológie, 
automatizácia a počítačová revolúcia, a 
tak sa aktívne podieľať na fungovaní 
spoločnosti a hospodárstva. Reformy 
členských štátov by preto mali zabezpečiť 
prístup a možnosti pre všetkých počas 
celého ich života, a tak prispieť k 
znižovaniu chudoby a sociálneho vylúčenia 
prostredníctvom odstránenia prekážok, 
ktoré bránia účasti na trhu práce, a to 
najmä v prípade žien, starších pracovníkov, 
mladých ľudí, osôb so zdravotným 
postihnutím a legálnych migrantov. Mali 
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a všetky regióny. Ústrednými prvkami 
programov reforiem členských štátov by 
preto malo byť zaistenie účinného 
fungovania trhov práce prostredníctvom 
investovania do úspešných prechodov, 
rozvoj vhodných zručností, zvyšovanie 
kvality pracovných miest a boj proti 
segmentácii, štrukturálnej nezamestnanosti 
a nečinnosti pri súčasnom zabezpečení 
primeranej a udržateľnej sociálnej ochrany 
a aktívneho začlenenia v záujme 
znižovania chudoby.

by tiež zaistiť, aby výhody vyplývajúce z 
hospodárskeho rastu pocítili všetci občania 
a všetky regióny. Ústrednými prvkami 
programov reforiem členských štátov by 
preto malo byť zaistenie účinného 
fungovania pružných trhov práce 
prostredníctvom investovania do 
úspešných prechodov, rozvoj vhodných 
zručností, zvyšovanie kvality pracovných 
miest a boj proti segmentácii, štrukturálnej 
nezamestnanosti a nečinnosti pri súčasnom 
zabezpečení primeranej a udržateľnej 
sociálnej ochrany a aktívneho začlenenia v 
záujme znižovania chudoby.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97
Kinga Göncz

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 11 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Programy reforiem členských štátov 
by sa takisto mali zamerať na „inkluzívny 
rast“. Inkluzívny rast zahŕňa vytváranie 
súdržnej spoločnosti, v ktorej sú ľudia 
schopní predvídať a zvládať zmeny, a tak 
sa aktívne podieľať na fungovaní 
spoločnosti a hospodárstva. Reformy 
členských štátov by preto mali zabezpečiť 
prístup a možnosti pre všetkých počas 
celého ich života, a tak prispieť k 
znižovaniu chudoby a sociálneho vylúčenia 
prostredníctvom odstránenia prekážok, 
ktoré bránia účasti na trhu práce, a to 
najmä v prípade žien, starších pracovníkov, 
mladých ľudí, osôb so zdravotným 
postihnutím a legálnych migrantov. Mali 
by tiež zaistiť, aby výhody vyplývajúce z 
hospodárskeho rastu pocítili všetci občania 
a všetky regióny. Ústrednými prvkami 
programov reforiem členských štátov by 
preto malo byť zaistenie účinného 
fungovania trhov práce prostredníctvom 

(11) Programy reforiem členských štátov 
by sa takisto mali zamerať na „inkluzívny 
rast“. Inkluzívny rast zahŕňa vytváranie 
súdržnej spoločnosti, v ktorej sú ľudia 
schopní predvídať a zvládať zmeny, a tak 
sa aktívne podieľať na fungovaní 
spoločnosti a hospodárstva. Reformy 
členských štátov by preto mali zabezpečiť 
prístup a možnosti pre všetkých počas 
celého ich života, a tak prispieť k 
znižovaniu chudoby a sociálneho vylúčenia 
prostredníctvom odstránenia prekážok, 
ktoré bránia účasti na trhu práce, a to 
najmä v prípade žien, starších pracovníkov, 
mladých ľudí, osôb so zdravotným 
postihnutím, nekvalifikovaných 
pracovníkov, menšín, predovšetkým 
Rómov, a legálnych migrantov. Mali by 
tiež zaistiť, aby výhody vyplývajúce z 
hospodárskeho rastu pocítili všetci občania 
a všetky regióny. Ústrednými prvkami 
programov reforiem členských štátov by 
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investovania do úspešných prechodov, 
rozvoj vhodných zručností, zvyšovanie 
kvality pracovných miest a boj proti 
segmentácii, štrukturálnej nezamestnanosti 
a nečinnosti pri súčasnom zabezpečení 
primeranej a udržateľnej sociálnej ochrany 
a aktívneho začlenenia v záujme 
znižovania chudoby.

preto malo byť zaistenie účinného 
fungovania trhov práce prostredníctvom 
investovania do úspešných prechodov, 
rozvoj vhodných zručností, zvyšovanie 
kvality pracovných miest a boj proti 
segmentácii, štrukturálnej nezamestnanosti 
a nečinnosti pri súčasnom zabezpečení 
primeranej a udržateľnej sociálnej ochrany 
a aktívneho začlenenia v záujme 
znižovania chudoby.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98
Marian Harkin

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 11 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Programy reforiem členských štátov 
by sa takisto mali zamerať na „inkluzívny 
rast“. Inkluzívny rast zahŕňa vytváranie 
súdržnej spoločnosti, v ktorej sú ľudia 
schopní predvídať a zvládať zmeny, a tak 
sa aktívne podieľať na fungovaní 
spoločnosti a hospodárstva. Reformy 
členských štátov by preto mali zabezpečiť 
prístup a možnosti pre všetkých počas 
celého ich života, a tak prispieť k 
znižovaniu chudoby a sociálneho vylúčenia 
prostredníctvom odstránenia prekážok, 
ktoré bránia účasti na trhu práce, a to 
najmä v prípade žien, starších pracovníkov, 
mladých ľudí, osôb so zdravotným 
postihnutím a legálnych migrantov. Mali 
by tiež zaistiť, aby výhody vyplývajúce z 
hospodárskeho rastu pocítili všetci občania 
a všetky regióny. Ústrednými prvkami 
programov reforiem členských štátov by 
preto malo byť zaistenie účinného 
fungovania trhov práce prostredníctvom 
investovania do úspešných prechodov, 
rozvoj vhodných zručností, zvyšovanie 
kvality pracovných miest a boj proti 
segmentácii, štrukturálnej nezamestnanosti 

(11) Programy reforiem členských štátov 
by sa takisto mali zamerať na „inkluzívny 
rast“. Inkluzívny rast zahŕňa vytváranie 
súdržnej spoločnosti, v ktorej sú ľudia 
schopní predvídať a zvládať zmeny, a tak 
sa aktívne podieľať na fungovaní 
spoločnosti a hospodárstva. Reformy 
členských štátov by preto mali zabezpečiť 
prístup a možnosti pre všetkých počas 
celého ich života, a tak prispieť k 
znižovaniu chudoby a sociálneho vylúčenia 
prostredníctvom odstránenia prekážok, 
ktoré bránia účasti na trhu práce, a to 
najmä v prípade žien, starších pracovníkov, 
mladých ľudí, opatrovateľov, osôb so 
zdravotným postihnutím a legálnych 
migrantov. Mali by tiež zaistiť, aby výhody 
vyplývajúce z hospodárskeho rastu pocítili 
všetci občania a všetky regióny. 
Ústrednými prvkami programov reforiem 
členských štátov by preto malo byť 
zaistenie účinného fungovania trhov práce 
prostredníctvom investovania do 
úspešných prechodov, rozvoj vhodných 
zručností, zvyšovanie kvality pracovných 
miest a boj proti segmentácii, štrukturálnej 
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a nečinnosti pri súčasnom zabezpečení 
primeranej a udržateľnej sociálnej ochrany 
a aktívneho začlenenia v záujme 
znižovania chudoby.

nezamestnanosti – najmä nezamestnanosti 
mladých – a nečinnosti pri súčasnom 
zabezpečení primeranej a udržateľnej 
sociálnej ochrany a aktívneho začlenenia v 
záujme znižovania chudoby.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99
Elizabeth Lynne

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 11 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Programy reforiem členských štátov 
by sa takisto mali zamerať na „inkluzívny 
rast“. Inkluzívny rast zahŕňa vytváranie 
súdržnej spoločnosti, v ktorej sú ľudia 
schopní predvídať a zvládať zmeny, a tak 
sa aktívne podieľať na fungovaní 
spoločnosti a hospodárstva. Reformy 
členských štátov by preto mali zabezpečiť 
prístup a možnosti pre všetkých počas 
celého ich života, a tak prispieť k 
znižovaniu chudoby a sociálneho vylúčenia 
prostredníctvom odstránenia prekážok, 
ktoré bránia účasti na trhu práce, a to 
najmä v prípade žien, starších pracovníkov, 
mladých ľudí, osôb so zdravotným 
postihnutím a legálnych migrantov. Mali 
by tiež zaistiť, aby výhody vyplývajúce z 
hospodárskeho rastu pocítili všetci občania 
a všetky regióny. Ústrednými prvkami 
programov reforiem členských štátov by 
preto malo byť zaistenie účinného 
fungovania trhov práce prostredníctvom 
investovania do úspešných prechodov, 
rozvoj vhodných zručností, zvyšovanie 
kvality pracovných miest a boj proti 
segmentácii, štrukturálnej nezamestnanosti 
a nečinnosti pri súčasnom zabezpečení 
primeranej a udržateľnej sociálnej ochrany 
a aktívneho začlenenia v záujme 
znižovania chudoby.

(11) Programy reforiem členských štátov 
by sa takisto mali zamerať na „inkluzívny 
rast“. Inkluzívny rast zahŕňa vytváranie 
súdržnej spoločnosti, v ktorej sú ľudia 
schopní predvídať a zvládať zmeny, a tak 
sa aktívne podieľať na fungovaní 
spoločnosti a hospodárstva. Reformy 
členských štátov by preto mali zabezpečiť 
prístup a možnosti pre všetkých počas 
celého ich života, a tak prispieť k 
znižovaniu chudoby a sociálneho vylúčenia 
prostredníctvom odstránenia prekážok, 
ktoré bránia účasti na trhu práce, a to 
najmä v prípade žien, starších pracovníkov, 
mladých ľudí, osôb so zdravotným 
postihnutím a legálnych migrantov. Mali 
by tiež zaistiť, aby výhody vyplývajúce z 
hospodárskeho rastu pocítili všetci občania 
a všetky regióny. Ústrednými prvkami 
programov reforiem členských štátov by 
preto malo byť zaistenie účinného 
fungovania trhov práce prostredníctvom 
investovania do úspešných prechodov, 
rozvoj vhodných zručností, zvyšovanie 
kvality pracovných miest a boj proti 
segmentácii, diskriminácii, štrukturálnej 
nezamestnanosti a nečinnosti pri súčasnom 
zabezpečení primeranej a udržateľnej 
sociálnej ochrany a aktívneho začlenenia v 
záujme znižovania chudoby.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 11 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Programy reforiem členských štátov 
by sa takisto mali zamerať na „inkluzívny 
rast“. Inkluzívny rast zahŕňa vytváranie 
súdržnej spoločnosti, v ktorej sú ľudia 
schopní predvídať a zvládať zmeny, a tak 
sa aktívne podieľať na fungovaní 
spoločnosti a hospodárstva. Reformy 
členských štátov by preto mali zabezpečiť 
prístup a možnosti pre všetkých počas 
celého ich života, a tak prispieť k 
znižovaniu chudoby a sociálneho vylúčenia 
prostredníctvom odstránenia prekážok, 
ktoré bránia účasti na trhu práce, a to 
najmä v prípade žien, starších pracovníkov, 
mladých ľudí, osôb so zdravotným 
postihnutím a legálnych migrantov. Mali 
by tiež zaistiť, aby výhody vyplývajúce z 
hospodárskeho rastu pocítili všetci občania 
a všetky regióny. Ústrednými prvkami 
programov reforiem členských štátov by 
preto malo byť zaistenie účinného 
fungovania trhov práce prostredníctvom 
investovania do úspešných prechodov, 
rozvoj vhodných zručností, zvyšovanie 
kvality pracovných miest a boj proti 
segmentácii, štrukturálnej nezamestnanosti 
a nečinnosti pri súčasnom zabezpečení 
primeranej a udržateľnej sociálnej ochrany 
a aktívneho začlenenia v záujme 
znižovania chudoby.

(11) Programy reforiem členských štátov
by sa takisto mali zamerať na „inkluzívny 
rast“. Inkluzívny rast zahŕňa vytváranie 
súdržnej spoločnosti, v ktorej sú ľudia 
schopní predvídať a zvládať zmeny, a tak 
sa aktívne podieľať na fungovaní 
spoločnosti a hospodárstva. Reformy 
členských štátov by preto mali zabezpečiť 
prístup a možnosti pre všetkých počas 
celého ich života, a tak prispieť k 
znižovaniu chudoby a sociálneho vylúčenia 
prostredníctvom odstránenia prekážok, 
ktoré bránia účasti na trhu práce, a to 
najmä v prípade žien, starších pracovníkov, 
mladých ľudí, osôb so zdravotným 
postihnutím a migrantov. Mali by tiež 
zaistiť, aby výhody vyplývajúce z 
hospodárskeho rastu pocítili všetci občania 
a všetky regióny. Ústrednými prvkami 
programov reforiem členských štátov by 
preto malo byť zaistenie účinného 
fungovania trhov práce prostredníctvom 
investovania do úspešných prechodov, 
rozvoj vhodných zručností, zvyšovanie 
kvality pracovných miest a boj proti 
segmentácii, štrukturálnej nezamestnanosti 
a nečinnosti pri súčasnom zabezpečení 
primeranej a udržateľnej sociálnej ochrany 
a aktívneho začlenenia v záujme 
znižovania chudoby.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 11a (nové) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11 a) V súvislosti s cieľom inkluzívneho 
rastu by mali členské štáty stanoviť 
vhodný legislatívny rámec nových foriem 
práce, pričom by venovali pozornosť 
zaisteniu primeraného sociálneho 
zabezpečenia a flexibilných foriem 
zamestnania pre pracovníkov s cieľom 
zaručiť súlad rodinného a pracovného 
života.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 11a (nové) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11 a) V súvislosti s cieľom zameraným 
na inkluzívny rast by mali členské štáty na 
základe iniciatívy Komisie stanoviť 
primeraný legislatívny rámec nových 
foriem práce. Členské štáty by okrem toho 
mali pripraviť lepšie prispôsobenie 
pracovných podmienok a pracovného 
času potrebám zamestnancov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 11a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11a) V súvislosti s cieľom zameraným na 
inkluzívny rast by členské štáty mali na 
základe iniciatívy Komisie stanoviť 
legislatívny rámec pre nové formy práce, 
ktorý poskytne príslušným zamestnancom 
rovnoprávne postavenie z právneho 
hľadiska a umožní pritom zamestnanosť, 
ktorá nebude prispievať k rozštiepenosti 
trhu práce a zaručí celkovú ochranu 
individuálnych a kolektívnych práv 
pracovníkov a poskytne im potrebnú 
sociálnu istotu.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104
Csaba Őry

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 11a (nové) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11a) V súvislosti s cieľom zameraným na 
inkluzívny rast by mali členské štáty na 
základe iniciatívy Komisie stanoviť 
primeraný legislatívny rámec nových 
foriem práce. Tento rámec by mal 
venovať pozornosť zaisteniu flexibilných 
foriem zamestnania, pričom by zabránil 
segmentácii trhu práce a zaručil 
všestrannú ochranu individuálnych a 
kolektívnych pracovných práv, ako aj 
primerané sociálne zabezpečenie 
pracovníkov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105
Kinga Göncz

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 11a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11 a) V súvislosti s cieľom zameraným 
na inkluzívny rast treba podporovať 
členské štáty v tom, aby stanovili 
primeraný legislatívny rámec nových 
foriem práce a dbali pritom na 
zabezpečenie flexibilných foriem 
zamestnania a náležitého sociálneho 
zabezpečenia pracujúcich.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 12 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107
Ria Oomen-Ruijten

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 12 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

štátov môžu účinne prispieť k rastu 
a tvorbe pracovných miest, ak posilnia 
konkurencieschopnosť EÚ v rámci 
svetového hospodárstva, vytvoria nové 
príležitosti pre európskych vývozcov 
a poskytnú konkurenčný prístup k 
dôležitým dovozom. Reformy by preto 
mali zohľadňovať svoj vplyv na vonkajšiu 
konkurencieschopnosť, aby podporili 
európsky rast a účasť Európy na 
otvorených a spravodlivých trhoch na 
celom svete, pričom EÚ by sa mala 
usilovať o silný globálny dohľad nad 
aktérmi, ktorí majú výrazný vplyv na 
zamestnanosť, pracovnú mobilitu a 
sociálne finančné produkty, akými sú 
dôchodky.

Or. nl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 108
Konstantinos Poupakis

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 12 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. el
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 109
Franz Obermayr

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 12a (nové) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12a) Členské štáty zamerajú svoje 
národné ciele na zvýšenie účasti žien a 
mužov na trhu práce na 75 % do roku 
2020, a to intenzívnejším zapájaním 
najmä mladých ľudí, starších 
pracovníkov a osôb so zdravotným 
postihnutím do zárobkovej činnosti.
Členské štáty navyše zostavia svoje 
národné ciele tak, aby sa podiel 20 až 24-
ročných vzdelávajúcich sa alebo 
pracujúcich žien a mužov zvýšil na 90 %.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 110
Olle Ludvigsson

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 12a (nové) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12 a) Počas vypracúvania a 
uskutočňovania štrukturálnych reforiem 
by sa mali členské štáty zamerať
predovšetkým na to, aby sa uistili, že 
podporovaný rast prináša zvyšovanie 
zamestnanosti a je spojený s tvorbou 
pracovných miest v reálnej ekonomike.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 111
Sylvana Rapti

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 13 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 13 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Základom stratégie Európa 2020 musí 
byť integrovaný súbor politík, ktoré by 
členské štáty mali vykonávať v plnom 
rozsahu a rovnakým tempom, aby sa 
dosiahol pozitívny účinok presahovania 
koordinovaných štrukturálnych reforiem.

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

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 113
Milan Cabrnoch

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 13 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en



AM\820832SK.doc 59/216 PE442.935v02-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 114
Tadeusz Cymański

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 13 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Základom stratégie Európa 2020 musí 
byť integrovaný súbor politík, ktoré by
členské štáty mali vykonávať v plnom 
rozsahu a rovnakým tempom, aby sa 
dosiahol pozitívny účinok presahovania 
koordinovaných štrukturálnych reforiem.

(13) Základom stratégie Európa 2020 musí 
byť integrovaný súbor politík, ktoré budú
členské štáty vykonávať so zreteľom na 
svoju vnútroštátnu situáciu.

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 115
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Sylvana Rapti, Alejandro Cercas

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 13a (nové) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13 a) Členské štáty by mali pri plánovaní 
a vykonávaní financovania EÚ vrátane 
financovania z Európskeho sociálneho 
fondu, Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja a Kohézneho fondu brať do úvahy 
stratégiu Európa 2020, a predovšetkým jej 
zamestnanecké a sociálne aspekty. Pri 
používaní európskeho financovania treba 
znížiť množstvo byrokratických prekážok 
a napomáhať dlhodobejšie opatrenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 116
Franz Obermayr

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 13a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13a) V záujme dosiahnutia tohto cieľa 
sa členské štáty zaväzujú, že budú 
podporovať rast, a tým vytvárať nové 
pracovné miesta, ako aj zvyšovať 
inovačný potenciál hospodárstva, najmä 
malých a stredných podnikov (MSP), 
poskytovať im najmä peňažné stimuly na 
vytváranie nových pracovných miest a že 
priemysel zbavia administratívnych 
a netarifných prekážok. Na uľahčenie 
prístupu žien a mladých ľudí na trh práce 
by sa mali vytvoriť predpoklady 
na dostatočnú starostlivosť o deti, aby 
malo každé dieťa v predškolskom veku 
k dispozícii miesto v zariadení 
starostlivosti o deti. V rámci úzkej 
spolupráce so sociálnymi partnermi by 
mal mať každý mladý človek do 6 
mesiacov od ukončenia školskej 
dochádzky k dispozícii pracovné miesto, 
príp. možnosť zúčastniť sa na odbornej 
príprave alebo ďalšom vzdelávaní.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 117
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 13a (nové) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13 a) Pri podávaní správ o miere 
nezamestnanosti by mali členské štáty 
uvádzať jasné, porovnateľné údaje, 
diferencované podľa pohlavia, ktoré v 
štatistike pracovnej sily presne odrážajú 
percentuálny podiel práce, ktorá 
zabezpečuje ekonomickú nezávislosť, 
práce na čiastočný úväzok a 
nezamestnanosti pri práci na čiastočný 
úväzok.



AM\820832SK.doc 61/216 PE442.935v02-00

SK

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 118
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 13a (nové) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13a) Členské štáty by mali pri plánovaní 
a vykonávaní financovania zo strany EÚ 
vrátane financovania z Európskeho 
sociálneho fondu a Kohézneho fondu 
brať do úvahy stratégiu Európa 2020 
a predovšetkým jej hľadiská týkajúce 
sa sociálnej politiky a zamestnanosti..

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 119
Kinga Göncz

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 13a (nové) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13 a) Členské štáty by mali pri plánovaní 
a vykonávaní financovania EÚ vrátane 
financovania z Európskeho sociálneho 
fondu, Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja a Kohézneho fondu brať do úvahy 
stratégiu Európa 2020, a predovšetkým jej 
zamestnanecké a sociálne aspekty. 
Zdôrazňuje sa nutnosť väčšieho 
využívania vzájomného pôsobenia a 
dopĺňania sa rôznych finančných 
nástrojov, ktoré sú k dispozícii na plnenie 
komplexných cieľov stratégie EÚ 2020 v 
záujme inteligentného, inkluzívneho a 
ekologického rastu a na účinnejšiu 
podporu najviac znevýhodnených 
mikroregiónov a najohrozenejších skupín, 
ktoré sú postihnuté zložitými, 
viacrozmernými nevýhodami.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 120
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 14 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Hoci sú tieto usmernenia adresované 
členským štátom, stratégia Európa 2020 by 
sa mala vykonávať v partnerstve so 
všetkými vnútroštátnymi, regionálnymi 
a miestnymi orgánmi, v úzkej spolupráci 
s parlamentmi, ako aj so sociálnymi 
partnermi a zástupcami občianskej 
spoločnosti, ktorí prispejú k vypracovaniu 
národných programov reforiem, k ich 
vykonávaniu a k celkovej komunikácii 
v súvislosti so stratégiou.

(14) Hoci sú tieto usmernenia adresované 
členským štátom, je nevyhnutné, aby sa 
stratégia Európa 2020 realizovala
so všetkými vnútroštátnymi, regionálnymi 
a miestnymi orgánmi, v úzkej spolupráci 
s parlamentmi, ako aj so sociálnymi 
partnermi a zástupcami občianskej 
spoločnosti. Osobitnú úlohu pritom 
zohrávajú sociálni partneri 
na vnútroštátnej úrovni, pretože bez ich 
účasti nie je možné v praxi realizovať 
stratégiu zamestnanosti v podnikoch. Pri 
prizývaní k vypracovaniu národných 
programov reforiem, k ich vykonávaniu a k 
celkovej komunikácii v súvislosti so 
stratégiou. sú všetky subjekty 
rovnoprávne.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 121
Milan Cabrnoch

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 14 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Hoci sú tieto usmernenia adresované 
členským štátom, stratégia Európa 2020 by 
sa mala vykonávať v partnerstve so 
všetkými vnútroštátnymi, regionálnymi 
a miestnymi orgánmi, v úzkej spolupráci 
s parlamentmi, ako aj so sociálnymi 
partnermi a zástupcami občianskej 
spoločnosti, ktorí prispejú k vypracovaniu 

(14) Hoci sú tieto usmernenia adresované 
členským štátom, stratégia Európa 2020 by 
sa mala vykonávať v partnerstve so 
všetkými vnútroštátnymi, regionálnymi 
a miestnymi orgánmi, v úzkej spolupráci 
s parlamentmi, ako aj so sociálnymi 
partnermi a zástupcami občianskej 
spoločnosti, ktorí prispejú k vypracovaniu 
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národných programov reforiem, k ich 
vykonávaniu a k celkovej komunikácii 
v súvislosti so stratégiou.

národných programov reforiem, k ich 
vykonávaniu a k celkovej komunikácii 
v súvislosti so stratégiou, pretože sociálna 
politika má reagovať na miestne 
podmienky a priority.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 122
Franz Obermayr

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 14a (nové) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14a) Členské štáty by mali zvýšiť účasť 
na pracovnom trhu prostredníctvom 
aktivačných opatrení, najmä pre osoby 
s nižšou kvalifikáciou, a to 
prostredníctvom poradenských služieb, 
odbornej prípravy a zvyšovania 
kvalifikácie, ktoré by boli zamerané na 
potreby trhu práce, ako aj 
prostredníctvom dotovaných pracovných 
miest pre osoby so zdravotným 
postihnutím a mimoriadne zraniteľné 
osoby. Ak to umožňuje situácia na 
pracovnom trhu, členské štáty by mali 
zvyšovať zamestnateľnosť 
prisťahovalcov, ktorí sa už nachádzajú 
v krajine, prostredníctvom vhodných 
programov. Na opätovné začlenenie osôb 
so zdravotným postihnutím na trh práce 
sú navyše potrebné inovačné programy. 
Okrem toho by členské štáty mali 
odstrániť prekážky brániace novým 
pracovníkom vo vstupe na trh práce, 
podporovať vytváranie pracovných miest, 
podnecovať sociálnu inováciu a zvyšovať 
kvalitu služieb v oblasti sprostredkovania 
práce. Predovšetkým je potrebné tvoriť 
predpisy o pracovnom čase flexibilnejšie, 
aby umožňovali taký priebeh práce, ktorý 
by zodpovedal potrebe zosúladiť rodinný 
a pracovný život a tiež umožňoval 
flexibilnejší odchod z pracovného života 
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v pokročilom veku. Ďalej je potrebné 
zlepšiť možnosti návratu do zamestnania 
po dlhšom prerušení práce z dôvodu 
starostlivosti o dieťa. Stratégie flexiistoty 
zamerané na zvýšenie flexibility 
umožňujúce efektívnejšie reagovať na 
výrobné cykly musia byť lepšie zaistené 
prostredníctvom aktívnej politiky 
pracovného trhu a vhodných sociálnych 
systémov, aby zmena pracovného miesta 
nebola spojená s neprimeranou 
finančnou záťažou. Toto by mal dopĺňať 
jednoznačný záväzok aktívne podporovať 
hľadanie zamestnania. Nové formy 
organizácie práce ako netypický pracovný 
čas, čiastočný pracovný úväzok a práca 
doma sa v pracovnom svete uplatňujú 
čoraz častejšie bez toho, aby boli upravené 
právnymi predpismi. Tieto formy nesmú 
spôsobiť zníženie sociálneho 
zabezpečenia príslušných osôb.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 123
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 14a (nové) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14a) S cieľom zabezpečiť implementáciu 
usmernení pre oblasť politiky 
zamestnanosti v členských štátoch je 
potrebné zlepšiť otvorenú metódu 
koordinácie, pretože jej pôsobnosť v 
členských štátoch je príliš malá.

Or. lt

Odôvodnenie

Vzhľadom na rozdielny pokrok v implementácii lisabonskej stratégie v jednotlivých členských 
štátoch EÚ sa zvyšujú pochybnosti o užitočnosti otvorenej metódy koordinácie. Treba ju preto 
zlepšiť, aby mala väčší dosah pri plnení stanovených cieľov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 124
Konstantinos Poupakis

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 15 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Stratégia Európa 2020 je založená na 
menšom súbore usmernení, ktoré 
nahrádzajú predchádzajúci súbor 24 
usmernení a ktoré sa koherentným 
spôsobom zameriavajú na otázky 
zamestnanosti a hlavné otázky 
hospodárskej politiky. Usmernenia pre 
politiky zamestnanosti členských štátov, 
ktoré sú pripojené k tomuto rozhodnutiu, 
sú vnútorne prepojené s hlavnými smermi 
hospodárskych politík, ktoré sú pripojené 
k odporúčaniu Rady […] z […] . Spolu 
tvoria „integrované usmernenia stratégie 
Európa 2020“.

(15) Stratégia Európa 2020 je založená na 
menšom súbore usmernení, ktoré 
nahrádzajú predchádzajúci súbor 24 
usmernení a ktoré sa koherentným 
spôsobom zameriavajú na otázky 
zamestnanosti, upevnenie sociálnej 
súdržnosti a hlavné otázky hospodárskej 
politiky. Usmernenia pre politiky 
zamestnanosti členských štátov, ktoré sú 
pripojené k tomuto rozhodnutiu, sú 
vnútorne prepojené s hlavnými smermi 
hospodárskych politík, ktoré sú pripojené 
k odporúčaniu Rady […] z […] . Spolu 
tvoria „integrované usmernenia stratégie 
Európa 2020“.

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 125
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 15 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Stratégia Európa 2020 je založená na 
menšom súbore usmernení, ktoré 
nahrádzajú predchádzajúci súbor 24 
usmernení a ktoré koherentným spôsobom 
riešia otázky zamestnanosti a hlavné 
otázky hospodárskej politiky. Usmernenia 
pre politiky zamestnanosti členských 
štátov, ktoré sú pripojené k tomuto 
rozhodnutiu, sú neoddeliteľne spojené 
s hlavnými smermi hospodárskych politík 
členských štátov a Únie, ktoré sú pripojené 

(15) Stratégia Európa 2020 je založená na 
súbore usmernení, ktoré nahrádzajú 
predchádzajúci súbor 24 usmernení a ktoré 
sa koherentným spôsobom zameriavajú na 
otázky zamestnanosti a hlavné otázky 
hospodárskej politiky. Usmernenia pre 
politiky zamestnanosti členských štátov, 
ktoré sú pripojené k tomuto rozhodnutiu, 
sú neoddeliteľne spojené s hlavnými 
smermi hospodárskych politík členských 
štátov a Únie, ktoré sú pripojené 
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k odporúčaniu Rady […] z […]. Spolu 
tvoria integrované usmernenia stratégie 
Európa 2020.

k odporúčaniu Rady […] z […]. Spolu 
tvoria integrované usmernenia stratégie 
Európa 2020.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 126
Franz Obermayr

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 15a (nové) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15a) V tejto súvislosti by sa mali 
prostriedky z Európskeho sociálneho 
fondu využiť v plnom rozsahu na zvýšenie 
zamestnateľnosti pomocou opatrení na 
rozvoj osobných schopností a na splnenie 
kvalitatívnych požiadaviek zamestnaní so 
sľubnou budúcnosťou. V záujme podpory 
profesijnej mobility je potrebné, aby 
členské štáty zlepšovali pripravenosť na 
mobilitu poskytovaním podnetov, najmä 
opatreniami na optimalizáciu verejnej 
osobnej dopravy medzi aglomeráciami.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 127
Silvia Costa

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 16 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Tieto nové integrované usmernenia 
odrážajú závery Európskej rady. Poskytujú 
členským štátom presné pokyny, pokiaľ ide 
o vymedzenia národných reformných 
programov a uskutočnenie reforiem, a to s 
ohľadom na ich vzájomnú závislosť a v 
súlade s Paktom o stabilite a raste. Tieto 
usmernenia budú základom pre akékoľvek 
špecifické odporúčania, ktoré môže Rada 

(16) Tieto nové integrované usmernenia 
odrážajú závery Európskej rady. Poskytujú 
členským štátom presné pokyny, pokiaľ ide 
o vymedzenia národných reformných 
programov a uskutočnenie reforiem, a to s 
ohľadom na ich vzájomnú závislosť a v 
súlade s Paktom o stabilite a raste. Podľa 
týchto usmernení sa vypracujú výročné 
správy členských štátov, ktoré sa 
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adresovať jednotlivým členským štátom. 
Budú tiež základom pre vypracovanie 
spoločnej správy o zamestnanosti, ktorú 
Rada a Komisia každoročne zasielajú 
Európskej rade.

preskúmajú a posúdia spolu s opatreniami 
na konsolidáciu verejných rozpočtov, čím 
sa vytvorí nevyhnutné prepojenie medzi 
vykonávaním cieľov stratégie Európa 
2020 a požiadavkami Paktu o stabilite.
Tieto usmernenia budú základom pre 
všetky špecifické oznámenia s dosahom 
na prostriedky zo štrukturálnych fondov, 
ktoré môže Rada adresovať jednotlivým 
členským štátom. Budú tiež základom pre 
vypracovanie spoločnej správy o 
zamestnanosti, ktorú Rada a Komisia 
každoročne zasielajú Európskej rade.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 128
Konstantinos Poupakis

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 16 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Tieto nové integrované usmernenia 
odrážajú závery Európskej rady. Poskytujú 
členským štátom presné pokyny, pokiaľ ide 
o vymedzenia národných reformných 
programov a uskutočnenie reforiem, a to s 
ohľadom na ich vzájomnú závislosť a v 
súlade s Paktom o stabilite a raste. Tieto 
usmernenia budú základom pre akékoľvek 
špecifické odporúčania, ktoré môže Rada 
adresovať jednotlivým členským štátom. 
Budú tiež základom pre vypracovanie 
spoločnej správy o zamestnanosti, ktorú 
Rada a Komisia každoročne zasielajú 
Európskej rade.

(16) Tieto nové integrované usmernenia 
odrážajú závery Európskej rady. Poskytujú 
členským štátom presné pokyny, pokiaľ ide 
o vymedzenia národných reformných 
programov a uskutočnenie reforiem, a to s 
ohľadom na ich vzájomnú závislosť a v 
súlade s Paktom o stabilite a raste. Tieto 
usmernenia budú základom pre akékoľvek 
špecifické odporúčania, ktoré môže Rada 
adresovať jednotlivým členským štátom, 
pričom vezme do úvahy rozdielne 
východiskové postavenia členských štátov. 
Budú tiež základom pre vypracovanie 
spoločnej správy o zamestnanosti, ktorú 
Rada a Komisia každoročne zasielajú 
Európskej rade.

Or. el
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 129
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 16 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Tieto nové integrované usmernenia 
odrážajú závery Európskej rady. Poskytujú 
členským štátom presné pokyny, pokiaľ ide 
o vymedzenie národných programov 
reforiem a uskutočnenie reforiem, a to s 
ohľadom na ich vzájomnú závislosť 
a v súlade s Paktom stability a rastu. Tieto 
usmernenia budú základom pre všetky 
špecifické odporúčania, ktoré môže Rada 
adresovať jednotlivým členským štátom. 
Budú tiež základom pre vypracovanie 
spoločnej správy o zamestnanosti, ktorú 
Rada a Komisia každoročne zasielajú 
Európskej rade.

(16) Tieto nové integrované usmernenia 
odrážajú závery Európskej rady. Poskytujú 
členským štátom presné pokyny, pokiaľ ide 
o vymedzenie národných programov 
reforiem a uskutočnenie reforiem, a to s 
ohľadom na ich vzájomnú závislosť. Tieto 
usmernenia budú základom pre všetky 
špecifické odporúčania, ktoré môže Rada 
adresovať jednotlivým členským štátom. 
Budú tiež základom pre vypracovanie 
spoločnej správy o zamestnanosti, ktorú 
Rada a Komisia každoročne zasielajú 
Európskej rade.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 130
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 17a (nové) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17a) Medzičasom sa posúdia prijaté 
opatrenia, vedecky sa vyhodnotia ich 
výsledky a zaujme sa k nim kritické 
stanovisko.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 131
Silvia Costa

Návrh rozhodnutia
Článok 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Usmernenia uvedené v prílohe sa 
zohľadnia v politikách zamestnanosti 
členských štátov, o ktorých sa podá správa 
v národných programoch reforiem.
Členské štáty by mali vypracovať 
programy reforiem v súlade s cieľmi 
stanovenými v integrovaných 
usmerneniach stratégie Európa 2020.

Politiky zamestnanosti členských štátov sa 
prioritne zameriavajú na usmernenia 
uvedené v prílohe a národné programy
reforiem. Dosah na zamestnanosť a 
sociálny dosah národných programov 
reforiem, ktoré musia byť v súlade s 
cieľmi stanovenými v týchto 
usmerneniach, je potrebné dôkladne 
monitorovať. Členské štáty pri podávaní 
správ o uplatňovaní usmernení uvedených 
v prílohe dodržiavajú štruktúru 
dohodnutú na úrovni EÚ s cieľom 
zabezpečiť transparentnosť a 
porovnateľnosť prijatých opatrení a 
dosiahnutých výsledkov.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 132
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh rozhodnutia
Článok 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Usmernenia uvedené v prílohe sa 
zohľadnia v politikách zamestnanosti 
členských štátov, o ktorých sa podá správa 
v národných programoch reforiem. Členské 
štáty by mali vypracovať programy 
reforiem v súlade s cieľmi stanovenými v 
integrovaných usmerneniach stratégie 
Európa 2020.

Usmernenia uvedené v prílohe sa 
vykonávajú v rámci politík zamestnanosti 
členských štátov, o ktorých sa podá správa 
v národných programoch reforiem. Členské 
štáty by mali vypracovať programy 
reforiem v súlade s cieľmi stanovenými v 
integrovaných usmerneniach stratégie 
Európa 2020.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 133
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Návrh rozhodnutia
Článok 2a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 2a
Členské štáty pri vypracúvaní a 
uskutočňovaní svojich národných 
programov reforiem a so zreteľom na 
usmernenia uvedené v prílohe zabezpečia 
účinné riadenie zamestnaneckej a 
sociálnej politiky. Zainteresované strany, 
a to aj na regionálnej a miestnej úrovni, 
vrátane tých, ktorých sa týkajú rôzne 
aspekty stratégie EÚ 2020, parlamentné 
orgány a sociálni partneri sa úzko 
zapájajú do celého vypracúvania a 
uskutočňovania týchto programov.
Na hlavné ciele EÚ, uvedené v prílohe, 
nadväzujú príslušné čiastkové ciele a 
ukazovatele vrátane ukazovateľov 
výstupov a výsledkov, ako aj vnútroštátne 
ciele, ukazovatele a prehľad výsledkov. 
Členské štáty zohľadňujú tieto ciele a 
ukazovatele spolu s usmerneniami a 
všetkými odporúčaniami pre jednotlivé 
krajiny, ktoré im adresovala Rada.
Členské štáty pozorne sledujú sociálny 
dosah reforiem realizovaných v rámci 
príslušných národných programov 
reforiem a ich vplyv na zamestnanosť.
Pri podávaní správ o uplatňovaní 
usmernení uvedených v prílohe členské 
štáty dodržiavajú štruktúru dohodnutú na 
úrovni EÚ a uvádzajú rovnaké prvky, aby 
sa tak zabezpečila zrozumiteľnosť, 
transparentnosť a porovnateľnosť medzi 
jednotlivými členskými štátmi.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 134
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Návrh rozhodnutia
Článok 2a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 2a
Členské štáty pri vypracúvaní a 
uskutočňovaní svojich národných 
programov reforiem a so zreteľom na 
usmernenia uvedené v prílohe zabezpečia 
účinné riadenie zamestnaneckej a 
sociálnej politiky. Zainteresované strany, 
a to aj na regionálnej a miestnej úrovni, 
parlamentné orgány a sociálni partneri, 
ako aj organizácie občianskej spoločnosti, 
predovšetkým poskytovatelia sociálnych 
služieb, sa podľa potreby úzko zapájajú 
do celého vypracúvania, uskutočňovania, 
monitorovania a vyhodnocovania týchto 
programov a zúčastňujú sa aj na 
vymedzení cieľov a ukazovateľov. 
Na hlavné ciele EÚ, uvedené v prílohe, 
nadväzujú príslušné čiastkové ciele a 
ukazovatele vrátane ukazovateľov 
výstupov a výsledkov, ako aj vnútroštátne 
ciele, ukazovatele a prehľad výsledkov. 
Členské štáty zohľadňujú tieto ciele a 
ukazovatele spolu s usmerneniami a 
všetkými odporúčaniami pre jednotlivé 
krajiny, ktoré im adresovala Rada.
Členské štáty pozorne sledujú sociálny 
dosah reforiem realizovaných v rámci 
príslušných národných programov 
reforiem a ich vplyv na zamestnanosť.
Pri podávaní správ o uplatňovaní 
usmernení uvedených v prílohe členské 
štáty dodržiavajú štruktúru dohodnutú na 
úrovni EÚ a uvádzajú rovnaké prvky, aby 
sa tak zabezpečila zrozumiteľnosť, 
transparentnosť a porovnateľnosť medzi 
jednotlivými členskými štátmi.
Národné akčné plány musia explicitne 
vyjadrovať vnútroštátne prispôsobené 
ciele, ktoré prispievajú podľa národných 
možností k hlavným cieľom EÚ. Členské 
štáty sa musia venovať aktívnemu 
monitorovaniu a podrobnej štatistike. Aby 
členské štáty skutočne dodávali výsledky a 
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aby sa posilnil dosah usmernení o 
zamestnanosti a národných plánov 
reforiem, členské štáty v prípade 
neplnenia povinností znášajú dôsledky.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 135
Rovana Plumb

Návrh rozhodnutia
Článok 2a (nový) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 2a
Európske komisia predkladá Európskemu 
parlamentu a Rade výročné správy o 
pokroku s cieľom monitorovať a 
vyhodnocovať rozsah, v akom členské 
štáty plnia hlavné ciele EÚ uvedené v 
prílohe.
Európska komisia pri preskúmaní v 
polovici obdobia vypracúva štúdie o vplyve 
(na obdobie 2010 – 2014 a po roku 2014) 
vrátane komparatívnej analýzy výkonnosti 
s cieľom vyhodnotiť mieru plnenia 
usmernení EÚ.
V prípade neplnenia začne Európska 
komisia konanie voči členskému štátu.

Or. en

Odôvodnenie

Zámerom je vrátiť Komisiu do centra systému monitorovania plnenia hlavných cieľov EÚ 
členskými štátmi; „nepretržitý decentralizovaný dialóg“ na všetkých úrovniach medzi 
Komisiou a členskými štátmi je najlepším spôsobom, ako zabezpečiť plnenie týchto hlavných 
cieľov EÚ. Je správne rozlišovať dva stupne: na obdobie 2010 – 2014 a po roku 2014. Ak sa 
vezme do úvahy reálna situácia v EÚ, budú potrebné tri až štyri roky na prípravnú prácu, keď 
sa postupne zainteresujú členské štáty, Parlament a spoločnosť a stanoví sa pevné 
financovanie tohto procesu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 136
Csaba Őry

Návrh rozhodnutia
Článok 2a (nový) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 2a
Členské štáty pri vypracúvaní a 
uskutočňovaní svojich národných 
programov reforiem a so zreteľom na 
usmernenia uvedené v prílohe zabezpečia 
účinné riadenie zamestnaneckej a 
sociálnej politiky. Zainteresované strany, 
a to aj na regionálnej a miestnej úrovni, 
parlamentné orgány a sociálni partneri sa 
úzko zapájajú do vypracúvania, 
uskutočňovania, monitorovania a 
vyhodnocovania týchto programov 
vrátane vymedzenia cieľov a 
ukazovateľov.
Na hlavné ciele EÚ uvedené v prílohe 
nadväzujú príslušné čiastkové ciele a 
ukazovatele vrátane ukazovateľov 
výstupov a výsledkov, ako aj vnútroštátne 
ciele, ukazovatele a prehľad výsledkov. 
Členské štáty zohľadňujú tieto ciele a 
ukazovatele spolu s usmerneniami a 
všetkými odporúčaniami pre jednotlivé 
krajiny, ktoré im adresovala Rada.
Členské štáty pozorne sledujú sociálny 
dosah reforiem realizovaných v rámci 
príslušných národných programov 
reforiem a ich vplyv na zamestnanosť.
Pri podávaní správ o uplatňovaní 
usmernení uvedených v prílohe členské 
štáty dodržiavajú štruktúru dohodnutú na 
úrovni EÚ a uvádzajú rovnaké prvky, aby 
sa tak zabezpečila zrozumiteľnosť, 
transparentnosť a porovnateľnosť medzi 
jednotlivými členskými štátmi.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 137
Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie -7 (nové) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Usmernenie: rodová rovnosť
Členské štáty prostredníctvom 
špecifických cieľov zameraných na 
rodovú rovnosť a špecifických politických 
opatrení zvyšujú zamestnanosť žien, ktorá 
plne rešpektuje práva žien a odstraňuje 
rodové rozdiely v odmeňovaní, 
diskrimináciu a rodové rozdiely v miere 
zamestnanosti a nezamestnanosti;
členské štáty by sa mali zamerať na 
dosiahnutie 75-percentnej miery 
zamestnanosti žien a mužov (na základe 
práce na plný úväzok) do roku 2020, 
okrem iného prostredníctvom:
– zvýšenia verejných a súkromných 
investícií, väčšej miery kvalitných 
verejných služieb a podpory rodinám a 
jednotlivcom;
– zabezpečenia prístupných, cenovo 
dostupných, flexibilných a kvalitných 
služieb, predovšetkým dostupnosti 
zariadení starostlivosti o deti tým, že sa 
zamerajú na zabezpečenie podmienok na 
potrebnú starostlivosť pre 50 % detí vo 
veku 0 – 3 roky a pre 100 % detí vo veku 3 
– 6 rokov, a zlepšenej dostupnosti 
starostlivosti o iné závislé osoby, najmä 
starších ľudí;
– riešenia neistých pracovných 
podmienok, keďže tie postihujú najmä 
ženy;
– väčšieho a lepšieho využívania 
schopností žien, ktoré patria k menšinám 
alebo migrantom;
– priznania práv vypomáhajúcich 
manželov alebo manželiek a životných 
partnerov – vo väčšine prípadov žien –
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ktorí pomáhajú pri výkone remesla, v 
obchode, poľnohospodárstve, rybolove a 
malých rodinných podnikoch, na 
primeranú ochranu v oblasti sociálneho 
zabezpečenia a ich práce;
– zlepšenia pracovných podmienok a 
ohodnotenia práce v odvetviach, v ktorých 
sú zastúpené hlavne ženy (napr. 
opatrovateľstvo a domáce práce, niektoré 
odvetvia služieb);
členské štáty by mali zvýšiť úsilie a plne 
uplatňovať zásadu rovnakého 
odmeňovania za rovnakú prácu a mali by 
sa zamerať na zníženie rozdielu v 
odmeňovaní žien a mužov na 0 – 5 % do 
roku 2020. Tieto ciele podporí smernica 
75/117/EHS, revidovaná Komisiou, 
legislatívny návrh, ktorý je účinnejší než 
platná legislatíva, ktorý zabezpečí 
opatrenia v prípade porušenia práva na 
rovnakú mzdu a zabezpečí, aby opatrenia 
boli odradzujúce a primerané (napr. 
vyššie sankcie pri opakovanom porušení 
predpisov);

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 138
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – názov 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Usmernenie 7: Zvyšovanie účasti na trhu 
práce a znižovanie štrukturálnej 
nezamestnanosti

Usmernenie 7: Tvorba väčšieho množstva 
a lepších pracovných miest, znižovanie 
štrukturálnej nezamestnanosti a zvyšovanie 
účasti na trhu práce

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 139
Georges Bach

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – názov 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Usmernenie 7: Zvyšovanie účasti na trhu 
práce a znižovanie štrukturálnej 
nezamestnanosti

Usmernenie 7: Zvyšovanie účasti na trhu 
práce, ktorého dlhodobým cieľom je úplná 
zamestnanosť

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 140
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – názov 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Usmernenie 7: Zvyšovanie účasti na trhu 
práce a znižovanie štrukturálnej
nezamestnanosti

Usmernenie 7: Zvyšovanie integrácie na 
trhu práce a znižovanie nezamestnanosti

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 141
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek -1 (nový) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pri zvyšovaní miery zamestnanosti členské 
štáty zároveň dodržiavajú dôstojné 
pracovné podmienky. Členské štáty okrem 
toho stanovia svoje národné ciele tak, aby 
sa podiel 20 až 24-ročných vzdelávajúcich 
sa alebo pracujúcich žien a mužov zvýšil 
na 90 %. Je potrebné zabezpečiť účasť na 
trhu práce pre všetkých ľudí, najmä pre 
niektoré skupiny znevýhodnené na trhu 
práce, ako sú mladí ľudia, osoby so 
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zdravotným postihnutím a osoby 
prisťahovaleckého pôvodu.
Od členských štátov sa požaduje, aby do 
roku 2014 zvýšili mieru zamestnanosti o 
10 %, pričom sa zamerajú najmä na tieto 
skupiny:
– mladí ľudia vo veku 15 – 25 rokov;
– starší pracovníci vo veku 50 – 64 rokov;
– ženy;
– nekvalifikovaní pracovníci;
– osoby so zdravotným postihnutím;
– osoby prisťahovaleckého pôvodu.
Miera nezamestnanosti dlhodobo 
nezamestnaných ľudí by sa mala znížiť o 
10 %.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 142
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek -1 (nový) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na prekonanie pretrvávajúcej 
nezamestnanosti v Európskej únii a v boji 
proti chudobe je zásadne dôležité zlepšiť 
integráciu trhu práce a podporovať 
tvorbu pracovných miest v celej Európe.
Členské štáty a Európska únia by sa v 
úsilí o tvorbu pracovných miest mali 
sústrediť na:
– podporu prechodu podnikov a 
pracovníkov z odvetví so znižujúcim sa 
počtom pracovných miest na pracovné 
miesta v odvetviach, v ktorých sa 
vytvárajú nové a trvalo udržateľné 
pracovné miesta;
– vytváranie podpornej infraštruktúry pre 
nové oblasti hospodárstva, ktoré majú 
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potenciál na tvorbu trvalo udržateľných 
pracovných miest;
– investovanie do odbornej prípravy, 
inovácie a výskumu, najmä pre MSP, 
ktoré najviac zásobujú trh práce;
– posilňovanie potenciálu pracovných 
miest v službách všeobecného záujmu, 
spájanie cieľa tvorby pracovných miest s 
pozitívnymi aspektmi aktívneho 
začleňovania;
– nasmerovanie verejných investícií do 
udržateľnej kvalitnej práce.
V záujme zlepšenia integrácie trhu práce 
by sa mali členské štáty a EÚ sústrediť na 
zlepšenie prístupu pre tých, ktorí sú mimo 
pracovného trhu, pričom zároveň zlepšia 
pracovné podmienky, najmä na 
pracovných miestach s nízkou 
kvalifikáciou, a prispôsobia pracovné 
miesta potrebám rôznorodej a starnúcej 
pracovnej sily.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 143
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Všetky politiky a opatrenia prijaté v rámci 
usmernení pre oblasť zamestnanosti 
výrazne podporujú rovnosť žien a mužov 
a uplatňuje sa v nich rodové hľadisko. 
Zahŕňa to aj politiky pozitívnych opatrení 
zamerané na posilnenie práv a rovnosti 
žien. Je potrebné preskúmať systémy 
sociálnej ochrany s cieľom odstrániť 
prvky, ktoré vyvolávajú rodovú nerovnosť, 
je potrebné zabezpečiť lepšie pracovné 
podmienky v odvetviach, v ktorých 
pracujú ženy, znížiť nedobrovoľné 
zamestnávanie na čiastočný úväzok a 
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zabezpečiť rodovú rovnosť v odbornej 
príprave a vzdelávaní. V rámci toho si EÚ 
stanoví cieľ na zníženie rozdielu v 
odmeňovaní žien a mužov na 0 – 5 % do 
roku 2020. Okrem toho si EÚ stanoví cieľ 
poskytovať viac prístupných, cenovo 
dostupných, flexibilných a kvalitných 
služieb pre všetkých, predovšetkým 
dostupnosť zariadení starostlivosti o deti 
tak, že sa zameria na zabezpečenie 
potrebnej starostlivosti pre 70 % detí vo 
veku 0 – 3 roky a pre 100 % detí vo veku 3 
– 6 rokov a počas stratégie EÚ 2020 
zavedie osobitné ciele v oblasti 
starostlivosti o iné závislé osoby vrátane 
starých ľudí na základe neustáleho 
vyhodnocovania aktuálnych a 
eventuálnych potrieb starostlivosti.

Or. xm

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 144
Csaba Őry

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty zamerajú svoje národné
ciele na zvýšenie miery zamestnanosti žien 
a mužov na 75 % do roku 2020, a to 
najmä väčšou účasťou mladých ľudí, 
starších pracovníkov, pracovníkov s 
nízkou kvalifikáciou a osôb so zdravotným 
postihnutím na trhu práce a lepšou 
integráciou legálnych migrantov. Členské 
štáty okrem toho stanovia svoje národné 
ciele tak, aby sa podiel 15 až 24-ročných 
vzdelávajúcich sa alebo pracujúcich žien 
a mužov zvýšil aspoň na 90 %.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 145
Kinga Göncz

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty zamerajú svoje národné 
ciele na zvýšenie miery zamestnanosti žien 
a mužov vo veku od 20 do 64 rokov na 
75 % do roku 2020, a to najmä väčšou 
účasťou pracovníkov s nízkou 
kvalifikáciou, mladých ľudí, starších 
pracovníkov, osôb so zdravotným 
postihnutím, príslušníkov menšín – najmä 
Rómov – na trhu práce a lepšou 
integráciou legálnych migrantov. Členské 
štáty okrem toho stanovia svoje národné 
ciele tak, aby sa podiel 20 až 24-ročných 
vzdelávajúcich sa alebo pracujúcich žien 
a mužov zvýšil na 90 %.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 146
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek -1a (nový) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty by mali zvyšovať účasť 
pracovnej sily v prostredníctvom politík na 
podporu aktívneho starnutia, rodovej 
rovnosti a rovnakého odmeňovania a 
integráciu mladých ľudí, osôb so 
zdravotným postihnutím, migrantov a 
ostatných zraniteľných skupín na trhu 
práce. Členské štáty musia účinne 
uplatňovať protidiskriminačnú legislatívu 
s cieľom dosiahnuť vyššiu integráciu trhu 
práce a väčšiu diverzifikáciu pracovnej 
sily. Aby sa zvýšila dostupnosť kvalitnej 
práce pre ženy, je potrebné stanoviť 
politiky na dosiahnutie rovnováhy medzi 
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pracovným a súkromným životom s 
poskytovaním cenovo dostupnej 
starostlivosti, právom na prácu na 
čiastočný úväzok, pružným pracovným 
časom a pracovným miestom. Členské 
štáty by mali podporovať aj rovnaké 
rozdelenie neplateného opatrovníctva 
medzi mužov a ženy, a najmä udržanie 
vysokokvalifikovaných žien vo vedeckej a 
technickej oblasti. Členské štáty by takisto 
mali odstrániť prekážky vstupu nových 
pracovníkov na trh práce, podporovať 
samostatnú zárobkovú činnosť, 
vytváranie pracovných miest v oblastiach 
zahŕňajúcich ekologické zamestnávanie 
a sociálnu starostlivosť a podnecovať 
sociálnu inováciu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 147
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty by mali začleniť zásady 
flexiistoty schválené Európskou radou do 
svojich politík trhu práce a uplatňovať ich 
dôsledne využívajúc pomoc z Európskeho 
sociálneho fondu s cieľom zvyšovať 
účasť na trhu práce a bojovať proti 
segmentácii, nečinnosti a rodovej 
nerovnosti a zároveň znižovať 
štrukturálnu nezamestnanosť. Opatrenia 
na zvýšenie flexibility a istoty by mali byť 
vyvážené a vzájomne sa dopĺňajúce. 
Členské štáty by preto mali zaviesť 
kombinovanie flexibilných a spoľahlivých 
pracovných zmlúv, aktívne politiky trhu 
práce, efektívne celoživotné vzdelávanie, 
politiky na podporu pracovnej mobility 
a primerané systémy sociálneho 
zabezpečenia s cieľom dosiahnuť 
profesijné prechody s jasným stanovením 

Predošlé empirické prieskumy trhov práce 
EÚ ukázali, že flexibilita zamestnania má 
najškodlivejší vplyv na zamestnateľnosť, 
pretože flexibilné pracovné zmluvy 
(zamestnanie pod úrovňou, od ktorej je 
sociálne zabezpečenie povinné, dočasná 
agentúrna práca atď.) sú spojené nielen 
so slabšou sociálnou ochranou a nižšími 
príjmami, ale aj s nedostatkom príležitostí 
na ďalšiu odbornú prípravu, 
profesionálny rozvoj a celoživotné 
vzdelávanie, a čím flexibilnejšie 
zamestnanie je, tým je neistejšie.
Koncepcia DOBREJ PRÁCE kladie veľký 
dôraz na podporu kvality v práci, lepšie 
sociálne zabezpečenie a sociálne 
začleňovanie, posilnenie súčasných 
pracovných práv a zavedenie nových, 
podporu zdravia a bezpečnosti pri práci, 
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práv a zodpovednosti nezamestnaných 
aktívne si hľadať prácu.

lepšie riadenie sociálnych rizík a 
zosúladenie pracovného a 
mimopracovného života. Členské štáty by 
mali prijímať pevné opatrenia na zvýšenie 
istoty prostredníctvom postupného 
odstránenia neistého zamestnania a 
netypických zmluvných vzťahov, ktoré sú 
spojené s takýmito neistými formami 
zamestnania, s cieľom obmedzovať a 
znižovať netypické formy zamestnania, 
ktorých zneužívanie by sa malo trestať.
Členské štáty preto musia zaviesť 
kombinovanie bezpečných a spoľahlivých 
pracovných zmlúv, aktívne a integrujúce 
politiky trhu práce, efektívne celoživotné 
vzdelávanie, politiky na podporu práva 
dobrovoľného výberu pracovnej mobility 
a účinné, kvalitné systémy sociálneho 
zabezpečenia s cieľom dosiahnuť 
profesijné prechody s jasným stanovením, 
že nezamestnaní majú právo na 
primerané dávky a osobne upravené 
opatrenia na nájdenie kvalitného 
zamestnania alebo odbornej prípravy a na 
zvyšovanie svojich zručností a schopností.

Or. xm

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 148
Jutta Steinruck

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty by mali začleniť zásady 
flexiistoty schválené Európskou radou do 
svojich politík trhu práce a uplatňovať ich 
dôsledne využívajúc pomoc z Európskeho 
sociálneho fondu s cieľom zvyšovať 
účasť na trhu práce a bojovať proti 
segmentácii, nečinnosti a rodovej 
nerovnosti a zároveň znižovať 
štrukturálnu nezamestnanosť. Opatrenia 
na zvýšenie flexibility a istoty by mali byť 
vyvážené a vzájomne sa dopĺňajúce.

Na dosiahnutie tohto cieľa by mali 
členské štáty podporovať rast a aktívnou 
politikou pracovného trhu vytvárať nové, 
kvalitné pracovné miesta a zvyšovať 
inovatívny potenciál hospodárstva, najmä 
malých a stredných podnikov (MSP). Na 
zabezpečenie udržateľnosti vytvorených 
miest treba podporovať spoločnosti, ktoré 
investujú do technológií, vedy a výskumu 
so zameraním na budúcnosť. MSP 
zabezpečujú rast pracovných miest a 
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Členské štáty by preto mali zaviesť 
kombinovanie flexibilných a spoľahlivých 
pracovných zmlúv, aktívne politiky trhu
práce, efektívne celoživotné vzdelávanie, 
politiky na podporu pracovnej mobility 
a primerané systémy sociálneho 
zabezpečenia s cieľom dosiahnuť
profesijné prechody s jasným stanovením 
práv a zodpovednosti nezamestnaných 
aktívne si hľadať prácu.

zaslúžia si teda osobitnú podporu. Na 
uľahčenie prístupu žien a mladých ľudí 
na trh práce treba vytvoriť podmienky na 
dostatok zariadení starostlivosti o deti, aby 
sa mohla každému dieťaťu predškolského 
veku poskytnúť opatera mimo rodiny. Na 
podporu zamestnanosti žien je potrebné 
stanoviť osobitný cieľ v oblasti zariadení 
starostlivosti o deti.

Každému mladému človeku sa poskytne 
pracovné miesto, miesto v odbornej 
príprave alebo ďalšom vzdelávaní do 
šiestich mesiacov po skončení školy, v 
úzkej spolupráci so sociálnymi partnermi. 
Vlády by mali zabezpečiť, aby bolo 
mladým ľuďom do 25 rokov, ktorí sú štyri 
mesiace nezamestnaní, ponúknuté 
pracovné miesto alebo štúdium.
Dlhodobo nezamestnaní by mali dostať 
ponuky v rámci opatrení 
zamestnateľnosti, pre ktoré by sa mali 
stanoviť kvantitatívne ciele na posilnenie 
preventívnych politík trhu práce. Každý 
dospelý nezamestnaný by mal dostať 
ponuku práce, učňovskej praxe, 
doplňujúcej odbornej prípravy alebo 
iných opatrení zamestnateľnosti do 12 
mesiacov od straty zamestnania. V roku 
2014 by tak malo byť 25 % dlhodobo 
nezamestnaných zapojených do aktívnych 
opatrení trhu práce vo forme pokročilej 
odbornej prípravy, vzdelávania a/alebo 
pracovného premiestnenia.
Členské štáty musia zabezpečiť profesijné 
prechody s jasným stanovením práv a 
zodpovednosti nezamestnaných aktívne si 
hľadať prácu.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 149
Elizabeth Lynne

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty by mali začleniť zásady 
flexiistoty schválené Európskou radou do 
svojich politík trhu práce a uplatňovať ich 
dôsledne využívajúc pomoc z Európskeho 
sociálneho fondu s cieľom zvyšovať účasť 
na trhu práce a bojovať proti segmentácii, 
nečinnosti a rodovej nerovnosti a zároveň 
znižovať štrukturálnu nezamestnanosť. 
Opatrenia na zvýšenie flexibility a istoty 
by mali byť vyvážené a vzájomne sa 
dopĺňajúce. Členské štáty by preto mali 
zaviesť kombinovanie flexibilných a 
spoľahlivých pracovných zmlúv, aktívne 
politiky trhu práce, efektívne celoživotné 
vzdelávanie, politiky na podporu pracovnej 
mobility a primerané systémy sociálneho 
zabezpečenia s cieľom dosiahnuť 
profesijné prechody s jasným stanovením 
práv a zodpovednosti nezamestnaných 
aktívne si hľadať prácu.

Členské štáty by mali podporovať rast 
a tak vytvárať nové, kvalitné a udržateľné 
pracovné miesta, zvyšovať inovatívny 
potenciál hospodárstva najmä tým, že 
uznajú dôležitú úlohu malých a stredných 
podnikov (MSP) a nezávislých profesií a 
že sa budú snažiť znížiť administratívnu 
záťaž a nepotrebnú byrokraciu. Prijmú sa 
opatrenia na zvýšenie účasti starších ľudí 
a osôb so zdravotným postihnutím na trhu 
práce a na účinný boj proti diskriminácii 
na trhu práce z dôvodu veku, zdravotného 
postihnutia, pohlavia, rasy, sexuálnej 
orientácie, náboženstva alebo 
presvedčenia, a to v súlade s platnou 
legislatívou EÚ. Členské štáty by mali
začleniť zásady flexiistoty schválené 
Európskou radou do svojich politík trhu 
práce a uplatňovať ich, dôsledne 
využívajúc pomoc z Európskeho 
sociálneho fondu s cieľom zvyšovať účasť 
na trhu práce a bojovať proti segmentácii, 
nečinnosti, chudobe, sociálnemu 
vylúčeniu a rodovej nerovnosti a zároveň 
znižovať štrukturálnu nezamestnanosť. 
Opatrenia na zvýšenie flexibility a istoty 
by mali byť vyvážené a vzájomne sa 
dopĺňajúce. Členské štáty by preto mali 
zaviesť kombinovanie flexibilných a 
spoľahlivých pracovných zmlúv, aktívne 
politiky trhu práce, efektívne celoživotné 
vzdelávanie, politiky na podporu pracovnej 
mobility a primerané systémy sociálneho 
zabezpečenia s cieľom dosiahnuť 
profesijné prechody s jasným stanovením 
práv a zodpovednosti nezamestnaných 
ľudí aktívne si hľadať prácu.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 150
Ilda Figueiredo

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty by mali začleniť zásady 
flexiistoty schválené Európskou radou do 
svojich politík trhu práce a uplatňovať ich
dôsledne využívajúc pomoc z Európskeho 
sociálneho fondu s cieľom zvyšovať účasť 
na trhu práce a bojovať proti segmentácii, 
nečinnosti a rodovej nerovnosti a zároveň 
znižovať štrukturálnu nezamestnanosť. 
Opatrenia na zvýšenie flexibility a istoty 
by mali byť vyvážené a vzájomne sa 
dopĺňajúce. Členské štáty by preto mali
zaviesť kombinovanie flexibilných a 
spoľahlivých pracovných zmlúv, aktívne 
politiky trhu práce, efektívne celoživotné 
vzdelávanie, politiky na podporu pracovnej 
mobility a primerané systémy sociálneho 
zabezpečenia s cieľom dosiahnuť 
profesijné prechody s jasným stanovením 
práv a zodpovednosti nezamestnaných 
aktívne si hľadať prácu.

Členské štáty by mali začleniť a uplatňovať 
koncepciu DOBREJ PRÁCE, dôsledne 
využívajúc pomoc z Európskeho 
sociálneho fondu s cieľom zvyšovať účasť 
na trhu práce a bojovať proti segmentácii, 
nedobrovoľnej nečinnosti a rodovej 
nerovnosti a zároveň znižovať štrukturálnu 
nezamestnanosť Koncepcia DOBREJ 
PRÁCE kladie veľký dôraz na podporu 
kvality v práci, lepšie sociálne 
zabezpečenie a sociálne začleňovanie, 
posilnenie súčasných pracovných práv a 
zavedenie nových, podporu zdravia a 
bezpečnosti pri práci, lepšie riadenie 
sociálnych rizík a zosúladenie pracovného 
a mimopracovného života.
Členské štáty by mali rázne prijímať
opatrenia na zvýšenie istoty 
prostredníctvom postupného odstránenia 
neistých foriem zamestnania a 
netypických zmluvných vzťahov, ktoré sú 
spojené s takýmito neistými formami 
zamestnania, s cieľom obmedzovať a 
znižovať netypické formy zamestnania, 
ktorých zneužívanie by sa malo trestať.
Členské štáty preto musia zaviesť 
kombinovanie bezpečných a spoľahlivých 
pracovných zmlúv, aktívne a integrujúce
politiky trhu práce, efektívne celoživotné 
vzdelávanie, politiky na podporu práva 
dobrovoľného výberu pracovnej mobility 
a účinné, kvalitné systémy sociálneho 
zabezpečenia s cieľom dosiahnuť 
profesijné prechody s jasným stanovením 
práv nezamestnaných, že majú nárok na 
primerané dávky a osobne upravené 
opatrenia na nájdenie kvalitného 
zamestnania alebo odbornej prípravy a v 
prípade potreby na zvyšovanie svojich 
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zručností a schopností.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 151
Silvia Costa

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty by mali začleniť zásady 
flexiistoty schválené Európskou radou do 
svojich politík trhu práce a uplatňovať ich 
dôsledne využívajúc pomoc z Európskeho 
sociálneho fondu s cieľom zvyšovať účasť 
na trhu práce a bojovať proti segmentácii, 
nečinnosti a rodovej nerovnosti a zároveň 
znižovať štrukturálnu nezamestnanosť. 
Opatrenia na zvýšenie flexibility a istoty 
by mali byť vyvážené a vzájomne sa 
dopĺňajúce. Členské štáty by preto mali 
zaviesť kombinovanie flexibilných a 
spoľahlivých pracovných zmlúv, aktívne 
politiky trhu práce, efektívne celoživotné 
vzdelávanie, politiky na podporu pracovnej 
mobility a primerané systémy sociálneho 
zabezpečenia s cieľom dosiahnuť 
profesijné prechody s jasným stanovením 
práv a zodpovednosti nezamestnaných 
aktívne si hľadať prácu.

Členské štáty by mali začleniť zásady 
flexiistoty schválené Európskou radou do 
svojich politík trhu práce a uplatňovať ich 
dôsledne využívajúc pomoc z Európskeho 
sociálneho fondu s cieľom zvyšovať účasť 
na trhu práce a bojovať proti segmentácii, 
nečinnosti a rodovej nerovnosti a zároveň 
znižovať štrukturálnu nezamestnanosť. 
Opatrenia na zvýšenie flexibility a istoty 
by mali byť vyvážené a vzájomne sa 
dopĺňajúce. Členské štáty by preto mali 
zaviesť kombinovanie flexibilných a 
spoľahlivých pracovných zmlúv a stanoviť 
osobitné formy mentorstva počas 
prechodu z jedného zamestnania do 
druhého, nové podmienky doplnkového 
sociálneho zabezpečenia a poskytovanie 
služieb nevyhnutných na zosúladenie 
pracovného a súkromného života, aktívne 
politiky trhu práce, efektívne celoživotné 
vzdelávanie, politiky na podporu pracovnej 
mobility a primerané systémy sociálneho 
zabezpečenia, zohľadňujúce prerušenie 
profesijnej dráhy, predovšetkým v prípade 
mladých ľudí a žien, s cieľom dosiahnuť 
profesijné prechody s jasným stanovením 
práv a zodpovednosti nezamestnaných 
aktívne si hľadať prácu.

Or. it
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 152
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty by mali začleniť zásady 
flexiistoty schválené Európskou radou do 
svojich politík trhu práce a uplatňovať ich 
dôsledne využívajúc pomoc z Európskeho 
sociálneho fondu s cieľom zvyšovať účasť 
na trhu práce a bojovať proti segmentácii, 
nečinnosti a rodovej nerovnosti a zároveň 
znižovať štrukturálnu nezamestnanosť. 
Opatrenia na zvýšenie flexibility a istoty 
by mali byť vyvážené a vzájomne sa 
dopĺňajúce. Členské štáty by preto mali 
zaviesť kombinovanie flexibilných a 
spoľahlivých pracovných zmlúv, aktívne 
politiky trhu práce, efektívne celoživotné 
vzdelávanie, politiky na podporu pracovnej 
mobility a primerané systémy sociálneho 
zabezpečenia s cieľom dosiahnuť 
profesijné prechody s jasným stanovením 
práv a zodpovednosti nezamestnaných 
aktívne si hľadať prácu.

Kým Komisia musí zrevidovať stratégiu 
flexiistoty s cieľom zaradiť bezpečnosť 
pri prechode do iného zamestnania medzi 
priority programu, členské štáty by mali 
začleniť zásady flexiistoty schválené 
Európskou radou do svojich politík trhu 
práce a uplatňovať ich, dôsledne 
využívajúc pomoc z Európskeho 
sociálneho fondu s cieľom zvyšovať účasť 
na trhu práce a bojovať proti segmentácii 
tým, že poskytnú pracovníkom primeranú 
istotu pri všetkých formách pracovných 
zmlúv. Opatrenia na zvýšenie flexibility 
a istoty by mali byť vyvážené a vzájomne 
sa dopĺňajúce. Treba zdôrazniť, že 
flexibilita bez sociálnej istoty a prístupu k 
celoživotnému vzdelávaniu nie je trvalou 
cestou k zvyšovaniu zamestnanosti.
Členské štáty by preto mali zaviesť 
kombinovanie flexibilných a spoľahlivých 
pracovných zmlúv, aktívne a inkluzívne
politiky trhu práce, efektívne celoživotné 
vzdelávanie pre všetkých zamestnancov, 
politiky na podporu pracovnej mobility 
a primerané systémy sociálneho 
zabezpečenia prístupné pre všetkých 
zamestnancov s cieľom dosiahnuť 
profesijné prechody, ktoré by pomohli 
postupu k stabilnému a právne istému 
zamestnaniu. Zdokonaľovanie zručností 
sa musí považovať za neodlučiteľnú 
súčasť pracovného života každého 
človeka a za právo každého zamestnanca.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 153
Ria Oomen-Ruijten

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty by mali začleniť zásady 
flexiistoty schválené Európskou radou do 
svojich politík trhu práce a uplatňovať ich 
dôsledne využívajúc pomoc z Európskeho 
sociálneho fondu s cieľom zvyšovať účasť 
na trhu práce a bojovať proti segmentácii, 
nečinnosti a rodovej nerovnosti a zároveň 
znižovať štrukturálnu nezamestnanosť. 
Opatrenia na zvýšenie flexibility a istoty 
by mali byť vyvážené a vzájomne sa 
dopĺňajúce. Členské štáty by preto mali 
zaviesť kombinovanie flexibilných a 
spoľahlivých pracovných zmlúv, aktívne 
politiky trhu práce, efektívne celoživotné 
vzdelávanie, politiky na podporu pracovnej 
mobility a primerané systémy sociálneho 
zabezpečenia s cieľom dosiahnuť 
profesijné prechody s jasným stanovením 
práv a zodpovednosti nezamestnaných 
aktívne si hľadať prácu.

Členské štáty by mali začleniť zásady 
flexiistoty schválené Európskou radou do 
svojich politík trhu práce a uplatňovať ich  
dôsledne využívajúc pomoc z Európskeho 
sociálneho fondu s cieľom zvyšovať účasť 
na trhu práce a bojovať proti segmentácii, 
nečinnosti a rodovej nerovnosti a zároveň 
znižovať štrukturálnu nezamestnanosť. 
Opatrenia na zvýšenie flexibility a istoty 
pracovného miesta by mali byť vyvážené a 
vzájomne sa dopĺňajúce. Na tento účel 
treba prehodnotiť pravidlá týkajúce sa 
získavania dotácií z Európskeho 
sociálneho fondu a podľa možnosti ich 
zjednodušiť. Členské štáty by preto v 
spolupráci so sociálnymi partnermi mali 
zaviesť kombinovanie flexibilných a 
spoľahlivých pracovných zmlúv, aktívne 
politiky trhu práce, efektívne celoživotné 
vzdelávanie, politiky na podporu pracovnej 
mobility, zníženie tlaku v oblasti regulácie 
pre samostatne zárobkovo činné osoby 
a primerané systémy sociálneho 
zabezpečenia, a to s prihliadnutím na 
cezhraničnú prácu, s cieľom dosiahnuť 
profesijné prechody s jasným stanovením 
práv a podporou zodpovednosti 
nezamestnaných aktívne si hľadať prácu.

Or. nl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 154
Sylvana Rapti

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty by mali začleniť zásady 
flexiistoty schválené Európskou radou do 
svojich politík trhu práce a uplatňovať ich 
dôsledne využívajúc pomoc z Európskeho 
sociálneho fondu s cieľom zvyšovať účasť 
na trhu práce a bojovať proti segmentácii, 
nečinnosti a rodovej nerovnosti a zároveň 
znižovať štrukturálnu nezamestnanosť. 
Opatrenia na zvýšenie flexibility a istoty 
by mali byť vyvážené a vzájomne sa 
dopĺňajúce. Členské štáty by preto mali 
zaviesť kombinovanie flexibilných a 
spoľahlivých pracovných zmlúv, aktívne 
politiky trhu práce, efektívne celoživotné 
vzdelávanie, politiky na podporu pracovnej 
mobility a primerané systémy sociálneho 
zabezpečenia s cieľom dosiahnuť 
profesijné prechody s jasným stanovením 
práv a zodpovednosti nezamestnaných 
aktívne si hľadať prácu.

Členské štáty by mali začleniť zásady 
flexiistoty schválené Európskou radou do 
svojich politík trhu práce a uplatňovať ich, 
dôsledne využívajúc pomoc z Európskeho 
sociálneho fondu a plne ručiac za práva a 
zdravie pracovníkov, s cieľom zvyšovať 
účasť na trhu práce a bojovať proti 
segmentácii, nečinnosti a rodovej 
nerovnosti a zároveň znižovať štrukturálnu 
nezamestnanosť. Opatrenia na zvýšenie 
flexibility a istoty by mali byť vyvážené a 
vzájomne sa dopĺňajúce. Členské štáty by 
preto mali zaviesť kombinovanie 
flexibilných a spoľahlivých pracovných 
zmlúv, aktívne politiky trhu práce, 
efektívne celoživotné vzdelávanie, politiky 
na podporu pracovnej mobility, pričom 
berú ohľad na rodinnú situáciu 
pracovníkov, a primerané systémy 
sociálneho zabezpečenia s cieľom 
dosiahnuť profesijné prechody s jasným 
stanovením práv a zodpovednosti 
nezamestnaných aktívne si hľadať prácu.

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 155
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty by mali začleniť zásady 
flexiistoty schválené Európskou radou do 
svojich politík trhu práce a uplatňovať ich 
dôsledne využívajúc pomoc z Európskeho 
sociálneho fondu s cieľom zvyšovať účasť 
na trhu práce a bojovať proti segmentácii, 
nečinnosti a rodovej nerovnosti a zároveň 
znižovať štrukturálnu nezamestnanosť. 
Opatrenia na zvýšenie flexibility a istoty 
by mali byť vyvážené a vzájomne sa 

Členské štáty by mali začleniť zásady 
flexiistoty schválené Európskou radou do 
svojich politík trhu práce a uplatňovať ich 
dôsledne využívajúc pomoc z Európskeho 
sociálneho fondu s cieľom zvyšovať účasť 
na trhu práce a bojovať proti segmentácii, 
nečinnosti a rodovej nerovnosti a zároveň 
znižovať štrukturálnu nezamestnanosť. 
Opatrenia na zvýšenie flexibility a istoty 
by mali byť vyvážené a vzájomne sa 
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dopĺňajúce. Členské štáty by preto mali 
zaviesť kombinovanie flexibilných a 
spoľahlivých pracovných zmlúv, aktívne 
politiky trhu práce, efektívne celoživotné 
vzdelávanie, politiky na podporu pracovnej 
mobility a primerané systémy sociálneho 
zabezpečenia s cieľom dosiahnuť 
profesijné prechody s jasným stanovením 
práv a zodpovednosti nezamestnaných 
aktívne si hľadať prácu.

dopĺňajúce. Členské štáty by preto mali 
zaviesť kombinovanie flexibilných a 
spoľahlivých foriem organizácie práce, 
ustanovených v zmluvnej forme a 
zaručujúcich všetkým pracovníkom bez 
ohľadu na ich právne postavenie určité 
základné práva, aktívne politiky trhu 
práce, efektívne celoživotné vzdelávanie, 
politiky na podporu pracovnej mobility 
a primerané systémy sociálneho 
zabezpečenia s cieľom dosiahnuť 
profesijné prechody s jasným stanovením 
práv a zodpovednosti nezamestnaných 
aktívne si hľadať prácu.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 156
Pascale Gruny

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty by mali začleniť zásady 
flexiistoty schválené Európskou radou do 
svojich politík trhu práce a uplatňovať ich 
dôsledne využívajúc pomoc z Európskeho 
sociálneho fondu s cieľom zvyšovať účasť 
na trhu práce a bojovať proti segmentácii, 
nečinnosti a rodovej nerovnosti a zároveň 
znižovať štrukturálnu nezamestnanosť. 
Opatrenia na zvýšenie flexibility a istoty 
by mali byť vyvážené a vzájomne sa 
dopĺňajúce. Členské štáty by preto mali 
zaviesť kombinovanie flexibilných a 
spoľahlivých pracovných zmlúv, aktívne 
politiky trhu práce, efektívne celoživotné 
vzdelávanie, politiky na podporu pracovnej 
mobility a primerané systémy sociálneho 
zabezpečenia s cieľom dosiahnuť 
profesijné prechody s jasným stanovením 
práv a zodpovednosti nezamestnaných 
aktívne si hľadať prácu.

Členské štáty by mali začleniť zásady 
flexiistoty schválené Európskou radou do 
svojich politík trhu práce a uplatňovať ich 
dôsledne využívajúc pomoc z Európskeho 
sociálneho fondu s cieľom zvyšovať účasť 
na trhu práce a bojovať proti segmentácii, 
nečinnosti a rodovej nerovnosti a zároveň 
znižovať štrukturálnu nezamestnanosť. 
Opatrenia na zvýšenie flexibility a istoty 
by mali byť vyvážené a vzájomne sa 
dopĺňajúce. Členské štáty by preto mali 
zaviesť kombinovanie flexibilných a 
spoľahlivých pracovných zmlúv, aktívne 
politiky trhu práce, efektívne celoživotné 
vzdelávanie, politiky na podporu pracovnej 
mobility, ako aj mobility v rámci štátov 
Európskej únie a primerané systémy 
sociálneho zabezpečenia s cieľom 
dosiahnuť profesijné prechody s jasným 
stanovením práv a zodpovednosti 
nezamestnaných aktívne si hľadať prácu.
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Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 157
Evelyn Regner

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty by mali začleniť zásady 
flexiistoty schválené Európskou radou do 
svojich politík trhu práce a uplatňovať ich 
dôsledne využívajúc pomoc z Európskeho 
sociálneho fondu s cieľom zvyšovať účasť 
na trhu práce a bojovať proti segmentácii, 
nečinnosti a rodovej nerovnosti a zároveň 
znižovať štrukturálnu nezamestnanosť. 
Opatrenia na zvýšenie flexibility a istoty 
by mali byť vyvážené a vzájomne sa 
dopĺňajúce. Členské štáty by preto mali 
zaviesť kombinovanie flexibilných a 
spoľahlivých pracovných zmlúv, aktívne 
politiky trhu práce, efektívne celoživotné 
vzdelávanie, politiky na podporu pracovnej 
mobility a primerané systémy sociálneho 
zabezpečenia s cieľom dosiahnuť 
profesijné prechody s jasným stanovením 
práv a zodpovednosti nezamestnaných 
aktívne si hľadať prácu.

Členské štáty by mali začleniť zásady 
flexiistoty schválené Európskou radou do 
svojich politík trhu práce a uplatňovať ich  
dôsledne využívajúc pomoc z Európskeho 
sociálneho fondu s cieľom zvyšovať účasť 
na trhu práce a bojovať proti segmentácii, 
nečinnosti a rodovej nerovnosti a zároveň 
znižovať štrukturálnu nezamestnanosť. 
Opatrenia na zvýšenie flexibility a istoty 
by mali byť vyvážené a vzájomne sa 
dopĺňajúce. Členské štáty by preto mali 
zaviesť kombinovanie flexibilných a 
spoľahlivých pracovných zmlúv, aktívne 
politiky trhu práce, efektívne celoživotné 
vzdelávanie, politiky na podporu pracovnej 
mobility a primerané systémy sociálneho 
zabezpečenia s cieľom dosiahnuť 
profesijné prechody s jasným stanovením 
práv a zodpovednosti nezamestnaných 
aktívne si hľadať prácu. Členské štáty by 
mali zabezpečiť poskytovanie efektívnych 
služieb službami zamestnanosti.  

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 158
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty by mali začleniť zásady 
flexiistoty schválené Európskou radou do 
svojich politík trhu práce a uplatňovať ich 

Členské štáty by mali začleniť zásady 
flexiistoty schválené Európskou radou do 
svojich politík trhu práce a uplatňovať ich, 
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dôsledne využívajúc pomoc z Európskeho 
sociálneho fondu s cieľom zvyšovať účasť 
na trhu práce a bojovať proti segmentácii, 
nečinnosti a rodovej nerovnosti a zároveň 
znižovať štrukturálnu nezamestnanosť. 
Opatrenia na zvýšenie flexibility a istoty 
by mali byť vyvážené a vzájomne sa 
dopĺňajúce. Členské štáty by preto mali 
zaviesť kombinovanie flexibilných a 
spoľahlivých pracovných zmlúv, aktívne 
politiky trhu práce, efektívne celoživotné 
vzdelávanie, politiky na podporu pracovnej 
mobility a primerané systémy sociálneho 
zabezpečenia s cieľom dosiahnuť 
profesijné prechody s jasným stanovením 
práv a zodpovednosti nezamestnaných 
aktívne si hľadať prácu.

dôsledne využívajúc pomoc z Európskeho 
sociálneho fondu s cieľom zvyšovať účasť 
na trhu práce a bojovať proti segmentácii, 
nečinnosti a rodovej nerovnosti a zároveň 
znižovať štrukturálnu nezamestnanosť a 
rizikovosť poskytovaním primeranej istoty 
pracovníkom vo všetkých formách 
zamestnania. Opatrenia na zvýšenie 
flexibility a istoty by mali byť vyvážené a 
vzájomne sa dopĺňajúce. Členské štáty by 
preto mali zaviesť kombinovanie 
flexibilných a spoľahlivých pracovných 
zmlúv, aktívne politiky trhu práce, 
efektívne celoživotné vzdelávanie, politiky 
na podporu pracovnej mobility a primerané 
systémy sociálneho zabezpečenia s cieľom 
dosiahnuť profesijné prechody s jasným 
stanovením práv a zodpovednosti 
nezamestnaných aktívne si hľadať prácu. 
Sociálne partnerstvo je kľúčovým prvkom 
európskeho modelu, preto je potrebné 
vyvážené spolurozhodovanie. Treba 
posilniť sociálny dialóg.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 159
Ole Christensen

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty by mali začleniť zásady 
flexiistoty schválené Európskou radou do 
svojich politík trhu práce a uplatňovať ich 
dôsledne využívajúc pomoc z Európskeho 
sociálneho fondu s cieľom zvyšovať účasť 
na trhu práce a bojovať proti segmentácii, 
nečinnosti a rodovej nerovnosti a zároveň 
znižovať štrukturálnu nezamestnanosť. 
Opatrenia na zvýšenie flexibility a istoty 
by mali byť vyvážené a vzájomne sa 
dopĺňajúce. Členské štáty by preto mali 
zaviesť kombinovanie flexibilných a 
spoľahlivých pracovných zmlúv, aktívne 

Členské štáty by mali začleniť zásady 
flexiistoty schválené Európskou radou do 
svojich politík trhu práce a uplatňovať ich 
dôsledne využívajúc pomoc z Európskeho 
sociálneho fondu s cieľom zvyšovať účasť 
na trhu práce a bojovať proti segmentácii, 
nečinnosti a rodovej nerovnosti a zároveň 
znižovať štrukturálnu nezamestnanosť. 
Opatrenia na zvýšenie flexibility a istoty 
by mali byť vyvážené a vzájomne sa 
dopĺňajúce. Členské štáty by preto mali 
zaviesť kombinovanie flexibilných a 
spoľahlivých pracovných zmlúv, aktívne 
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politiky trhu práce, efektívne celoživotné 
vzdelávanie, politiky na podporu pracovnej 
mobility a primerané systémy sociálneho 
zabezpečenia s cieľom dosiahnuť 
profesijné prechody s jasným stanovením 
práv a zodpovednosti nezamestnaných 
aktívne si hľadať prácu.

politiky trhu práce, efektívne celoživotné 
vzdelávanie, politiky na podporu pracovnej 
mobility a primerané systémy sociálneho 
zabezpečenia s cieľom dosiahnuť 
profesijné prechody s jasným stanovením 
práv a zodpovednosti nezamestnaných 
aktívne si hľadať prácu. Členské štáty by 
mali zaviesť osobitné opatrenia, ktoré 
mladým ľuďom zabezpečia reálne a trvalé 
zamestnanie.

Or. da

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 160
Marian Harkin

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty by mali začleniť zásady 
flexiistoty schválené Európskou radou do 
svojich politík trhu práce a uplatňovať ich
dôsledne využívajúc pomoc z Európskeho 
sociálneho fondu s cieľom zvyšovať účasť 
na trhu práce a bojovať proti segmentácii, 
nečinnosti a rodovej nerovnosti a zároveň 
znižovať štrukturálnu nezamestnanosť. 
Opatrenia na zvýšenie flexibility a istoty 
by mali byť vyvážené a vzájomne sa 
dopĺňajúce. Členské štáty by preto mali 
zaviesť kombinovanie flexibilných a 
spoľahlivých pracovných zmlúv, aktívne 
politiky trhu práce, efektívne celoživotné 
vzdelávanie, politiky na podporu pracovnej 
mobility a primerané systémy sociálneho 
zabezpečenia s cieľom dosiahnuť 
profesijné prechody s jasným stanovením 
práv a zodpovednosti nezamestnaných 
aktívne si hľadať prácu.

Členské štáty by mali začleniť zásady 
flexiistoty schválené Európskou radou do 
svojich politík trhu práce a vyvážene ich 
uplatňovať, dôsledne využívajúc pomoc z 
Európskeho sociálneho fondu s cieľom 
zvyšovať účasť na trhu práce a bojovať 
proti segmentácii, nečinnosti a rodovej 
nerovnosti a zároveň znižovať štrukturálnu 
nezamestnanosť, predovšetkým 
nezamestnanosť mladých. Opatrenia na 
zvýšenie flexibility a istoty by mali byť 
vyvážené a vzájomne sa dopĺňajúce. 
Členské štáty, berúc do úvahy 
demografické výzvy, by mali zaviesť 
kombinovanie flexibilných a spoľahlivých 
pracovných zmlúv, aktívne politiky trhu 
práce, efektívne celoživotné vzdelávanie, 
politiky na podporu pracovnej mobility 
a primerané systémy sociálneho 
zabezpečenia s cieľom dosiahnuť 
profesijné prechody s jasným stanovením 
práv a zodpovednosti nezamestnaných 
aktívne si hľadať prácu.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 161
Milan Cabrnoch

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty by mali začleniť zásady 
flexiistoty schválené Európskou radou do 
svojich politík trhu práce a uplatňovať ich 
dôsledne využívajúc pomoc z Európskeho 
sociálneho fondu s cieľom zvyšovať účasť 
na trhu práce a bojovať proti segmentácii, 
nečinnosti a rodovej nerovnosti a zároveň 
znižovať štrukturálnu nezamestnanosť. 
Opatrenia na zvýšenie flexibility a istoty by 
mali byť vyvážené a vzájomne sa 
dopĺňajúce. Členské štáty by preto mali 
zaviesť kombinovanie flexibilných a 
spoľahlivých pracovných zmlúv, aktívne 
politiky trhu práce, efektívne celoživotné 
vzdelávanie, politiky na podporu pracovnej 
mobility a primerané systémy sociálneho 
zabezpečenia s cieľom dosiahnuť 
profesijné prechody s jasným stanovením 
práv a zodpovednosti nezamestnaných 
aktívne si hľadať prácu.

Členské štáty by mali začleniť zásady 
flexiistoty schválené Európskou radou do 
svojich politík trhu práce a uplatňovať ich 
dôsledne využívajúc pomoc z Európskeho 
sociálneho fondu s cieľom zvyšovať účasť 
na trhu práce a bojovať proti segmentácii, 
nečinnosti a rodovej nerovnosti a zároveň 
znižovať štrukturálnu nezamestnanosť. 
Opatrenia na zvýšenie flexibility trhu 
práce majú zásadný význam. Členské štáty 
by preto mali zaviesť kombinovanie 
flexibilných a spoľahlivých pracovných 
zmlúv, aktívne politiky trhu práce, 
efektívne celoživotné vzdelávanie, politiky 
na podporu pracovnej mobility a primerané 
systémy sociálneho zabezpečenia s cieľom 
dosiahnuť profesijné prechody s jasným 
stanovením práv a zodpovednosti 
nezamestnaných aktívne si hľadať prácu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 162
Kinga Göncz

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty by mali začleniť zásady 
flexiistoty schválené Európskou radou do 
svojich politík trhu práce a uplatňovať ich 
dôsledne využívajúc pomoc z Európskeho 
sociálneho fondu s cieľom zvyšovať 
účasť na trhu práce a bojovať proti 
segmentácii, nečinnosti a rodovej 

V záujme dosiahnutia tohto cieľa by 
členské štáty mali podporovať vyššiu 
zamestnanosť, a teda vytvárať nové 
pracovné miesta, zvyšovať inovatívny 
potenciál hospodárstva, najmä malých 
a stredných podnikov (MSP), a zbaviť 
priemysel administratívnych a netarifných 
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nerovnosti a zároveň znižovať 
štrukturálnu nezamestnanosť. Opatrenia 
na zvýšenie flexibility a istoty by mali byť 
vyvážené a vzájomne sa dopĺňajúce. 
Členské štáty by preto mali zaviesť 
kombinovanie flexibilných a spoľahlivých 
pracovných zmlúv, aktívne politiky trhu 
práce, efektívne celoživotné vzdelávanie, 
politiky na podporu pracovnej mobility 
a primerané systémy sociálneho 
zabezpečenia s cieľom dosiahnuť 
profesijné prechody s jasným stanovením 
práv a zodpovednosti nezamestnaných 
aktívne si hľadať prácu.

prekážok. Aby sa uľahčil prístup žien 
a mladých ľudí na trh práce, treba 
vytvoriť podmienky pre dostatok zariadení 
starostlivosti o deti, aby každé 
dieťa predškolského veku mohlo 
navštevovať zariadenie starostlivosti o deti 
mimo rodiny a aby každý mladý človek v 
úzkej spolupráci so sociálnymi partnermi 
dostal do štyroch mesiacov po skončení 
školy prácu, miesto v odbornej príprave 
alebo ďalšom vzdelávaní.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 163
Alejandro Cercas

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty by mali začleniť zásady 
flexiistoty schválené Európskou radou do 
svojich politík trhu práce a uplatňovať ich 
dôsledne využívajúc pomoc z Európskeho 
sociálneho fondu s cieľom zvyšovať účasť 
na trhu práce a bojovať proti segmentácii, 
nečinnosti a rodovej nerovnosti a zároveň 
znižovať štrukturálnu nezamestnanosť. 
Opatrenia na zvýšenie flexibility a istoty 
by mali byť vyvážené a vzájomne sa 
dopĺňajúce. Členské štáty by preto mali 
zaviesť kombinovanie flexibilných a 
spoľahlivých pracovných zmlúv, aktívne 
politiky trhu práce, efektívne celoživotné 
vzdelávanie, politiky na podporu pracovnej 
mobility a primerané systémy sociálneho 
zabezpečenia s cieľom dosiahnuť 
profesijné prechody s jasným stanovením 
práv a zodpovednosti nezamestnaných 
aktívne si hľadať prácu.

V záujme dosiahnutia tohto cieľa sa 
členské štáty zaväzujú, že budú 
podporovať rast, a tým vytvárať nové 
pracovné miesta, ako aj zvyšovať 
inovačný potenciál hospodárstva, najmä 
malých a stredných podnikov (MSP), 
a priemysel zbavia administratívnych 
a netarifných prekážok a budú vyvíjať 
regulačné a podporné nástroje, ktoré 
budú zohľadňovať rôznorodosť 
podnikania tak, aby všetky formy 
podnikov mali rovnaké podmienky na 
hospodársku súťaž a propagáciu.
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Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 164
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Úrady práce musia poskytovať odbornú 
prípravu a poradenské programy najmä v 
oblasti informačných a komunikačných 
technológií, ako aj prístup k 
vysokorýchlostnému internetu pre tých, 
ktorí hľadajú prácu, aby sa optimálne 
uľahčilo vyhľadávanie pracovných miest.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 165
Rovana Plumb

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V záujme zlepšenia prístupu žien a 
mladých ľudí na trh práce by sa mali 
vytvoriť podmienky na dostatok zariadení 
starostlivosti o deti s cieľom zabezpečiť 50 
% potrebnej starostlivosti pre deti vo veku 
0 – 3 roky a 100 % starostlivosti pre deti 
vo veku 3 – 6 rokov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 166
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 1b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty by mali zaviesť a dodržiavať 
aj základné zásady rovnakého 
zaobchádzania a nediskriminácie, ako aj 
zásady európskych sociálnych smerníc 
vrátane tých, ktoré vychádzajú z rámcovej 
dohody medzi európskymi sociálnymi 
partnermi.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 167
Lívia Járóka

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Členské štáty by mali v spolupráci so 
sociálnymi partnermi zvýšiť mieru 
zamestnanosti prostredníctvom 
aktivačných opatrení, najmä pre osoby 
s nízkou kvalifikáciou a osoby, ktoré si 
vyžadujú osobitnú ochranu a/alebo 
podporu, napríklad Rómov, a to 
prostredníctvom poradenských služieb, 
vzdelávania a odbornej profesijnej 
prípravy, ktoré by boli prispôsobené 
potrebám trhu práce. V tejto súvislosti 
treba podporovať sociálne hospodárstvo. 
Ďalej by členské štáty mali 
prostredníctvom vhodných programov 
zvyšovať zamestnateľnosť legálnych 
migrantov, Rómov a iných 
znevýhodnených skupín. Nepretržité úsilie 
a inovatívne programy sa vyžadujú tiež na 
opätovné začlenenie ľudí so zdravotným 
postihnutím a členov menšinových 
etnických komunít do trhu práce, a to aj 
prostredníctvom dotovaných pracovných 
miest.
Okrem toho by členské štáty mali 
odstrániť prekážky, ktoré sťažujú novým 
pracovníkom prvý vstup na trh práce, 
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podporovať vytváranie pracovných miest, 
podnecovať sociálnu inováciu a zvyšovať 
kvalitu a efektívnosť služieb v oblasti 
sprostredkovania práce vrátane verejných 
zamestnávateľských služieb. 
Predovšetkým predpisy o pracovnom čase 
by mali byť flexibilnejšie, aby umožňovali 
taký priebeh práce, ktorý by zodpovedal 
požiadavkám zosúladiť rodinný 
a pracovný život a umožňoval by 
flexibilnejší odchod z pracovného života 
do dôchodku.
Vonkajšie a vnútorné stratégie flexiistoty 
zamerané na zvýšenie flexibility, ktoré 
umožňujú účinnejšie reagovať na 
výrobné cykly, by sa mali lepšie 
uplatňovať prostredníctvom aktívnej 
politiky trhu práce a vhodných systémov 
sociálneho zabezpečenia, aby zmena 
pracovného miesta nebola spojená 
s neprimeranou finančnou záťažou. Mal 
by ich dopĺňať jednoznačný záväzok 
aktívne podporovať hľadanie 
zamestnania. Nové formy organizácie 
práce, ako je netypická dočasná práca, 
práca na čiastočný pracovný úväzok 
a práca doma, sa v pracovnom svete 
uplatňujú čoraz častejšie bez toho, aby 
boli upravené právnymi predpismi. Tieto 
formy práce nesmú znamenať zníženie 
individuálnych a kolektívnych pracovných 
práv a sociálnej ochrany príslušných 
osôb.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 168
Csaba Őry

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty by mali zintenzívniť 
sociálny dialóg a riešiť segmentáciu trhu 

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

zamestnanosti prostredníctvom 
aktivačných opatrení, najmä pre osoby 
s nízkou kvalifikáciou a osoby, ktoré si 
vyžadujú osobitnú ochranu a/alebo 
podporu, a to prostredníctvom 
poradenských služieb, vzdelávania a 
odbornej profesijnej prípravy, ktoré by 
boli prispôsobené potrebám trhu práce. V 
tejto súvislosti treba podporovať sociálne 
hospodárstvo. Ďalej by členské štáty mali 
prostredníctvom vhodných programov 
zvyšovať zamestnateľnosť legálnych 
migrantov. Nepretržité úsilie a inovatívne 
programy sa vyžadujú tiež na opätovné 
začlenenie ľudí so zdravotným 
postihnutím do trhu práce, a to aj 
prostredníctvom dotovaných pracovných 
miest.
Okrem toho by členské štáty mali 
odstrániť prekážky, ktoré sťažujú novým 
pracovníkom prvý vstup na trh práce, 
podporovať vytváranie pracovných miest, 
podnecovať sociálnu inováciu a zvyšovať 
kvalitu a efektívnosť služieb v oblasti 
sprostredkovania práce vrátane verejných 
zamestnávateľských služieb.
Predovšetkým predpisy o pracovnom čase 
by mali byť flexibilnejšie, aby umožňovali 
taký priebeh práce, ktorý by zodpovedal 
požiadavkám zosúladiť rodinný 
a pracovný život a umožňoval by 
flexibilnejší odchod z pracovného života 
do dôchodku.
Vonkajšie a vnútorné stratégie flexiistoty 
zamerané na zvýšenie flexibility, ktoré 
umožňujú efektívnejšie reagovať na 
výrobné cykly, by sa mali lepšie 
uplatňovať prostredníctvom aktívnej 
politiky trhu práce a vhodných systémov
sociálneho zabezpečenia, aby zmena 
pracovného miesta nebola spojená 
s neprimeranou finančnou záťažou. Mal 
by ich dopĺňať jednoznačný záväzok 
aktívne podporovať hľadanie 
zamestnania. Nové formy organizácie 
práce ako netypický pracovný čas, 
čiastočný pracovný úväzok a práca doma 
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sa v pracovnom svete uplatňujú čoraz 
častejšie bez toho, aby boli upravené 
právnymi predpismi. Tieto formy práce 
nesmú znamenať zníženie individuálnych 
a kolektívnych pracovných práv a 
sociálnej ochrany príslušných osôb.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 169
Kinga Göncz

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Členské štáty by mali zvýšiť mieru 
zamestnanosti prostredníctvom 
aktivačných opatrení, najmä v prípade 
osôb s nižšou kvalifikáciou, a to 
prostredníctvom poradenských služieb, 
vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré by 
boli prispôsobené potrebám trhu práce, 
ako aj prostredníctvom dotovaných 
pracovných miest pre osoby so 
zdravotným postihnutím a osoby, ktoré si 
vyžadujú osobitnú ochranu. Ďalej by 
členské štáty mali prostredníctvom 
vhodných programov zvyšovať 
zamestnateľnosť príslušníkov menšín, 
najmä Rómov, a legálnych migrantov.
Inovatívne programy sú potrebné aj na 
opätovné začlenenie osôb so zdravotným 
postihnutím do trhu práce. Okrem toho by 
členské štáty mali odstrániť prekážky, 
ktoré sťažujú novým pracovníkom prvý 
vstup na trh práce, podporovať vytváranie 
pracovných miest, podnecovať sociálnu 
inovatívnosť a zvyšovať kvalitu služieb 
v oblasti sprostredkovania práce. 
Predovšetkým predpisy o pracovnom čase
by mali byť flexibilnejšie, aby umožňovali 
taký priebeh práce, ktorý by zodpovedal 
požiadavkám zosúladiť rodinný 
a pracovný život a umožňoval by 
flexibilnejší odchod z pracovného života 
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do dôchodku. Stratégie flexiistoty 
zamerané na zvýšenie flexibility, ktoré 
umožňujú efektívnejšie reagovať na 
výrobné cykly, by mali byť lepšie zaistené 
prostredníctvom aktívnej politiky 
pracovného trhu a vhodných sociálnych 
systémov, aby zmena pracovného miesta 
nebola spojená s neprimeranou 
finančnou záťažou. Toto by mal dopĺňať 
jednoznačný záväzok aktívne podporovať 
hľadanie zamestnania. Nové formy 
organizácie práce, ako je netypický 
pracovný čas, čiastočný pracovný úväzok 
a práca doma, sa v pracovnom svete 
uplatňujú čoraz častejšie bez toho, aby 
boli upravené právnymi predpismi. Tieto 
formy práce nesmú znamenať zníženie 
sociálneho zabezpečenia príslušných 
osôb. Malo by sa zabezpečiť, aby sa nové 
formy zamestnania nevytvárali na úkor 
riadnych zmlúv (trvalých, na plný 
úväzok).

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 170
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty by mali zintenzívniť sociálny 
dialóg a riešiť segmentáciu trhu práce 
prostredníctvom opatrení zameraných na 
odstraňovanie dočasných a neistých 
pracovných miest, podzamestnanosti a 
nelegálneho zamestnávania. Profesijná 
mobilita by mala byť odmeňovaná. Je 
potrebné riešiť kvalitu pracovných miest a 
podmienok zamestnávania bojom proti 
nízkym mzdám a zaručením primeraného 
sociálneho zabezpečenia aj pre 
zamestnancov na dobu určitú a samostatne 
zárobkovo činné osoby. Služby 
zamestnanosti by sa mali posilniť a otvoriť 

Členské štáty by mali využívať sociálny 
dialóg a riešiť segmentáciu trhu práce 
prostredníctvom opatrení zameraných na 
odstraňovanie dočasných a neistých 
pracovných miest, diskrimináciu žien, 
migrantov, starších ľudí a zdravotne 
postihnutých ľudí, podzamestnanosti 
a nelegálneho zamestnávania. Proti 
nelegálnemu zamestnávaniu by sa malo 
bojovať pomocou daňových opatrení pre 
osoby s nízkymi príjmami a pre remeselné 
služby, ako aj intenzívnejšou kontrolou 
inšpektorátu práce a subjektov sociálneho 
zabezpečenia. Profesijná mobilita by mala 
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všetkým vrátane mladých ľudí a ľudí 
ohrozených nezamestnanosťou, pričom 
personalizované služby by sa mali zamerať 
na tých ľudí, ktorí sú od trhu práce najviac 
vzdialení.

byť odmeňovaná opatreniami v pracovnej, 
sociálnej a daňovo-právnej oblasti. Je 
potrebné riešiť kvalitu práce a podmienok 
zamestnávania bojom proti nízkym mzdám 
a zaručením primeraného sociálneho 
zabezpečenia chrániaceho pred chudobou 
aj pre zamestnancov na dobu určitú, pre 
osoby s inými druhmi netypických 
pracovných zmlúv a pre samostatne 
zárobkovo činné osoby. Členské štáty by 
sa mali dohodnúť na cieli EÚ v súvislosti 
s minimálnymi mzdami (stanovenými 
zákonom či kolektívnou zmluvou na 
vnútroštátnej, regionálnej alebo 
odvetvovej úrovni), v súvislosti so 
zabezpečovaním odmeny vo výške aspoň 
60 % príslušnej (vnútroštátnej, odvetvovej 
atď.) priemernej mzdy a  stanovením 
časového plánu na dosiahnutie tohto 
cieľa vo všetkých členských štátoch.
Služby zamestnanosti sa musia účinne 
posilniť a otvoriť všetkým vrátane mladých 
ľudí a najmä ľudí ohrozených 
nezamestnanosťou a musia sa ponúknuť 
príslušné opatrenia v rámci aktívnej 
inkluzívnej politiky trhu práce, pričom 
personalizované služby by sa mali zamerať 
na tých ľudí, ktorí sú od trhu práce najviac 
vzdialení.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 171
Pascale Gruny

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty by mali zintenzívniť sociálny 
dialóg a riešiť segmentáciu trhu práce 
prostredníctvom opatrení zameraných na 
odstraňovanie dočasných a neistých 
pracovných miest, podzamestnanosti a 
nelegálneho zamestnávania. Profesijná 
mobilita by sa mala odmeňovať. Je 

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

umožnili podnikom ktoré čelia 
hospodárskym ťažkostiam, dočasne 
upraviť zmluvy svojich pracovníkov 
s cieľom zachovať ich pracovné miesto.
Profesijná mobilita by sa mala odmeňovať, 
najmä prostredníctvom daňových 
a sociálnych stimulov. Je potrebné riešiť 
kvalitu pracovných miest a podmienok 
zamestnávania zabezpečením výkonu 
činnosti pracovníkov v prostredí, ktoré 
ochráni ich zdravie, bojom proti nízkym 
mzdám a zaručením primeraného 
sociálneho zabezpečenia aj pre 
zamestnancov na dobu určitú a samostatne 
zárobkovo činné osoby. Služby 
zamestnanosti by sa mali posilniť a otvoriť 
všetkým vrátane mladých ľudí a ľudí 
ohrozených nezamestnanosťou, aby sa 
zamestnávatelia a pracovníci mohli 
oboznámiť so svojimi právami, pričom 
personalizované služby by sa mali zamerať 
na tých ľudí, ktorí sú od trhu práce najviac 
vzdialení.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 172
Elizabeth Lynne

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty by mali zintenzívniť 
sociálny dialóg a riešiť segmentáciu trhu 
práce prostredníctvom opatrení
zameraných na odstraňovanie dočasných 
a neistých pracovných miest, 
podzamestnanosti a nelegálneho 
zamestnávania. Profesijná mobilita by 
mala byť odmeňovaná. Je potrebné riešiť 
kvalitu pracovných miest a podmienok 
zamestnávania bojom proti nízkym mzdám 
a zaručením primeraného sociálneho 
zabezpečenia aj pre zamestnancov na dobu 
určitú a samostatne zárobkovo činné 

Členské štáty by sa mali snažiť zvýšiť 
mieru zamestnanosti prostredníctvom 
pozitívnych opatrení, najmä v prípade 
osôb s nižšou kvalifikáciou, a to 
prostredníctvom poradenských služieb, 
personalizovanej pomoci a zaužívaných 
prístupov, prostredníctvom vzdelávania a 
odbornej profesijnej prípravy, ktoré by 
boli prispôsobené potrebám jednotlivca a 
trhu práce. V súlade s legislatívou EÚ by 
sa mala účinne implementovať 
protidiskriminačná legislatíva v oblasti 
zamestnania. Inovatívne programy sú 
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osoby. Služby zamestnanosti by sa mali 
posilniť a otvoriť všetkým vrátane mladých 
ľudí a ľudí ohrozených nezamestnanosťou, 
pričom personalizované služby by sa mali 
zamerať na tých ľudí, ktorí sú od trhu práce 
najviac vzdialení.

potrebné aj na opätovné začlenenie osôb 
so zdravotným postihnutím a starších ľudí 
do trhu práce. Okrem toho by členské 
štáty mali odstrániť prekážky, ktoré 
sťažujú novým pracovníkom prvý vstup 
na trh práce, podporovať vytváranie 
kvalitných a trvalo udržateľných 
pracovných miest, podnecovať sociálnu 
inovatívnosť a zvyšovať kvalitu služieb v 
oblasti sprostredkovania práce. Je 
potrebné riešiť kvalitu pracovných miest a 
podmienok zamestnávania bojom proti 
nízkym mzdám a zaručením primeraného 
sociálneho zabezpečenia pre zamestnancov 
na dobu určitú a samostatne zárobkovo 
činné osoby. Služby zamestnanosti by sa 
mali posilniť a otvoriť všetkým vrátane 
mladých ľudí, starších ľudí, legálnych 
migrantov a príslušníkov menšín, osôb so 
zdravotným postihnutím a ľudí 
ohrozených nezamestnanosťou, pričom 
personalizované služby by sa mali zamerať 
na tých ľudí, ktorí sú od trhu práce najviac 
vzdialení.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 173
Evelyn Regner

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty by mali zintenzívniť sociálny 
dialóg a riešiť segmentáciu trhu práce 
prostredníctvom opatrení zameraných na 
odstraňovanie dočasných a neistých 
pracovných miest, podzamestnanosti a 
nelegálneho zamestnávania. Profesijná 
mobilita by mala byť odmeňovaná. Je 
potrebné riešiť kvalitu pracovných miest a 
podmienok zamestnávania bojom proti 
nízkym mzdám a zaručením primeraného 
sociálneho zabezpečenia aj pre 
zamestnancov na dobu určitú a samostatne 

Členské štáty by mali zintenzívniť sociálny 
dialóg a riešiť segmentáciu trhu práce 
prostredníctvom opatrení zameraných na 
odstraňovanie dočasných a neistých 
pracovných miest, podzamestnanosti a 
nelegálneho zamestnávania. Malo by 
sa bojovať najmä proti segmentácii trhu 
práce na základe pohlavia, pričom by sa 
mali prijať opatrenia obmedzujúce 
dominantné postavenie žien 
vykonávajúcich slabo platenú prácu, 
a mala by sa zlepšiť podpora žien 
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zárobkovo činné osoby. Služby 
zamestnanosti by sa mali posilniť a otvoriť 
všetkým vrátane mladých ľudí a ľudí 
ohrozených nezamestnanosťou, pričom 
personalizované služby by sa mali zamerať 
na tých ľudí, ktorí sú od trhu práce najviac 
vzdialení.

vo vedúcich funkciách. Profesijná mobilita 
by sa mala odmeňovať. Je potrebné riešiť 
kvalitu pracovných miest a podmienok 
zamestnávania bojom proti nízkym mzdám 
a zaručením primeraného sociálneho 
zabezpečenia aj pre zamestnancov na dobu 
určitú a samostatne zárobkovo činné 
osoby. Služby zamestnanosti by sa mali 
posilniť a otvoriť všetkým vrátane mladých 
ľudí a ľudí ohrozených nezamestnanosťou, 
pričom personalizované služby by sa mali 
zamerať na tých ľudí, ktorí sú od trhu práce 
najviac vzdialení.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 174
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Členské štáty by mali zintenzívniť sociálny 
dialóg a riešiť segmentáciu trhu práce 
prostredníctvom opatrení zameraných na 
odstraňovanie dočasných a neistých 
pracovných miest, podzamestnanosti a 
nelegálneho zamestnávania. Aby sa 
chránili základné práva a sociálne záruky 
pracovníkov a aby sa zabránilo ich 
vykorisťovaniu na trhu práce, robotníci 
sa musia zamestnávať legálne na základe 
pracovnej zmluvy a v súlade so všetkými 
zákonnými normami stanovenými v 
právnych predpisoch. Členské štáty musia 
zabezpečiť skutočnú existenciu 
transparentného trhu práce v celej 
Európskej únii. Profesijná mobilita by 
mala byť odmeňovaná. Je potrebné riešiť 
kvalitu pracovných miest a podmienok 
zamestnávania bojom proti nízkym mzdám 
a zaručením primeraného sociálneho 
zabezpečenia aj pre zamestnancov na dobu 
určitú a samostatne zárobkovo činné 
osoby. Služby zamestnanosti by sa mali 
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posilniť a otvoriť všetkým vrátane mladých 
ľudí a ľudí ohrozených nezamestnanosťou, 
pričom personalizované služby by sa mali 
zamerať na tých ľudí, ktorí sú od trhu práce 
najviac vzdialení.

Or. lt

Odôvodnenie

V Európskej únii je už príliš rozšírená nezákonná práca a práca, ktorá nespĺňa požiadavky 
stanovené v právnych predpisoch. Osobitne ohrození sú migranti, pretože neovládajú 
dostatočne jazyk a nepoznajú dostatočne právne predpisy. Znamená to, že sa porušujú práva 
pracovníkov, členské štáty strácajú príjem do rozpočtu a zároveň sa oslabujú možnosti 
sociálnej politiky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 175
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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



AM\820832SK.doc 107/216 PE442.935v02-00

SK

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 176
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Členské štáty by mali zintenzívniť sociálny 
dialóg a riešiť segmentáciu trhu práce 
prostredníctvom opatrení zameraných na 
odstraňovanie dočasných a neistých 
pracovných miest a podzamestnanosti. 
Takisto treba vynaložiť úsilie na boj proti 
nelegálnemu zamestnávaniu. Profesijná 
mobilita by sa mala odmeňovať. Je 
potrebné riešiť kvalitu pracovných miest a 
podmienok zamestnávania bojom proti 
nízkym mzdám a zaručením primeraného 
sociálneho zabezpečenia aj pre 
zamestnancov na dobu určitú a samostatne 
zárobkovo činné osoby. Služby 
zamestnanosti by sa mali posilniť a otvoriť 
všetkým, predovšetkým mladým ľuďom a
osobám ohrozeným nezamestnanosťou, 
ako aj nízkokvalifikovaným osobám, 
pričom personalizované služby by sa mali 
zamerať na tých ľudí, ktorí sú od trhu práce 
najviac vzdialení.

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 177
Ria Oomen-Ruijten

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty by mali zintenzívniť sociálny 
dialóg a riešiť segmentáciu trhu práce 
prostredníctvom opatrení zameraných na 
odstraňovanie dočasných a neistých 

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

pracovných miest, podzamestnanosti a 
nelegálneho zamestnávania. Je 
nevyhnutné podporovať regulované 
formy flexibilnej práce vrátane dočasnej 
agentúrnej práce vzhľadom na to, že 
majú rozhodujúci význam pre zvyšovanie
účasti na trhu práce a vytváranie 
pracovných miest.  Profesijná mobilita by 
mala byť odmeňovaná. Je potrebné riešiť 
kvalitu pracovných miest a podmienok 
zamestnávania bojom proti nízkym mzdám 
a zaručením primeraného sociálneho 
zabezpečenia aj pre zamestnancov na dobu 
určitú a samostatne zárobkovo činné 
osoby. Služby zamestnanosti by sa mali 
posilniť a otvoriť všetkým vrátane mladých 
ľudí a ľudí ohrozených nezamestnanosťou, 
pričom personalizované služby by sa mali 
zamerať na tých ľudí, ktorí sú od trhu práce 
najviac vzdialení.

Or. nl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 178
Sylvana Rapti

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

zamestnanosti by sa mali posilniť a otvoriť 
všetkým vrátane mladých ľudí a ľudí 
ohrozených nezamestnanosťou, pričom 
personalizované služby by sa mali zamerať 
na tých ľudí, ktorí sú od trhu práce najviac 
vzdialení.

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 179
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Tvorba pracovných miest a začleňovanie 
do pracovného trhu sa musia riadiť 
hlavnou zásadou – poskytovanie kvalitnej 
práce.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 180
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 181
Marian Harkin

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty by mali zintenzívniť sociálny 
dialóg a riešiť segmentáciu trhu práce 
prostredníctvom opatrení zameraných na 
odstraňovanie dočasných a neistých 
pracovných miest, podzamestnanosti a 
nelegálneho zamestnávania. Profesijná 
mobilita by mala byť odmeňovaná. Je 

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

potrebné riešiť kvalitu pracovných miest a 
podmienok zamestnávania bojom proti 
nízkym mzdám a znižovaním počtu 
chudobných pracujúcich zaručením 
primeraného sociálneho zabezpečenia aj 
pre zamestnancov na dobu určitú a 
samostatne zárobkovo činné osoby. Služby 
zamestnanosti by sa mali posilniť a otvoriť 
všetkým vrátane mladých ľudí a ľudí 
ohrozených nezamestnanosťou, pričom 
personalizované služby by sa mali zamerať 
na tých ľudí, ktorí sú od trhu práce najviac 
vzdialení.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 182
Milan Cabrnoch

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 183
Siiri Oviir

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Je mimoriadne dôležité vytvárať kvalitné 
pracovné miesta, ktoré sú takisto potrebné 
z dlhodobého hľadiska a majú vysokú 
pridanú hodnotu.  Je preto veľmi dôležité, 
aby vzdelávanie a zamestnanecká politika 
podporovali zmeny v hospodárskej 
štruktúre. Pracovné miesta stratené v čase 
hospodárskej krízy sa spravidla neobnovia 
v rovnakom počte v tom istom odvetví. 
Preto vzdelávací systém musí pružne 
reagovať na požiadavky trhu práce, ktoré 
prichádzajú s novou hospodárskou 
štruktúrou. Politika zamestnanosti musí 
zabezpečiť čo najľahší  prechod 
pracovníkov medzi dvoma odvetviami 
hospodárstva, ako aj medzi rôznymi štátmi 
trhu práce. Je preto dôležitejšie než v 
minulosti prijať dlhodobé ciele ako 
východiskový bod a sústrediť sa viac na 
koordinované opatrenia v podnikových, 
vzdelávacích a zamestnávateľských 
politikách.

Or. et

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 184
Rovana Plumb

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty by mali vziať do úvahy, že 
dopyt po pracovnej sile treba zvýšiť 
prostredníctvom makroekonomických 
politík na podporu trvalo udržateľného 
rastu, ako aj prostredníctvom inovácie a 
regionálnych politík na posilnenie 
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investovania a tvorby pracovných miest.
Je potrebné vytvoriť viac pracovných 
miest, aby sa vybudovala ekologickejšia, 
inteligentnejšia, kvalitná a inkluzívnejšia 
ekonomika.
Sociálni partneri a zamestnávatelia by 
mali dostať významnejšiu úlohu pri 
zisťovaní aktuálnych možností trhu práce, 
ako aj rastúcej produktivity a kvality 
práce.
Členské štáty by mali zvýšiť mieru 
zamestnanosti prostredníctvom 
aktivačných opatrení, najmä pre etnické 
menšiny vrátane Rómov.
Členské štáty by mali zvyšovať zapojenie 
pracovnej sily prostredníctvom politík na 
podporu rodovej rovnosti a rovnakého 
odmeňovania a mali by sa zamerať na 
zníženie rozdielu v odmeňovaní žien a 
mužov na 0 – 5 % do roku 2020.
Členské štáty by mali vytvoriť vhodné 
programy na podporu rodín s osamelým 
rodičom, so zameraním na podmienky pre 
deti.
Členské štáty by mali zabezpečiť, aby bolo 
mladým ľuďom do 25 rokov, ktorí sú tri 
mesiace nezamestnaní, ponúknuté 
pracovné miesto alebo štúdium.
Fiškálne stimuly, požiadavky na 
zamestnávanie mladých vo verejnom 
obstarávaní a dohody o zamestnávaní 
mladých medzi vládami, sociálnymi 
partnermi a zamestnávateľmi musia 
zabezpečiť lepší prístup mladých ľudí na 
trh práce.
Členské štáty by mali prijať rázne 
opatrenia na boj proti čiernej a šedej 
ekonomike s „neregulovanou“ pracovnou 
silou, keďže takáto ekonomika má na trh 
práce EÚ viac negatívnych vplyvov, a nie 
iba podporovať opatrenia na ochranu 
svojich vlastných pracovníkov; členské 
štáty by mali vyhodnotiť dôsledky 
rozhodnutia o úplnom otvorení trhu práce 
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pre všetkých občanov EÚ.
Vnútroštátne a európske nástroje 
mikroúverov musia mať osobitné 
programy zamerané na mladých ľudí a 
ženy, ponúkajúce minimálny príjem v 
prvom roku po otvorení podniku, aby sa 
možnosť podnikania stala reálnou.
Zamestnanecké centrá musia ponúkať 
personalizovanú odbornú prípravu na 
získavanie zručností, ako aj prístup k 
vysokorýchlostnému internetu pre tých, 
ktorí hľadajú pracovné miesta, aby sa 
optimálne uľahčilo vyhľadávanie 
pracovných miest.
Počet chudobných pracujúcich by sa mal 
znížiť zabezpečením minimálnej mzdy, 
stanovenej zákonom alebo kolektívnou 
dohodou, bez diskriminácie v oblasti 
sociálnej ochrany.
Členské štáty zohľadnia zásadu, že je 
potrebné zlepšiť rovnováhu pracovného a 
súkromného života, v prípade potreby 
sprísnením zákonných noriem, s cieľom 
zvýšiť ochranu pred neistou prácou.
Členské štáty by mali prostredníctvom 
harmonizovaného systému stimulov, 
zvýšenia daní a pokút znížiť mieru 
nelegálnej práce.
Systémy poistenia v nezamestnanosti by sa 
mali vyvíjať smerom k zamestnaneckým 
poistným systémom zabezpečením 
pracovného miesta, rekvalifikácie alebo 
sociálne prospešnej činnosti každej 
nezamestnanej osobe.  Každý, kto stratí 
zamestnanie, by mal v primeranom čase 
dostať ponuku na nový začiatok. V 
prípade mladých ľudí by mal byť tento 
čas krátky, najviac štyri mesiace, a v 
prípade skúsenejších ľudí najviac 12 
mesiacov.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 185
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 186
Ilda Figueiredo

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

S cieľom podporovať ekologický a 
sociálne udržateľný vývin a zvýšiť účasť 
na trhu práce, a to najmä ľudí s nízkym 
vzdelaním, by členské štáty mali
prispôsobiť daňové systémy a systémy 
dávok a zvýšiť kapacity verejných služieb 
poskytovať potrebnú podporu. Členské 
štáty by mali zvyšovať účasť pracovnej sily 
prostredníctvom politík na podporu 
koncepcie DOBREJ PRÁCE, rodovej 
rovnosti a rovnakej odmeny za rovnakú 
prácu alebo prácu rovnakej hodnoty a 
integráciu mladých ľudí, osôb so 
zdravotným postihnutím, legálnych 
migrantov a ostatných zraniteľných skupín 
na trhu práce. V tejto súvislosti je potrebná 
iniciatíva na ochranu európskej mládeže, 
ktorá zabezpečí právo každého mladého 
človeka v EÚ na ponuku vhodného, dobre 
plateného zamestnania v súlade s jeho 
kvalifikáciou a schopnosťami, učňovskú 
prax, dodatočnú odbornú prípravu alebo 
spojenie práce s odbornou prípravou 
hneď, ako mu hrozí nezamestnanosť.
Politiky rovnováhy medzi pracovným a 
súkromným životom zabezpečujúce 
poskytovanie cenovo dostupnej 
starostlivosti a inováciu v organizácii práce 
by mali byť zamerané na znižovanie 
provného času bez straty odmeny, a tým
na zvyšovanie miery zamestnanosti, 
obzvlášť mladých ľudí, starších 
pracovníkov a žien, a najmä na udržanie 
vysokokvalifikovaných žien vo vedeckých 
a technických oblastiach. Okrem toho 
politiky zosúladenia pracovného a 
súkromného života by mali posilňovať 
bezpečnosť pri prechode do iného 
zamestnania, založenú na dobrej ochrane 
pracovného miesta prostredníctvom 
posilnenia sociálnych práv a sociálnej 
ochrany s cieľom zabrániť ohrozeniu 
príjmu a zabezpečiť udržanie a 
nadobudnutie dôchodkových práv, 
zdravotnej starostlivosti atď. v čase 
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prechodu do iného zamestnania, ako aj v 
období dovolenky (napr. na opatrovanie 
závislých osôb, ďalšiu odbornú prípravu a 
vzdelávanie, študijné voľno atď.). Členské 
štáty by mali podporovať zosúladenie 
pracovného a mimopracovného života aj 
jasne stanoveným znížením priemerného 
týždenného pracovného času, ako aj jasne 
stanoveným znížením týždenného 
štatutárneho maximálneho počtu 
pracovných hodín a striktným 
obmedzením nadpočetných hodín. 
Členské štáty by takisto mali odstrániť 
prekážky vstupu nových pracovníkov na 
trh práce, podporovať samostatnú 
zárobkovú činnosť, vytváranie pracovných 
miest v oblastiach zahŕňajúcich ekologické 
zamestnávanie a vysoko cenené, 
predovšetkým sociálne služby, 
a podnecovať sociálnu inováciu. Prístup 
na trh práce pre mladých a nových ľudí 
by sa mal umožniť účinným obmedzením 
pracovného života.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 187
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

S cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a 
účasť na trhu práce, a to najmä ľudí s 
nízkym vzdelaním, by členské štáty mali v 
súlade s usmernením 2 pre oblasť 
hospodárskej politiky preskúmať daňové 
systémy a systémy dávok a kapacity 
verejných služieb poskytovať potrebnú 
podporu. Členské štáty by mali zvyšovať 
účasť pracovnej sily prostredníctvom 
politík na podporu aktívneho starnutia, 
rodovej rovnosti a rovnakej odmeny a 
integráciu mladých ľudí, osôb so 
zdravotným postihnutím, legálnych

S cieľom podporovať ekologický a 
sociálne udržateľný vývin a zvýšiť účasť 
na trhu práce, a to najmä ľudí s nízkym 
vzdelaním, by členské štáty mali
prispôsobiť daňové systémy a systémy 
dávok a zvýšiť kapacity verejných služieb 
poskytovať potrebnú podporu. Členské 
štáty by mali zvyšovať účasť pracovnej sily 
prostredníctvom politík na podporu 
koncepcie DOBREJ PRÁCE, rodovej 
rovnosti a rovnakej odmeny za rovnakú 
prácu alebo prácu rovnakej hodnoty a 
integráciu mladých ľudí, osôb so 
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migrantov a ostatných zraniteľných skupín 
na trhu práce. Politiky rovnováhy medzi 
pracovným a súkromným životom 
zabezpečujúce poskytovanie cenovo 
dostupnej starostlivosti a inováciu v 
organizácii práce by mali byť zamerané na 
zvyšovanie miery zamestnanosti, obzvlášť 
mladých ľudí, starších pracovníkov a žien, 
a najmä na udržanie 
vysokokvalifikovaných žien vo vedeckých 
a technických oblastiach. Členské štáty by 
takisto mali odstrániť prekážky vstupu 
nových pracovníkov na trh práce, 
podporovať samostatnú zárobkovú činnosť, 
vytváranie pracovných miest v oblastiach 
zahŕňajúcich ekologické zamestnávanie 
a sociálnu starostlivosť a podnecovať 
sociálnu inováciu.

zdravotným postihnutím, legálnych 
migrantov a ostatných zraniteľných skupín 
na trhu práce. V tejto súvislosti je potrebná 
iniciatíva na ochranu európskej mládeže,
ktorá zabezpečí právo každého mladého 
človeka v EÚ na ponuku vhodného, dobre 
plateného zamestnania v súlade s jeho 
kvalifikáciou a schopnosťami, učňovskú 
prax, dodatočnú odbornú prípravu alebo 
spojenie práce s odbornou prípravou 
hneď, ako mu hrozí nezamestnanosť.
Politiky rovnováhy medzi pracovným a 
súkromným životom zabezpečujúce 
poskytovanie cenovo dostupnej 
starostlivosti a inováciu v organizácii práce 
by mali byť zamerané na znižovanie 
provného času bez straty odmeny, a tým
na zvyšovanie miery zamestnanosti, 
obzvlášť mladých ľudí, starších 
pracovníkov a žien, a najmä na udržanie 
vysokokvalifikovaných žien vo vedeckých 
a technických oblastiach. Okrem toho 
politiky zosúladenia pracovného a 
súkromného života by mali posilňovať 
bezpečnosť pri prechode do iného 
zamestnania, založenú na dobrej ochrane 
pracovného miesta prostredníctvom 
posilnenia sociálnych práv a sociálnej 
ochrany s cieľom zabrániť ohrozeniu 
príjmu a zabezpečiť udržanie a 
nadobudnutie dôchodkových práv, 
zdravotnej starostlivosti atď. v čase 
prechodu do iného zamestnania, ako aj v 
období dovolenky (napr. na opatrovanie 
závislých osôb, ďalšiu odbornú prípravu a 
vzdelávanie, študijné voľno atď.). Členské 
štáty by mali podporovať zosúladenie 
pracovného a mimopracovného života aj 
jasne stanoveným znížením priemerného 
týždenného pracovného času, ako aj jasne 
stanoveným znížením týždenného 
štatutárneho maximálneho počtu 
pracovných hodín a striktným 
obmedzením nadpočetných hodín. 
Členské štáty by takisto mali odstrániť 
prekážky vstupu nových pracovníkov na 
trh práce, podporovať samostatnú 
zárobkovú činnosť, vytváranie pracovných 
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miest v oblastiach zahŕňajúcich ekologické 
zamestnávanie, a najmä vysoko cenené 
sociálne služby, a podnecovať sociálnu 
inováciu. Prístup na trh práce pre 
mladých a nových ľudí by sa mal 
umožniť účinným obmedzením 
pracovného života.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 188
Evelyn Regner

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

podporovať samostatnú zárobkovú činnosť, 
vytváranie pracovných miest v oblastiach 
zahŕňajúcich ekologické zamestnávanie 
a sociálnu starostlivosť a podnecovať 
sociálnu inováciu. Mali by sa 
vypracovávať pravidelné správy o situácii 
žien a mužov v oblasti príjmov.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 189
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

S cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a 
účasť na trhu práce, a to najmä ľudí s 
nízkym vzdelaním, by členské štáty mali v 
súlade s usmernením 2 pre oblasť 
hospodárskej politiky preskúmať daňové 
systémy a znížiť daňové zaťaženie práce 
a vykonávať politiky zamerané na 
demografické výzvy, či už prostredníctvom 
silnej podpory sociálnej reprodukcie alebo 
umožnením imigrantom vstupovať na trh 
práce, pričom zvýšia úroveň 
zamestnanosti s cieľom zabezpečiť 
nevyhnutné finančné prostriedky na 
primerané a udržateľné systémy 
sociálneho zabezpečenia a dostupné a 
kvalitné verejné služby. Členské štáty by 
mali zvyšovať účasť pracovnej sily 
prostredníctvom politík na podporu 
aktívneho starnutia, rodovej rovnosti a 
rovnakej odmeny a integráciu mladých 
ľudí, osôb so zdravotným postihnutím, 
legálnych migrantov a ostatných 
zraniteľných skupín na trhu práce. Politiky 
rovnováhy medzi pracovným a súkromným 
životom zabezpečujúce poskytovanie 
cenovo dostupnej starostlivosti a inováciu 
v organizácii práce by mali byť zamerané 
na zvyšovanie miery zamestnanosti, 
obzvlášť mladých ľudí, starších 
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a sociálnu starostlivosť a podnecovať 
sociálnu inováciu.

pracovníkov a žien, a najmä na udržanie 
vysokokvalifikovaných žien vo vedeckých 
a technických oblastiach. Členské štáty by 
takisto mali odstrániť prekážky vstupu 
nových pracovníkov na trh práce, 
podporovať samostatnú zárobkovú činnosť, 
vytváranie pracovných miest v oblastiach 
zahŕňajúcich ekologické zamestnávanie 
a sociálnu starostlivosť a podnecovať 
sociálnu inováciu.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 190
Alejandro Cercas

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

činnosti v podobe podnikov sociálneho 
hospodárstva .  Podporovať sa budú 
podniky sociálneho hospodárstva, ktoré sú 
dôležitým zdrojom tvorby pracovných 
miest, pretože sú v nižšej miere závislé od 
podnikového cyklu a často poskytujú 
služby vyžadujúce intenzívne využitie 
pracovnej sily, ktoré sú zo sociálneho 
hľadiska užitočné.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 191
Pascale Gruny

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

daňové opatrenia, ktoré umožnia rozvoj 
tejto formy práce. Členské štáty by takisto 
mali odstrániť prekážky vstupu nových 
pracovníkov na trh práce, podporovať 
samostatnú zárobkovú činnosť, vytváranie 
pracovných miest v oblastiach 
zahŕňajúcich ekologické zamestnávanie 
a sociálnu starostlivosť a podnecovať 
sociálnu inováciu.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 192
Sylvana Rapti

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

takisto mali odstrániť prekážky vstupu 
nových pracovníkov na trh práce a v tejto 
súvislosti aj rozdielne zaobchádzanie, 
podporovať samostatnú zárobkovú činnosť, 
vytváranie pracovných miest v oblastiach 
zahŕňajúcich ekologické zamestnávanie 
a sociálnu starostlivosť a podnecovať 
sociálnu inováciu.

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 193
Tadeusz Cymański

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

a podnecovať sociálnu inováciu.

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 194
Ria Oomen-Ruijten

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

S cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a 
účasť na trhu práce, a to najmä ľudí s 
nízkym vzdelaním, by členské štáty mali v 
súlade s usmernením 2 pre oblasť 
hospodárskej politiky preskúmať daňové 
systémy a systémy dávok a kapacity 
verejných služieb poskytovať potrebnú 
podporu. Členské štáty by mali zvyšovať 
účasť pracovnej sily prostredníctvom 
politík na podporu aktívneho starnutia, 
rodovej rovnosti a rovnakej odmeny a 
integráciu mladých ľudí, osôb so 
zdravotným postihnutím, legálnych 
migrantov a ostatných zraniteľných skupín 
na trhu práce. Politiky rovnováhy medzi 
pracovným a súkromným životom 
zabezpečujúce poskytovanie cenovo 
dostupnej starostlivosti a inováciu v 
organizácii práce by mali byť zamerané na 
zvyšovanie miery zamestnanosti, obzvlášť 
mladých ľudí, starších pracovníkov a žien, 
a najmä na udržanie 
vysokokvalifikovaných žien na úrovni 
najvyššieho vedenia a vo vedeckých 
a technických oblastiach. Členské štáty by 
takisto mali odstrániť prekážky vstupu 
nových pracovníkov na trh práce, 
podporovať samostatnú zárobkovú činnosť, 
vytváranie pracovných miest v oblastiach 
zahŕňajúcich ekologické zamestnávanie 
a sociálnu starostlivosť a podnecovať 
sociálnu inováciu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 195
Olle Ludvigsson

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 196
Elizabeth Lynne

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

S cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a 
účasť na trhu práce, a to najmä ľudí s 
nízkym vzdelaním, by členské štáty mali v 
súlade s usmernením 2 pre oblasť 
hospodárskej politiky preskúmať daňové 
systémy a systémy dávok a kapacity 
verejných služieb poskytovať potrebnú 
podporu. Členské štáty by mali zvyšovať 
účasť pracovnej sily prostredníctvom 
politík na podporu aktívneho starnutia, 
rodovej rovnosti, nediskriminácie a 
rovnakej odmeny a integráciu mladých 
ľudí, starších ľudí, osôb so zdravotným 
postihnutím, legálnych migrantov a 
ostatných zraniteľných skupín na trhu 
práce. Politiky rovnováhy medzi 
pracovným a súkromným životom 
zabezpečujúce poskytovanie cenovo 
dostupnej starostlivosti a inováciu v 
organizácii práce by mali byť zamerané na 
zvyšovanie miery zamestnanosti, obzvlášť 
mladých ľudí, starších pracovníkov a žien, 
a najmä na udržanie 
vysokokvalifikovaných žien vo vedeckých 
a technických oblastiach. Členské štáty by 
takisto mali odstrániť prekážky vstupu 
nových pracovníkov na trh práce, uznávať 
a podporovať samostatnú zárobkovú 
činnosť, nezávislé profesie a vytváranie 
pracovných miest v oblastiach 
zahŕňajúcich ekologické zamestnávanie 
a sociálnu starostlivosť a podnecovať 
sociálnu inováciu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 197
Rovana Plumb

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

S cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a 
účasť na trhu práce, a to najmä ľudí s 
nízkym vzdelaním, by členské štáty mali v 
súlade s usmernením 2 pre oblasť 
hospodárskej politiky preskúmať daňové 
systémy a systémy dávok a kapacity 
verejných služieb poskytovať potrebnú 
podporu. Členské štáty by mali zvyšovať 
účasť pracovnej sily prostredníctvom 
politík na podporu aktívneho starnutia, 
rodovej rovnosti a rovnakej odmeny a 
integráciu mladých ľudí, žien nad 45 
rokov, etnických menšín vrátane Rómov,
osôb so zdravotným postihnutím, legálnych 
migrantov a ostatných zraniteľných skupín 
na trhu práce. Politiky rovnováhy medzi 
pracovným a súkromným životom 
zabezpečujúce poskytovanie cenovo 
dostupnej starostlivosti a inováciu v 
organizácii práce by mali byť zamerané na 
zvyšovanie miery zamestnanosti, obzvlášť 
mladých ľudí, starších pracovníkov a žien, 
a najmä na udržanie 
vysokokvalifikovaných žien vo vedeckých 
a technických oblastiach. Členské štáty by 
takisto mali odstrániť prekážky vstupu 
nových pracovníkov na trh práce, 
podporovať samostatnú zárobkovú činnosť, 
vytváranie pracovných miest v oblastiach 
zahŕňajúcich ekologické zamestnávanie 
a sociálnu starostlivosť a podnecovať 
sociálnu inováciu.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 198
Marian Harkin

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 199
Csaba Őry

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

V tejto súvislosti by sa mali prostriedky 
z Európskeho sociálneho fondu využiť 
v plnom rozsahu na zvýšenie 
zamestnateľnosti a kvality pracovných 
miest pomocou opatrení na rozvoj 
osobných schopností a na splnenie 
kvalitatívnych požiadaviek perspektívnych 
pracovných miest. V záujme podpory 
profesijnej mobility je potrebné, aby
členské štáty zlepšovali pripravenosť ľudí 
na mobilitu poskytovaním podnetov 
zameraných na tento účel.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 200
Kinga Göncz

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

v plnom rozsahu na zvýšenie 
zamestnateľnosti a adaptability 
pracovníkov. V záujme podpory 
profesijnej mobility je potrebné, aby
členské štáty zlepšovali pripravenosť na 
mobilitu poskytovaním podnetov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 201
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V záujme dosiahnutia plnej zamestnanosti 
a riešenia problémov, s ktorými sa 
stretávajú nekvalifikovaní pracovníci na 
zložitom trhu práce, členské štáty by mali 
znovu zamerať aktívne politiky trhu práce 
na odbornú prípravu/rekvalifikáciu a 
priamu ponuku pracovných miest a 
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zároveň by mali preskúmať systémy daní 
a dávok a kapacitu verejných služieb s 
cieľom poskytovať potrebnú podporu a 
stimuly na tvorbu pracovných miest a 
pritom zabezpečiť finančnú udržateľnosť. 
Členské štáty musia zabezpečiť, aby 
zmeny daňového a sociálneho tému 
podporovali spoločnosti a pracovné 
zmluvy, ktoré sú na dobu neurčitú, 
zabezpečujú mzdy na základe 
kolektívneho vyjednávania a zároveň 
zabezpečujú finančnú udržateľnosť.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 202
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 3b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Je potrebné zlepšiť vykonávanie 
legislatívy EÚ o antidiskriminácii a 
rovnováhe pracovného a súkromného 
života, ako aj informovanie a poradenstvo 
pracovníkov, a je potrebné lepšie 
realizovať európske zamestnanecké rady.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 203
Jutta Steinruck, Kinga Göncz

Príloha – usmernenie 7 – odsek 3c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty podporujú európsky nástroj 
mikrofinancovania ako vzor spojenia 
hospodárskych a sociálnych opatrení na 
podporu hospodárskeho a 
zamestnaneckého rastu.
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Vnútroštátne a európske nástroje 
mikrofinancovania sa spájajú s 
osobitnými programami špecifickej 
odbornej prípravy a poradenstva a so 
systémom sociálnej podpory, ktorý 
zabezpečuje minimálny príjem v prvom 
roku po otvorení podniku, aby sa možnosť 
podnikania stala reálnou.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 204
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 3d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty by mali podporovať aj 
sociálne služby všeobecného záujmu a 
investovať do nich, a to vrátane služieb v 
oblasti zamestnania, zdravia a bývania, 
ktoré treba dostatočne financovať.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 205
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Slabá perspektíva rastu v 
nadchádzajúcich rokoch spojená s 
rozhodnutím členských štátov pre rýchlu 
rozpočtovú konsolidáciu by mohla mať 
zničujúce dôsledky na zamestnanosť v 
Európe, pričom môže dôjsť navyše k 
strate až 5 miliónov pracovných miest. 
Členské štáty by mali riadiť svoju 
hospodársku politiku a stratégiu EÚ 2020 
spoločne s úsilím na dosiahnutie cieľa v 
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polovici obdobia v oblasti tvorby 
pracovných miest a vytvoriť aspoň štyri 
milióny nových (kvalitných a 
predovšetkým ekologických) pracovných 
miest do roku 2010. Členské štáty by preto 
mali na trhu práce posilniť stranu dopytu 
a zvýšiť investície navýšením strany 
príjmov európskeho rozpočtu i 
vnútroštátnych rozpočtov prostredníctvom 
nástrojov, ako sú eurodlhopisy, alebo 
prostredníctvom dôrazného boja proti 
nelegálnej práci a daňovým podvodom.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 206
Sylvana Rapti

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 207
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Hlavným cieľom EÚ, na základe ktorého 
členské štáty stanovia svoje národné ciele, 

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

je zvýšiť do roku 2020 mieru 
zamestnanosti žien a mužov vo veku 20 –
64 rokov na 75 %, a to aj prostredníctvom 
zvýšenia účasti mladých ľudí na 90 %,
starších pracovníkov a ľudí s nízkym 
vzdelaním a lepšej integrácie legálnych 
migrantov.

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 208
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 209
Ria Oomen-Ruijten

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. nl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 210
Olle Ludvigsson

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 211
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 4 – pododsek 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– Miera zamestnanosti žien by sa mala 
zvýšiť na 75 %, čo zahŕňa aspoň 50 % 
práce, ktorá zabezpečuje ekonomickú 
nezávislosť.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 212
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 4 – pododsek 2 (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– Miera zamestnanosti osôb vo veku 55 –
64 rokov by sa mala zvýšiť na 60 %.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 213
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 4 – pododsek 3 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– Miera nezamestnanosti mladých ľudí by 
nemala byť vyššia než miera celkovej 
nezamestnanosti a do roku 2015 by sa 
mala znížiť na 10 %.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 214
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 – odsek 4 – pododsek 4 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– Vo všetkých členských štátoch by sa 
mala realizovať iniciatíva na ochranu 
mládeže, ktorá by všetkým mladým 
ľuďom do 25 rokov zaručovala pracovné 
miesto, vzdelávanie alebo dodatočnú 
odbornú prípravu po maximálne 
štvormesačnom období nezamestnanosti.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 215
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 8 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Usmernenie 8: Rozvoj kvalifikovanej 
pracovnej sily zodpovedajúcej potrebám 
trhu práce, podpora kvality pracovných 
miest a celoživotného vzdelávania

Usmernenie 8: zlepšenie vzdelávania 
a ďalšieho vzdelávania pracujúcich 
a podpora celoživotného vzdelávania

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 216
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 8 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Usmernenie 8: Rozvoj kvalifikovanej 
pracovnej sily zodpovedajúcej potrebám 
trhu práce, podpora kvality pracovných 
miest a celoživotného vzdelávania

Usmernenie 8: Rozvoj kvalifikovanej 
pracovnej sily, posilňovanie dôstojnej 
práce, kvality pracovných miest 
a celoživotného vzdelávania

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 217
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 8 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Usmernenie 8: Rozvoj kvalifikovanej 
pracovnej sily zodpovedajúcej potrebám 
trhu práce, podpora kvality pracovných 
miest a celoživotného vzdelávania

Usmernenie 8: Podpora kvality pracovných 
miest a celoživotného vzdelávania, rozvoj
kvalifikovanej pracovnej sily

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 218
Csaba Őry

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 8 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty zamerajú svoje národné 
ciele na zníženie miery predčasného 
ukončenia školskej dochádzky do roku 
2020 na 10 % a zároveň na zvýšenie 
podielu obyvateľov vo veku 30 – 34 rokov, 
ktorí majú ukončené vysokoškolské alebo 
rovnocenné vzdelanie, aspoň na 40 %

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 219
Pascale Gruny

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Členské štáty by mali podporovať 
produktivitu a zamestnateľnosť zaistením 
primeraných znalostí a zručností, ktoré by 
zodpovedali súčasným a budúcim 
požiadavkám trhu práce. Kvalitné 
počiatočné vzdelanie a atraktívna odborná 
príprava musia byť dopĺňané účinnými 
stimulmi podporujúcimi celoživotné 
vzdelávanie, príležitosťami na vzdelávanie 
„druhej šance“, zabezpečením, aby mal 
každý dospelý možnosť dosiahnuť vyšší 
stupeň kvalifikácie a cielenými politikami 
v oblasti migrácie a integrácie. Členské 
štáty by mali vyvinúť systémy na 
uznávanie nadobudnutých odborných 
spôsobilostí, odstraňovať bariéry 
profesijnej a geografickej mobility 
pracovníkov, zmierniť pravidlá 
umožňujúce občanom členských štátov 
získať dávky v nezamestnanosti v inom 
členskom štáte, podporiť zakladanie 
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zamestnateľnosti starších pracovníkov a 
zároveň na zlepšovanie prípravy, zručností 
a skúseností vysokokvalifikovaných 
pracovníkov vrátane výskumníkov.

podnikov vrátane zakladania pracovníkmi 
prostredníctvom zjednodušenia 
administratívnych postupov a zamerania 
sa na zvýhodnené daňové a sociálne 
odvody na začiatku podnikania, 
podporovať spájanie zamestnania 
s dôchodkom, podnecovať získavanie 
prierezových schopností a tvorivosť a 
zameriavať svoje úsilie najmä na podporu 
ľudí s nízkym vzdelaním a zvyšovanie 
zamestnateľnosti starších pracovníkov, 
v prípade potreby prostredníctvom 
poskytovania pomoci podnikom alebo 
prostredníctvom daňových alebo 
sociálnych stimulov, a zároveň na 
zlepšovanie prípravy, zručností 
a skúseností vysokokvalifikovaných 
pracovníkov vrátane výskumníkov.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 220
Silvia Costa

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Členské štáty by mali podporovať 
produktivitu a zamestnanosť zaistením 
primeraného rozšírenia vedomostí a 
zručností, ktoré by zodpovedali súčasným 
a budúcim požiadavkám trhu práce.
Kvalitné počiatočné vzdelanie a atraktívna 
odborná príprava musia byť dopĺňané 
účinnými stimulmi podporujúcimi 
celoživotné vzdelávanie s využitím 
všetkých dostupných finančných 
prostriedkov na úrovni EÚ, členských 
štátov a regiónov, a to verejných aj 
súkromných, a stanovením cieľových 
prioritných oblastí a subjektov 
prostredníctvom selektívnych politík. 
Okrem sprístupnenia nevyhnutných 
prostriedkov by sociálni partneri mali 
vypracovať pravidlá upravujúce 
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prierezových schopností a tvorivosť a 
zameriavať svoje úsilie najmä na podporu 
ľudí s nízkym vzdelaním, zvyšovanie 
zamestnateľnosti starších pracovníkov a 
zároveň na zlepšovanie prípravy, zručností 
a skúseností vysokokvalifikovaných 
pracovníkov vrátane výskumníkov.

inovatívne formy kombinovania práce a 
odbornej prípravy s osobitným dôrazom 
na rodovú rovnosť a otázky zosúladenia 
pracovného a súkromného života. Takisto 
by sa mali ustanoviť príležitosti na 
vzdelávanie „druhej šance“, ktoré 
zabezpečia, aby mal každý dospelý 
možnosť dosiahnuť vyšší stupeň 
kvalifikácie, ako aj cielené politiky v 
oblasti migrácie a integrácie. Členské štáty 
by mali na základe európskeho 
kvalifikačného rámca (EQF), ktorý by 
mala Komisia prijať s konečnou 
platnosťou bez ďalšieho odkladu, vyvinúť 
systémy na uznávanie nadobudnutých 
odborných spôsobilostí, odstraňovať 
bariéry profesijnej a geografickej mobility 
pracovníkov, podnecovať získavanie 
prierezových schopností a tvorivosť a 
zameriavať svoje úsilie najmä na podporu 
ľudí s nízkym vzdelaním, zvyšovanie 
zamestnateľnosti starších pracovníkov a 
zároveň na zlepšovanie prípravy, zručností 
a skúseností vysokokvalifikovaných 
pracovníkov vrátane výskumníkov.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 221
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty by mali podporovať 
produktivitu a zamestnanosť zaistením 
primeraného rozšírenia vedomostí a 
zručností, ktoré by zodpovedali súčasným a 
budúcim požiadavkám trhu práce. Kvalitné 
počiatočné vzdelanie a atraktívna odborná 
príprava musia byť dopĺňané účinnými 
stimulmi podporujúcimi celoživotné 
vzdelávanie, príležitosťami na vzdelávanie 
„druhej šance“, zabezpečením, aby mal 
každý dospelý možnosť dosiahnuť vyšší 

Členské štáty by mali podporovať 
komplexnú ponuku na vzdelávanie 
a kvalifikáciu, aby pracovníci mohli 
v podmienkach stálych procesov 
reštrukturalizácie a zmien vo všetkých 
troch odvetviach trhu práce získať trvalé 
pracovné miesto na plný úväzok, ktoré im 
zabezpečí živobytie a ich účasť 
v spoločnosti a v kultúrnej oblasti.
Kvalitné počiatočné vzdelanie a atraktívna 
odborná príprava musia byť dopĺňané 
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stupeň kvalifikácie a cielenými politikami 
v oblasti migrácie a integrácie. Členské 
štáty by mali vyvinúť systémy na 
uznávanie nadobudnutých odborných 
spôsobilostí, odstraňovať bariéry 
profesijnej a geografickej mobility 
pracovníkov, podnecovať získavanie 
prierezových schopností a tvorivosť a 
zameriavať svoje úsilie najmä na podporu 
ľudí s nízkym vzdelaním, zvyšovanie 
zamestnateľnosti starších pracovníkov a 
zároveň na zlepšovanie prípravy, zručností 
a skúseností vysokokvalifikovaných
pracovníkov vrátane výskumníkov.

účinnými stimulmi podporujúcimi 
celoživotné vzdelávanie, príležitosťami na 
vzdelávanie „druhej šance“, zabezpečením, 
aby mal každý dospelý kedykoľvek 
možnosť dosiahnuť vyšší stupeň 
kvalifikácie a cielenými politikami v 
oblasti migrácie a integrácie. Členské 
štáty musia vyvinúť systémy na uznávanie 
nadobudnutých odborných spôsobilostí, 
odstraňovať bariéry profesijnej 
a geografickej mobility pracovníkov, 
podnecovať získavanie prierezových 
schopností a tvorivosť a zameriavať svoje 
úsilie najmä na podporu ľudí s nízkym 
vzdelaním a boj proti diskriminácii pri 
prístupe k vzdelaniu a ďalšiemu 
vzdelávaniu a zároveň na zlepšovanie 
prípravy, zručností a skúseností 
kvalifikovaných pracovníkov vrátane 
výskumníkov.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 222
Elisabeth Schroedter

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Členské štáty by mali podporovať 
produktivitu a zamestnanosť zaistením 
primeraného rozšírenia vedomostí a 
zručností, ktoré by zodpovedali súčasným 
a budúcim požiadavkám trhu práce. 
Nevyhnutný posun k trvalejšie 
udržateľnému hospodárstvu si vyžiada 
neustály rozvoj zručností. Členské štáty 
musia preto adaptovať svoje vzdelávacie 
systémy s cieľom zabezpečiť, že 
pracovníci budú môcť prispôsobiť svoje 
zručnosti potrebám trhu práce trvalo 
udržateľného hospodárstva, založeného 
na koncepcii vzdelávania, ktoré 
zabezpečuje odbornú spôsobilosť.
Kvalitné počiatočné vzdelanie a atraktívna 
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profesijnej a geografickej mobility 
pracovníkov, podnecovať získavanie 
prierezových schopností a tvorivosť a 
zameriavať svoje úsilie najmä na podporu 
ľudí s nízkym vzdelaním, zvyšovanie 
zamestnateľnosti starších pracovníkov a 
zároveň na zlepšovanie prípravy, zručností 
a skúseností vysokokvalifikovaných 
pracovníkov vrátane výskumníkov.

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 223
Sylvana Rapti

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

nadobudnutých odborných spôsobilostí, 
odstraňovať bariéry profesijnej 
a geografickej mobility pracovníkov, 
podnecovať získavanie prierezových 
schopností a tvorivosť a zameriavať svoje 
úsilie najmä na podporu ľudí s nízkym 
vzdelaním, zvyšovanie zamestnateľnosti 
starších pracovníkov, ktorí stratili 
zamestnanie, a zároveň na zlepšovanie 
prípravy, zručností a skúseností 
vysokokvalifikovaných pracovníkov 
vrátane výskumníkov.

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 224
Ria Oomen-Ruijten

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. nl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 225
Sergio Gaetano Cofferati, Luigi Berlinguer

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 226
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Členské štáty by mali podporovať 
produktivitu a zamestnanosť zaistením 
primeraného rozšírenia vedomostí a 
zručností, ktoré by zodpovedali súčasným 
a budúcim požiadavkám trhu práce. 
Kvalitné počiatočné vzdelanie a atraktívna 
odborná príprava musia byť dopĺňané 
účinnými stimulmi podporujúcimi 
celoživotné vzdelávanie a príležitosťami na 
vzdelávanie „druhej šance“. Členské štáty 
by mali mladým ľuďom vo veku 25 – 35 
rokov ponúknuť „druhú šancu“, ktorá by 
obsahovala povinnú ponuku na 
vzdelávanie alebo učňovskú prax. Okrem 
toho zabezpečenie, aby mal každý dospelý 
možnosť dosiahnuť vyšší stupeň 
kvalifikácie cielenými politikami v oblasti 
migrácie a integrácie. Členské štáty by 
mali vyvinúť systémy na uznávanie 
nadobudnutých odborných spôsobilostí, 
odstraňovať bariéry profesijnej 
a geografickej mobility pracovníkov, 
podnecovať získavanie prierezových 
schopností a tvorivosť a zameriavať svoje 
úsilie najmä na podporu ľudí s nízkym 
vzdelaním, zvyšovanie zamestnateľnosti 
starších pracovníkov a zároveň na 
zlepšovanie prípravy, zručností 
a skúseností vysokokvalifikovaných 
pracovníkov vrátane výskumníkov.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 227
Marian Harkin

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 228
Csaba Őry

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty by mali podporovať 
produktivitu a zamestnanosť zaistením 

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

vzdelania a atraktívneho odborného 
vzdelania, ktoré zodpovedá požiadavkám 
priemyslu a budúcim požiadavkám trhu 
práce. Musia ich dopĺňať možnosti 
„druhej šance“, účinné stimuly 
podporujúce celoživotné vzdelávanie, 
pričom od sociálnych partnerov sa 
požaduje, aby poskytovali čas a finančnú 
podporu na ďalšie odborné vzdelávanie.
Členské štáty by mali predovšetkým znížiť 
počet osôb s predčasne ukončenou 
školskou dochádzkou na menej ako 10 % 
a doplniť politiky v oblasti migrácie 
a integrácie o ponuku jazykových a 
sociálnych štúdií. Členské štáty by mali 
vyvinúť aj systémy na uznávanie 
nadobudnutých odborných zručností a
spôsobilostí.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 229
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 8 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Geografická a cezhraničná mobilita, 
ktorú si zamestnávatelia želajú, nesmie 
viesť k zhoršeniu pracovných podmienok 
a k zníženiu dôchodkov a 
nezamestneckých dávok. Geografická 
mobilita by nemala nikdy viesť k zníženiu 
sociálnych štandardov.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 230
Rovana Plumb

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 8 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Treba podporovať účinné stratégie 
celoživotného vzdelávania otvorené pre 
všetkých v školách, podnikoch a v rámci 
verejných orgánov vrátane primeraných 
stimulov a mechanizmov spoločného 
hradenia nákladov s cieľom zvýšiť účasť 
na pokračujúcom celoživotnom odbornom 
vzdelávaní a vzdelávaní na pracovisku, 
najmä v prípade pracovníkov s nízkou 
kvalifikáciou a starších pracovníkov.
Členské štáty by mali vyvinúť 
individuálne profesijné plány s cieľom 
poskytovať odbornú prípravu ľuďom, 
ktorí hľadajú prácu.
Mal by sa zabezpečiť regulárny prechod k 
ekologickým pracovným miestam, pričom 
pracovníci by vďaka rekvalifikácii mohli 
plynule prejsť do ekologických odvetví s 
podporou na národnej i regionálnej 
úrovni.
Mali by sa využiť všetky ľudské zdroje, 
schopnosti a poznatky pri poskytovaní 
rovnakých príležitostí ženám v nepretržitej 
odbornej príprave a celoživotnom 
vzdelávaní.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 231
Rovana Plumb

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 8 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia by mala začleniť do rámca 
celoživotného vzdelávania deviaty 
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kľúčový odbor, ktorý je spojený so 
životným prostredím, zmenou klímy a 
trvalo udržateľného rozvoja a ktorý má vo 
vedomostnej spoločnosti základný 
význam.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 232
Evelyn Regner

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

V spolupráci so sociálnymi partnermi a 
podnikmi by členské štáty mali zlepšiť 
prístup k odbornej príprave, posilniť 
vzdelávanie a profesijné poradenstvo v 
spojení so systematickými informáciami 
o nových pracovných príležitostiach, 
podporovať podnikanie a zlepšiť 
predvídanie potrieb v oblasti 
požadovaných zručností a zabrániť pritom 
segmentácii na základe pohlavia pri 
prístupe ku kvalitným možnostiam 
zamestnania a odbornej prípravy. 
Investovanie do rozvoja ľudských zdrojov, 
zvyšovania kvalifikácie a účasti na 
schémach celoživotného vzdelávania by 
malo byť podporované prostredníctvom 
spoločných finančných príspevkov od vlád, 
jednotlivcov a zamestnávateľov. Na 
podporu mladých ľudí, a najmä tých ktorí 
sú nezamestnaní a nezúčastňujú sa na 
vzdelávaní ani odbornej príprave, by 
členské štáty v spolupráci so sociálnymi 
partnermi mali zaviesť schémy, ktoré by 
pomohli čerstvým absolventom nájsť prvé 
zamestnanie alebo možnosti ďalšieho 
vzdelávania a odbornej prípravy, vrátane 
učňovskej praxe, a ktoré by umožnili 
rýchle zasiahnuť v prípade, že sa mladí 
ľudia stanú nezamestnanými. V zmysle 
vyváženej politiky trhu práce by sa mali 
vytvárať dôstojné pracovné miesta 
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vzdelávania a odbornej prípravy reagovať 
na potreby trhu práce. Členské štáty by na 
dosiahnutie týchto cieľov mali v plnej 
miere využívať fondy EÚ.

so spravodlivými príjmami a vysokou 
úrovňou ochrany zdravia. Pravidelné 
monitorovanie uplatňovania politík 
zvyšovania schopností a predvídania 
potrieb by malo pomôcť identifikovať 
oblasti, v ktorých je potrebné zlepšenie, 
a zvyšovať schopnosť systémov 
vzdelávania a odbornej prípravy reagovať 
na potreby trhu práce. Členské štáty by na 
dosiahnutie týchto cieľov mali v plnej 
miere využívať fondy EÚ.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 233
Csaba Őry

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

V spolupráci so sociálnymi partnermi 
a podnikmi by členské štáty mali zlepšiť 
prístup k odbornej príprave, posilniť 
vzdelávanie a profesijné poradenstvo 
v spojení so systematickými informáciami 
o nových pracovných príležitostiach, 
podporovať podnikanie a zlepšiť 
predvídanie potrieb v oblasti požadovanej 
kvality. Rozvoj ľudských zdrojov, vyššia 
kvalifikácia a odborná príprava by mali
byť podporované prostredníctvom 
spoločných finančných príspevkov od 
jednotlivcov, zamestnávateľov a vlád. 
Prístup ku kvalitnému všeobecnému 
a odbornému vzdelávaniu, ako aj 
opätovné začlenenie osôb s predčasne 
ukončeným školskou dochádzkou do 
systému vzdelávania by sa malo umožniť 
vždy a pre všetkých.
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ľudia stanú nezamestnanými. Pravidelné 
monitorovanie uplatňovania politík 
zvyšovania schopností a predvídania 
potrieb by malo pomôcť identifikovať 
oblasti, v ktorých je potrebné zlepšenie, a 
zvyšovať schopnosť systémov vzdelávania
a odbornej prípravy reagovať na potreby 
trhu práce. Členské štáty by na 
dosiahnutie týchto cieľov mali v plnej 
miere využívať fondy EÚ.

Členské štáty by mali investície do 
vzdelávacieho systému orientovať tak, aby 
sa dosiahlo zvýšenie úrovne kvalifikácie 
aktívnej populácie, pričom sa zohľadní aj 
vzdelávanie v neformálnom a 
neoficiálnom kontexte. Predovšetkým 
reformy súvisiace so zamestnateľnosťou 
by pritom mali byť zamerané na získanie 
kľúčových zručností prostredníctvom 
ďalšieho vzdelávania alebo poznatkov 
v oblasti informačných a komunikačných 
technológií (IKT), ktoré potrebuje každý 
zamestnaný človek, ak chce uspieť 
v hospodárstve založenom na 
vedomostiach. Je potrebné prijať 
opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa 
vzdelávacia mobilita mladých ľudí 
a učiteľov stala pravidlom. Členské štáty 
by mali zlepšiť otvorenosť a dôležitosť 
systémov všeobecného vzdelávania 
a odbornej prípravy najmä zavedením 
národných kvalifikačných rámcov, ktoré 
poskytujú flexibilné možnosti vzdelávania, 
a vytváraním partnerstiev medzi 
inštitúciami všeobecného a odborného 
vzdelávania a pracovným prostredím 
s cieľom výrazne zvýšiť podiel 
absolventov s vysokou úrovňou 
akademického vzdelania alebo odbornej 
prípravy.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 234
Pascale Gruny

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 235
Emilie Turunen, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Je potrebné vytvoriť modely spoločnej 
zodpovednosti za nepretržitý rozvoj 
zručností, na ktorých sa bude podieľať 
štát, zamestnávatelia a zamestnanci. V 
spolupráci so sociálnymi partnermi a 
podnikmi by členské štáty mali zlepšiť 
prístup k odbornej príprave, posilniť 
vzdelávanie a profesijné poradenstvo v 
spojení so systematickými informáciami 
o nových pracovných príležitostiach, 
podporovať podnikanie a zlepšiť 
predvídanie potrieb v oblasti 
požadovaných zručností. Vytvorenie 
podmienok, aby ženy a dievčatá vstúpili do 
odvetví, v ktorých sú veľmi málo 
zastúpené, a bojovali proti stereotypom, 
ktoré v týchto profesiách stále prevládajú, 
má pri zabezpečení rodovej rovnosti a 
zásobovaní trhu práce kľúčový význam.
Investovanie do rozvoja ľudských zdrojov, 
zvyšovania kvalifikácie a účasti na 
schémach celoživotného vzdelávania by 
malo byť podporované prostredníctvom 
spoločných finančných príspevkov od vlád, 
jednotlivcov a zamestnávateľov. 
Vnútroštátne rozpočty a rozpočet EÚ 
vrátane Európskeho sociálneho fondu a 
Európskeho globalizačného fondu by sa 
mali koordinovať a riadiť smerom k 
príprave pracovnej sily na trvalo 
udržateľné hospodárstvo. Na podporu 
mladých ľudí, a najmä tých ktorí sú 
nezamestnaní a nezúčastňujú sa na 
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dosiahnutie týchto cieľov mali v plnej 
miere využívať fondy EÚ.

vzdelávaní ani odbornej príprave, by 
členské štáty v spolupráci so sociálnymi 
partnermi mali zaviesť schémy, ktoré by 
pomohli čerstvým absolventom nájsť prvé 
zamestnanie alebo možnosti ďalšieho 
vzdelávania a odbornej prípravy, vrátane 
učňovskej praxe, a ktoré by umožnili 
rýchle zasiahnuť v prípade, že sa mladí 
ľudia stanú nezamestnanými. Pravidelné 
monitorovanie uplatňovania politík 
zvyšovania schopností a predvídania 
potrieb by malo pomôcť identifikovať 
oblasti, v ktorých je potrebné zlepšenie, 
a zvyšovať schopnosť systémov 
vzdelávania a odbornej prípravy reagovať 
na potreby trhu práce. Členské štáty by na 
dosiahnutie týchto cieľov mali v plnej 
miere využívať fondy EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 236
Kinga Göncz

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

V spolupráci so sociálnymi partnermi 
a občianskou spoločnosťou by členské 
štáty mali zlepšiť prístup k odbornej 
príprave vrátane učňovského vzdelania, 
posilniť vzdelávanie a profesijné 
poradenstvo v spojení so systematickými 
informáciami o nových pracovných 
príležitostiach, podporovať podnikanie 
a zlepšiť predvídanie potrieb v oblasti 
požadovanej kvality. Rozvoj ľudských 
zdrojov, vyššia kvalifikácia a odborná 
príprava by mali byť financované
prostredníctvom spoločných finančných 
príspevkov od jednotlivcov, 
zamestnávateľov a vlád. Prístup ku 
kvalitnému všeobecnému a odbornému 
vzdelávaniu, ako aj opätovné začlenenie 
osôb s predčasne ukončenou školskou 
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členské štáty v spolupráci so sociálnymi 
partnermi mali zaviesť schémy, ktoré by 
pomohli čerstvým absolventom nájsť prvé 
zamestnanie alebo možnosti ďalšieho 
vzdelávania a odbornej prípravy, vrátane 
učňovskej praxe, a ktoré by umožnili 
rýchle zasiahnuť v prípade, že sa mladí 
ľudia stanú nezamestnanými. Pravidelné 
monitorovanie uplatňovania politík 
zvyšovania schopností a predvídania 
potrieb by malo pomôcť identifikovať 
oblasti, v ktorých je potrebné zlepšenie, a 
zvyšovať schopnosť systémov vzdelávania
a odbornej prípravy reagovať na potreby 
trhu práce. Členské štáty by na 
dosiahnutie týchto cieľov mali v plnej 
miere využívať fondy EÚ.

dochádzkou do systému vzdelávania by sa 
malo umožniť vždy a pre všetkých.
Členské štáty by mali investície do 
systému vzdelávania orientovať tak, aby 
zlepšili ich efektívnosť a účinnosť a aby 
sa dosiahlo zvýšenie úrovne kvalifikácie 
aktívnej populácie. Predovšetkým reformy 
súvisiace so zamestnateľnosťou by pritom 
mali byť zamerané na získanie kľúčových 
zručností prostredníctvom ďalšieho 
vzdelávania alebo poznatkov v oblasti 
informačných a komunikačných 
technológií (IKT), ktoré potrebuje každý 
zamestnaný človek, ak chce uspieť 
v hospodárstve založenom na 
vedomostiach. Je potrebné prijať 
opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa 
vzdelávacia mobilita mladých ľudí 
a učiteľov stala pravidlom. Členské štáty 
by mali zlepšiť otvorenosť a dôležitosť 
systémov všeobecného vzdelávania 
a odbornej prípravy najmä zavedením 
národných kvalifikačných rámcov, ktoré 
poskytujú flexibilné možnosti vzdelávania, 
a vytváraním partnerstiev medzi 
inštitúciami všeobecného a odborného 
vzdelávania a pracovným prostredím 
s cieľom výrazne zvýšiť podiel 
absolventov s vysokou úrovňou 
akademického vzdelania alebo odbornej 
prípravy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 237
Sylvana Rapti

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V spolupráci so sociálnymi partnermi a 
podnikmi by členské štáty mali zlepšiť 
prístup k odbornej príprave, posilniť 
vzdelávanie a profesijné poradenstvo v 
spojení so systematickými informáciami 

V spolupráci so sociálnymi partnermi a 
podnikmi by členské štáty mali zlepšiť 
prístup k odbornej príprave, posilniť 
vzdelávanie a profesijné poradenstvo v 
spojení so systematickými informáciami 



AM\820832SK.doc 157/216 PE442.935v02-00

SK

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

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

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 238
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V spolupráci so sociálnymi partnermi a 
podnikmi by členské štáty mali zlepšiť 
prístup k odbornej príprave, posilniť 

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

vzdelávanie a profesijné poradenstvo 
v spojení so systematickými informáciami 
a príslušnými podpornými opatreniami 
v súvislosti s novými pracovnými 
príležitosťami, podporovať účasť 
podnikateľskej sféry na vzdelávaní 
a ďalšom vzdelávaní a zlepšiť predvídanie 
potrieb v oblasti požadovaných zručností. 
Investovanie do personálneho plánovania 
a rozvoja, zvyšovania kvalifikácie a účasti 
na schémach celoživotného vzdelávania by 
malo byť podporované prostredníctvom 
spoločných finančných príspevkov od vlád 
a zamestnávateľov. Na podporu mladých 
ľudí, a najmä tých ktorí sú nezamestnaní 
a nezúčastňujú sa na vzdelávaní ani 
odbornej príprave, by členské štáty 
v spolupráci so sociálnymi partnermi mali 
zaviesť schémy, ktoré by pomohli 
čerstvým absolventom alebo mladým 
ľuďom bez dokladu o ukončení štúdia
nájsť prvé zamestnanie alebo možnosti 
ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy, 
vrátane učňovskej praxe, a ktoré by 
umožnili rýchle zasiahnuť v prípade, že sa 
mladí ľudia stanú nezamestnanými. 
Pravidelné monitorovanie uplatňovania 
politík zvyšovania schopností 
a predvídania potrieb by malo pomôcť 
identifikovať oblasti, v ktorých je potrebné 
zlepšenie, a zvyšovať schopnosť systémov 
vzdelávania a odbornej prípravy reagovať 
na perspektívne pracovné oblasti. Členské 
štáty by na dosiahnutie týchto cieľov mali 
v plnej miere využívať fondy EÚ.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 239
Ria Oomen-Ruijten

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. nl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 240
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 8 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. pl
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 241
Elizabeth Lynne

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

V spolupráci so sociálnymi partnermi, 
podnikmi a všetkými zainteresovanými 
stranami by členské štáty mali zlepšiť 
prístup k odbornej príprave, posilniť 
vzdelávanie a profesijné poradenstvo v 
spojení so systematickými informáciami 
o nových pracovných príležitostiach, 
podporovať podnikanie a zlepšiť 
predvídanie potrieb v oblasti 
požadovaných zručností. Investovanie do 
rozvoja ľudských zdrojov, zvyšovania 
kvalifikácie a účasti na schémach 
celoživotného vzdelávania by malo byť 
podporované prostredníctvom spoločných 
finančných príspevkov od vlád, 
jednotlivcov a zamestnávateľov. Na 
podporu mladých ľudí, starších ľudí a 
najmä tých, ktorí sú nezamestnaní 
a nezúčastňujú sa na vzdelávaní ani 
odbornej príprave, by členské štáty 
v spolupráci so sociálnymi partnermi mali 
v prípade možnosti zaviesť schémy, ktoré 
by pomohli čerstvým absolventom nájsť 
prvé zamestnanie alebo možnosti ďalšieho 
vzdelávania a odbornej prípravy, vrátane 
učňovskej praxe a vzdelávania mimo 
odborného pre všetky vekové kategórie a 
ktoré by umožnili rýchle zasiahnuť v 
prípade, že sa mladí ľudia stanú 
nezamestnanými. Pravidelné 
monitorovanie uplatňovania politík 
zvyšovania schopností a predvídania 
potrieb by malo pomôcť identifikovať 
oblasti, v ktorých je potrebné zlepšenie, 
a zvyšovať schopnosť systémov 
vzdelávania a odbornej prípravy reagovať 
na potreby trhu práce. Členské štáty by na 
dosiahnutie týchto cieľov mali v plnej 
miere využívať fondy EÚ.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 242
Marian Harkin

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 243
Jutta Steinruck

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 8 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty by mali viac investovať do 
dopravy, energetiky, telekomunikácií a 
infraštruktúry IT a mali by v plnej miere 
využívať európske štrukturálne fondy, 
ktorých pravidlá by mali byť 
transparentné a postupy by sa mali 
zjednodušiť, aby sa podporila účasť 
potenciálnych prijímateľov v programoch, 
ktoré financuje Únia. Na tento účel by 
členské štáty mali vytvoriť súčinnosť 
medzi svojimi politikami súdržnosti a 
ďalšími existujúcimi odvetvovými 
politikami v súlade s integrovaným 
prístupom, pretože súdržnosť 
nepredstavuje náklady, ale dodáva silu, 
uplatňuje nevyužitý potenciál, zmenšuje 
štrukturálne rozdiely medzi krajinami a 
regiónmi, podporuje rast a zlepšuje 
konkurencieschopnosť regiónov Únie v 
globalizovanom svete, vyvažuje účinky 
globálnej hospodárskej krízy a vytvára 
sociálny kapitál Únie.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 244
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 8 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Treba prejaviť viac uznania všetkým 
vzdelávacím profesiám zabezpečením 
nepretržitého pokročilého vzdelávania a 
kvót podľa pohlavia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 245
Rovana Plumb

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 8 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty by mali podnecovať činnosť 
mladých ľudí vo vedeckom výskume 
prostredníctvom grantov na výskum a 
možností medzinárodnej mobility v rámci 
programov financovaných z Európskeho 
sociálneho fondu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 246
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 8 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V boji proti neistej a nekvalitnej práci, 
nezdravej konkurencii a vyhýbaniu sa 
daniam v EÚ by mali členské štáty 
vytvoriť celoeurópsku koncepciu na 
zabezpečenie kvalitnej práce, zlepšenie 
pracovných podmienok najohrozenejších 
ľudí a boj proti sociálnemu dampingu. 
Členské štáty musia ďalej v úzkej 
spolupráci so sociálnymi partnermi 
zintenzívniť presadzovanie, 
monitorovanie, kontrolu a sankcie, tvorbu 
trvalých pracovných miest a stratégiu 
trvalo udržateľných ekologických 
pracovných miest.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 247
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 8 – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na podporu mladých ľudí, a najmä tých, 
ktorí sú nezamestnaní a nezúčastňujú sa 
na vzdelávaní ani odbornej príprave, by 
členské štáty v spolupráci so sociálnymi 
partnermi a občianskou spoločnosťou 
mali zaviesť programy, ktoré by pomohli 
čerstvým absolventom nájsť prvé 
zamestnanie alebo možnosti ďalšieho 
vzdelávania a odbornej prípravy vrátane 
učňovskej praxe a ktoré by umožnili 
rýchle zasiahnuť v prípade, že sa mladí 
ľudia stanú nezamestnanými.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 248
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 8 – odsek 2c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pravidelné monitorovanie uplatňovania 
politík zvyšovania kvalifikácie a 
predvídania potrieb by malo pomôcť 
identifikovať oblasti, v ktorých je 
potrebné zlepšenie, a zvyšovať schopnosť 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy 
reagovať na potreby trhu práce. Členské 
štáty by na dosiahnutie týchto cieľov mali 
v plnej miere využívať fondy EÚ.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 249
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 8 – odsek 2d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Treba podporovať účinné stratégie 
celoživotného vzdelávania otvorené pre 
všetkých v školách, podnikoch, v rámci 
verejných orgánov a v domácnostiach 
podľa európskych dohôd vrátane 
primeraných stimulov a mechanizmov 
spoločného hradenia nákladov s cieľom 
zvýšiť účasť na pokračujúcom 
celoživotnom odbornom vzdelávaní a 
vzdelávaní na pracovisku, najmä v 
prípade pracovníkov s nízkou 
kvalifikáciou a starších pracovníkov. Je 
potrebná lepšia kooperácie medzi 
vzdelávaním, odbornou prípravou a 
celoživotným vzdelávaním, postavená na 
zvyšujúcej sa závislosti od inovácií a 
rovnakých príležitostiach.  Na túto 
kooperáciu sa musí vynaložiť aspoň 7 % 
HDP.
Výsledkom vzdelávania a odbornej 
prípravy musí byť kvalifikácia a 
schopnosti, ktoré ľudia potrebujú z 
hľadiska dlhodobej perspektívy na trhu 
práce.
Nové potreby zamestnania, dôležité 
schopnosti a požiadavky na budúce 
zručnosti by sa mali zabezpečovať 
zlepšením predvídania a transparentnosti 
kvalifikácií, ich účinného a 
cezhraničného uznávania a validácie 
neformálneho a neoficiálneho 
vzdelávania. Mali by sa využiť všetky 
ľudské zdroje, schopnosti a poznatky pri 
poskytovaní rovnakých príležitostí ženám 
v nepretržitej odbornej príprave a 
celoživotnom vzdelávaní. Do roku 2014 by 
sa malo ďalších 15 % dospelých zapojiť 
do celoživotného vzdelávania. 
Zamestnávatelia by mali byť povinní 
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zaručovať a podporovať pokročilú 
odbornú prípravu v kontexte 
celoživotného vzdelávania a napomáhať 
vytváranie pracovných miest podľa veku. 
Profesionálne vzdelávanie má zlepšiť 
zamestnateľnosť v prípade zatvorenia 
spoločnosti.
Vzdelávanie by malo byť v tomto prípade 
bezplatné.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 250
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 8 – odsek 2e (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty by sa mali zaviazať, že budú 
dopĺňať a koordinovať svoje národné 
ciele v záujme zníženia sociálnej a 
hospodárskej nerovnováhy medzi 
regiónmi.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 251
Emilie Turunen, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Usmernenie 8a: Tvorba trvalo 
udržateľných pracovných miest a 
stratégia tvorby trvalo udržateľných, 
ekologických pracovných miest 
V záujme dosiahnutia inteligentnejšieho, 
udržateľnejšieho a inkluzívnejšieho 
hospodárstva potrebuje EÚ stratégiu 
ekologických pracovných miest, ktorá 
zabezpečí zručnosti, adaptáciu na 
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pracovné miesta a transformáciu 
spoločnosti.
Táto stratégia by mala zahŕňať 
inteligentné investovanie do tvorby 
nových, ekologických pracovných miest; 
stimuly na transformovanie existujúcich 
pracovných miest na ekologické; 
investovanie do odbornej prípravy a 
celoživotného vzdelávania pracovníkov, 
aby sa zdokonaľovali a v prípade potreby 
mohli zmeniť prácu; rámcovú dohodu o 
bezpečnosti pri prechode do iného 
zamestnania vrátane práva na odbornú 
prípravu a dostatočné sociálne 
zabezpečenie v čase prechodu; dohodu 
sociálnych partnerov o práve na 
celoživotné vzdelávanie a odbornú 
prípravu na pracovisku a všestrannú 
podporu pri adaptácii zručností a 
adaptácii na organizáciu na pracovisku;
členské štáty a EÚ by mali úsilie o tvorbu 
pracovných miest zamerať na podporu 
prechodu pre podniky a pracovníkov z 
končiacich priemyselných odvetví na 
pracoviská v odvetviach, v ktorých sa 
tvoria nové a trvalo udržateľné pracovné 
miesta; na vytváranie podpornej 
infraštruktúry pre nové oblasti 
hospodárstva, ktoré majú potenciál na 
tvorbu trvalo udržateľných pracovných 
miest; na investovanie do odbornej 
prípravy, inovácie a výskumu, najmä pre 
MSP, ktoré najviac zásobujú trh práce; na 
posilňovanie potenciálu pracovných miest 
v službách všeobecného záujmu, spájanie 
cieľa tvorby pracovných miest s 
pozitívnymi aspektmi aktívneho 
začleňovania; na nasmerovanie verejných 
investícií do udržateľnej kvalitnej práce.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 252
Csaba Őry

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Usmernenie 8a: Posilnenie politiky 
sociálnej a hospodárskej súdržnosti na 
podporu zamestnanosti
Členské štáty sa zaväzujú upraviť, 
doplniť, koordinovať a prispôsobiť svoje 
národné ciele v rámci jednotlivých štátov 
a medzi sebou tak, aby sa zmiernili 
nerovnosti v hospodárskom rozvoji medzi 
regiónmi.
Členské štáty si uvedomujú, že politika 
súdržnosti predstavuje účinný a podporný 
nástroj, ktorý však nie je podriadený 
usmerneniam, pretože prihliada na 
regionálne osobitosti, pomáha regiónom 
pri prekonávaní ich sociálno-
ekonomických ťažkostí a zmenšuje 
rozdiely. 
Integrovaný prístup, viacúrovňové 
riadenie a zásady partnerstva by mali byť 
podstatou riadenia a uplatňovania 
stratégie, pričom predovšetkým 
regionálna a miestna úroveň musia 
zohrávať kľúčovú úlohu, pretože majú 
dosah na nespočetné hospodárske a 
sociálne subjekty, ktoré žijú a produkujú v 
Únii, najmä na MSP. 
Politika súdržnosti je preto nielen zdrojom 
stabilne prideľovaných finančných 
prostriedkov, ale aj dôležitým nástrojom 
hospodárskeho rozvoja, a teda nástrojom 
zamestnanosti pre všetky regióny Únie. 
Členské štáty by mali viac investovať do 
dopravy, energetiky, telekomunikácií a 
infraštruktúry IT a mali by plne využívať 
európske štrukturálne fondy. 
Účasť potenciálnych prijímateľov v 
programoch, ktoré spolufinancuje Únia, 
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treba podporovať zjednodušením systému 
poskytovania. 
Na tento účel by členské štáty mali 
vytvoriť súčinnosť medzi svojimi 
politikami súdržnosti a ďalšími 
existujúcimi odvetvovými politikami v 
súlade s integrovaným prístupom, pretože 
súdržnosť nepredstavuje náklady, ale 
posilňuje, uplatňuje nevyužitý potenciál, 
zmenšuje štrukturálne rozdiely medzi 
krajinami a regiónmi, podporuje rast a 
zlepšuje konkurencieschopnosť regiónov 
Únie v globalizovanom svete, vyvažuje 
účinky globálnej hospodárskej krízy a 
vytvára sociálny kapitál Únie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 253
Alejandro Cercas

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Usmernenie 8a: Reformovanie a 
posilnenie politiky súdržnosti na podporu 
zamestnanosti
Členské štáty sa zaväzujú upraviť, 
doplniť, koordinovať a prispôsobiť svoje 
národné ciele v rámci jednotlivých štátov 
a medzi sebou tak, aby sa zmiernili 
nerovnosti v hospodárskom rozvoji medzi 
regiónmi.
Členské štáty si uvedomujú, že politika 
súdržnosti predstavuje účinný a podporný 
nástroj, ktorý však nie je podriadený 
usmerneniam, pretože prihliada na 
regionálne osobitosti, pomáha regiónom 
pri prekonávaní ich sociálno-
hospodárskych ťažkostí a zmenšuje 
rozdiely. Jadrom riadenia a základom 
stratégie by mal byť integrovaný prístup, 
riadenie na rôznych úrovniach a zásady 
partnerstva, kým predovšetkým 
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regionálna a miestna úroveň musí 
zohrávať rozhodujúcu úlohu pri 
kontaktovaní nespočetných 
hospodárskych a sociálnych subjektov, 
ktoré žijú a pôsobia v Únii, najmä MSP, 
predovšetkým podniky sociálneho 
hospodárstva. Takže politika súdržnosti 
nie je iba zdrojom finančných dotácií, ale 
aj silným nástrojom hospodárskeho 
rozvoja, a tým aj nástrojom zvyšovania 
zamestnanosti vo všetkých regiónoch 
Únie.
Členské štáty by mali viac investovať do 
dopravy, energetiky, telekomunikácií a 
infraštruktúry IT a mali by plne využívať 
európske štrukturálne fondy, ktorých 
pravidlá a postupy by sa mali 
harmonizovať, aby sa zjednodušili 
systémy prideľovania finančných 
prostriedkov a podporila sa účasť 
potenciálnych prijímateľov v programoch, 
ktoré spolufinancuje Únia. Na tento účel 
by členské štáty mali vytvoriť súčinnosť 
medzi svojimi politikami súdržnosti a 
ďalšími existujúcimi odvetvovými 
politikami v súlade s integrovaným 
prístupom, pretože súdržnosť 
nepredstavuje náklady, ale dodáva silu, 
využíva potenciál, no nezneužíva ho, 
zmenšuje štrukturálne rozdiely medzi 
štátmi a regiónmi, podporuje rast a 
zlepšuje konkurencieschopnosť regiónov 
Únie v globalizovanom svete, vyvažuje 
účinky globálnej hospodárskej krízy a 
vytvára sociálny kapitál Únie.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 254
Kinga Göncz

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 8a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Usmernenie 8a: Reformovanie a 
posilnenie politiky súdržnosti na podporu 
zamestnanosti
Členské štáty sa zaväzujú upraviť, 
doplniť, koordinovať a prispôsobiť svoje 
národné ciele v rámci jednotlivých štátov 
a medzi sebou tak, aby sa zmiernili 
nerovnosti v hospodárskom rozvoji medzi 
regiónmi.
Členské štáty si uvedomujú, že politika 
súdržnosti predstavuje účinný a podporný 
nástroj, ktorý však nie je podriadený 
usmerneniam, pretože prihliada na 
regionálne osobitosti, pomáha regiónom 
pri prekonávaní ich sociálno-
ekonomických ťažkostí a zmenšuje 
rozdiely. Integrovaný prístup, 
viacúrovňové riadenie a zásady 
partnerstva by mali byť podstatou 
riadenia a uplatňovania stratégie, pričom 
predovšetkým regionálna a miestna 
úroveň musia zohrávať kľúčovú úlohu, 
pretože majú dosah na nespočetné 
hospodárske a sociálne subjekty, ktoré 
žijú a produkujú v Únii, najmä na MSP. 
Politika súdržnosti je preto nielen zdrojom 
stabilne prideľovaných finančných 
prostriedkov, ale aj dôležitým nástrojom 
hospodárskeho rozvoja, a teda nástrojom 
zamestnanosti pre všetky regióny Únie.
Členské štáty by mali viac investovať do 
dopravy, energetiky, telekomunikácií a 
infraštruktúry IT, zlepšiť ich výkonnosť a 
efektívnosť a mali by plne využívať 
európske štrukturálne fondy, ktorých 
pravidlá a postupy by sa mali 
harmonizovať, aby sa zjednodušili 
systémy prideľovania finančných 
prostriedkov a podporila sa účasť 
potenciálnych prijímateľov v programoch, 
ktoré spolufinancuje Únia. Na tento účel 
by členské štáty mali zabezpečiť 
súčinnosť a vzájomné dopĺňanie sa 
rôznych finančných nástrojov, ktoré sú k 
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dispozícii na plnenie komplexných cieľov 
stratégie EÚ 2020, v záujme 
inteligentného, inkluzívneho a 
ekologického rastu a na účinnejšiu 
podporu najviac znevýhodnených 
mikroregiónov a najohrozenejších skupín, 
ktoré sú postihnuté zložitými, 
viacrozmernými nevýhodami, pretože 
súdržnosť nepredstavuje náklady, ale 
posilňuje, uplatňuje nevyužitý potenciál, 
zmenšuje štrukturálne rozdiely medzi 
krajinami a regiónmi, podporuje rast a 
zlepšuje konkurencieschopnosť regiónov 
Únie v globalizovanom svete, vyvažuje 
účinky globálnej hospodárskej krízy a 
vytvára sociálny kapitál Únie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 255
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Príloha – usmernenie 9 – názov 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Usmernenie 9: Zlepšovanie výkonnosti
systémov vzdelávania a odbornej prípravy 
na všetkých úrovniach a zvyšovanie účasti 
na vysokoškolskom vzdelávaní

Usmernenie 9: Zlepšovanie systémov 
vzdelávania a odbornej prípravy na 
všetkých úrovniach a zvyšovanie účasti na 
vysokoškolskom vzdelávaní

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 256
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 9 – odsek 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na zabezpečenie všeobecného prístupu ku 
kvalitnému vzdelávaniu a odbornej 
príprave a zlepšenie výsledkov vzdelávania 
by členské štáty mali efektívne investovať 

Na zabezpečenie všeobecného prístupu ku 
kvalitnému vzdelávaniu a odbornej 
príprave a zlepšenie výsledkov vzdelávania 
by členské štáty mali efektívne investovať 
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do systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy, najmä s cieľom zvyšovať 
kvalifikáciu pracovných síl EÚ a umožniť 
prispôsobovanie sa rýchle sa meniacim 
požiadavkám moderných trhov práce. 
Opatrenia by sa mali týkať všetkých 
sektorov (od predškolskej výchovy a škôl 
cez vyššie vzdelávanie, odborné 
vzdelávanie a prípravu až po vzdelávanie 
dospelých) a brať do úvahy aj učenie v 
neformálnom a informálnom kontexte. 
Reformy by mali byť zamerané na 
zabezpečenie získavania kľúčových 
schopností potrebných na to, aby každý 
jednotlivec uspel v hospodárstve 
založenom na znalostiach, najmä pokiaľ 
ide o zamestnateľnosť, ďalšie vzdelávanie 
a zručnosti v oblasti informačných 
a komunikačných technológií. Je potrebné 
prijať opatrenia zabezpečujúce, aby sa 
vzdelávacia mobilita mladých ľudí 
a učiteľov stala pravidlom. Členské štáty 
by mali zlepšiť otvorenosť a primeranosť 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy, 
najmä prostredníctvom uplatňovania 
národných kvalifikačných rámcov 
poskytujúcich flexibilné možnosti 
vzdelávania a vytváraním partnerstiev 
medzi svetom vzdelávania/odbornej 
prípravy a svetom práce. Je potrebné 
zatraktívniť učiteľské povolanie. Vyššie 
vzdelávanie by sa malo stať otvorenejším 
pre netradičných študentov a mala by sa 
zvýšiť účasť na vysokoškolskom alebo 
rovnocennom vzdelávaní. S cieľom znížiť 
počet mladých ľudí, ktorí sú nezamestnaní 
a nezúčastňujú sa na vzdelávaní ani 
odbornej príprave, by členské štáty mali 
prijať všetky nevyhnutné opatrenia na 
predchádzanie predčasnému ukončovaniu 
školskej dochádzky.

do systémov vzdelávania, odbornej 
prípravy a ďalšieho vzdelávania, najmä s 
cieľom zvyšovať kvalifikáciu pracovných 
síl EÚ a umožniť prispôsobovanie sa 
rýchle sa meniacemu svetu práce.
Opatrenia by sa mali týkať všetkých 
sektorov (od predškolskej výchovy a škôl 
cez vyššie vzdelávanie, odborné 
vzdelávanie a prípravu až po vzdelávanie 
dospelých) a brať do úvahy aj učenie v 
neformálnom a informálnom kontexte. 
Reformy by mali byť zamerané na 
zabezpečenie získavania kľúčových 
schopností potrebných na to, aby každý 
jednotlivec uspel v hospodárstve 
založenom na znalostiach, najmä pokiaľ 
ide o zamestnateľnosť, ďalšie vzdelávanie 
a zručnosti v oblasti informačných 
a komunikačných technológií. Je potrebné 
prijať opatrenia zabezpečujúce, aby sa
umožnila vzdelávacia mobilita mladých 
ľudí a učiteľov. Členské štáty by mali 
zlepšiť otvorenosť a primeranosť systémov 
vzdelávania a odbornej prípravy najmä 
prostredníctvom uplatňovania národných 
kvalifikačných rámcov poskytujúcich 
otvorené možnosti vzdelávania aj vo 
vyššom veku a vytvárania partnerstiev 
medzi svetom vzdelávania/odbornej 
prípravy a svetom práce. Je potrebné 
zatraktívniť učiteľské povolanie. Vyššie 
vzdelávanie by sa malo stať otvorenejším 
pre netradičných študentov a mala by sa 
zvýšiť účasť na vysokoškolskom alebo 
rovnocennom vzdelávaní. S cieľom znížiť 
počet mladých ľudí, ktorí sú nezamestnaní 
a nezúčastňujú sa na vzdelávaní ani 
odbornej príprave, by členské štáty mali 
prijať všetky nevyhnutné opatrenia na 
predchádzanie predčasnému ukončovaniu 
školskej dochádzky. Pre ľudí, ktorí sa 
z rozdielnych dôvodov nemôžu 
zúčastňovať na tomto systéme, je potrebné 
poskytnúť sociálnu istotu, ktorá ide nad 
rámec zabraňovania chudobe. Pre ľudí, 
ktorí z dôvodu choroby a/alebo 
zdravotného postihnutia nemôžu ďalej 
vykonávať svoju doterajšiu pracovnú 
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činnosť, sa musia vypracovať osobitné 
opatrenia na odbornú prípravu a/alebo 
preškolenie.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 257
Sergio Gaetano Cofferati, Luigi Berlinguer

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 9 – odsek 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na zabezpečenie všeobecného prístupu ku 
kvalitnému vzdelávaniu a odbornej 
príprave a zlepšenie výsledkov vzdelávania 
by členské štáty mali efektívne investovať 
do systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy, najmä s cieľom zvyšovať 
kvalifikáciu pracovných síl EÚ a umožniť 
prispôsobovanie sa rýchle sa meniacim 
požiadavkám moderných trhov práce. 
Opatrenia by sa mali týkať všetkých 
sektorov (od predškolskej výchovy a škôl 
cez vyššie vzdelávanie, odborné 
vzdelávanie a prípravu až po vzdelávanie 
dospelých) a brať do úvahy aj učenie v 
neformálnom a informálnom kontexte. 
Reformy by mali byť zamerané na 
zabezpečenie získavania kľúčových 
schopností potrebných na to, aby každý 
jednotlivec uspel v hospodárstve 
založenom na znalostiach, najmä pokiaľ 
ide o zamestnateľnosť, ďalšie vzdelávanie 
a zručnosti v oblasti informačných 
a komunikačných technológií. Je potrebné 
prijať opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby 
sa vzdelávacia mobilita mladých ľudí 
a učiteľov stala pravidlom. Členské štáty 
by mali zlepšiť otvorenosť a primeranosť 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy 
najmä prostredníctvom uplatňovania 
národných kvalifikačných rámcov 
poskytujúcich flexibilné možnosti 
vzdelávania a vytvárania partnerstiev 
medzi svetom vzdelávania/odbornej 

Je potrebné prisúdiť vzdelávaniu a 
výskumu hlavné miesto v rámci stratégie 
EÚ v oblasti rozvoja, pričom by sa mali 
zvýšiť úrovne a normy vzdelávania a 
odbornej prípravy v súlade so zásadami 
excelentnosti a rovnosti s cieľom 
ustanoviť nový model vzdelávania 
zameraný na učenie sa, ktorý zabezpečí 
všeobecný prístup ku kvalitnému 
vzdelávaniu a odbornej príprave a zlepší
výsledky vzdelávania. Členské štáty by
mali efektívne investovať do systémov 
vzdelávania a odbornej prípravy, najmä s 
cieľom zvyšovať kvalifikáciu pracovných 
síl EÚ a umožniť prispôsobovanie sa 
rýchle sa meniacim požiadavkám 
moderných trhov práce. Opatrenia by sa 
mali týkať všetkých sektorov (od 
predškolskej výchovy a škôl cez 
vysokoškolské vzdelávanie, odborné 
vzdelávanie a prípravu až po vzdelávanie 
dospelých) a brať do úvahy aj učenie v 
neformálnom a informálnom kontexte. 
Reformy by mali byť zamerané na 
zabezpečenie získavania kľúčových 
schopností potrebných na to, aby každý 
jednotlivec uspel v hospodárstve 
založenom na znalostiach, výrazným 
zvýšením úrovne investícií do výskumu a 
vývoja a s využitím revízie siedmeho 
rámcového programu a stanovenia 
nového viacročného finančného rámca , v 
neposlednom rade s cieľom podporiť 
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prípravy a svetom práce. Je potrebné 
zatraktívniť učiteľské povolanie. Vyššie
vzdelávanie by sa malo stať otvorenejším 
pre netradičných študentov a mala by sa 
zvýšiť účasť na vysokoškolskom alebo 
rovnocennom vzdelávaní. S cieľom znížiť 
počet mladých ľudí, ktorí sú nezamestnaní 
a nezúčastňujú sa na vzdelávaní ani 
odbornej príprave, by členské štáty mali 
prijať všetky nevyhnutné opatrenia na 
predchádzanie predčasnému ukončovaniu 
školskej dochádzky.

zamestnateľnosť, celoživotné vzdelávanie a 
zručnosti v oblasti informačných 
a komunikačných technológií. Je potrebné 
prijať opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby 
sa vzdelávacia mobilita mladých ľudí 
a učiteľov stala pravidlom. Členské štáty 
by mali zlepšiť otvorenosť a primeranosť 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy 
najmä prostredníctvom uplatňovania 
národných kvalifikačných rámcov 
poskytujúcich flexibilné možnosti 
vzdelávania a vytvárania partnerstiev 
medzi svetom vzdelávania/odbornej 
prípravy a svetom práce. Je potrebné 
zatraktívniť učiteľské povolanie. 
Vysokoškolské vzdelávanie by sa malo stať 
otvorenejším pre netradičných študentov a 
mala by sa zvýšiť účasť na 
vysokoškolskom alebo rovnocennom 
vzdelávaní. S cieľom znížiť počet mladých 
ľudí, ktorí sú nezamestnaní a nezúčastňujú 
sa na vzdelávaní ani odbornej príprave, by 
členské štáty mali prijať všetky nevyhnutné 
opatrenia na predchádzanie predčasnému 
ukončovaniu školskej dochádzky.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 258
Elisabeth Schroedter

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 9 – odsek 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na zabezpečenie všeobecného prístupu ku 
kvalitnému vzdelávaniu a odbornej 
príprave a zlepšenie výsledkov vzdelávania 
by členské štáty mali efektívne investovať 
do systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy, najmä s cieľom zvyšovať 
kvalifikáciu pracovných síl EÚ a umožniť 
prispôsobovanie sa rýchle sa meniacim 
požiadavkám moderných trhov práce. 
Opatrenia by sa mali týkať všetkých 
sektorov (od predškolskej výchovy a škôl 

Na zabezpečenie všeobecného prístupu ku 
kvalitnému vzdelávaniu a odbornej 
príprave a zlepšenie výsledkov vzdelávania 
by členské štáty mali efektívne investovať 
do systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy, najmä s cieľom zvyšovať 
kvalifikáciu pracovných síl EÚ a umožniť 
prispôsobovanie sa rýchle sa meniacim 
požiadavkám moderných trhov práce. 
Opatrenia by sa mali týkať všetkých 
sektorov (od predškolskej výchovy a škôl 
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cez vyššie vzdelávanie, odborné 
vzdelávanie a prípravu až po vzdelávanie 
dospelých) a brať do úvahy aj učenie v 
neformálnom a informálnom kontexte. 
Reformy by mali byť zamerané na 
zabezpečenie získavania kľúčových 
schopností potrebných na to, aby každý 
jednotlivec uspel v hospodárstve 
založenom na znalostiach, najmä pokiaľ 
ide o zamestnateľnosť, ďalšie vzdelávanie 
a zručnosti v oblasti informačných 
a komunikačných technológií. Je potrebné 
prijať opatrenia zabezpečujúce, aby sa 
vzdelávacia mobilita mladých ľudí 
a učiteľov stala pravidlom. Členské štáty 
by mali zlepšiť otvorenosť a primeranosť 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy 
najmä prostredníctvom uplatňovania 
národných kvalifikačných rámcov 
poskytujúcich flexibilné možnosti 
vzdelávania a vytvárania partnerstiev 
medzi svetom vzdelávania/odbornej 
prípravy a svetom práce. Je potrebné 
zatraktívniť učiteľské povolanie. Vyššie 
vzdelávanie by sa malo stať otvorenejším 
pre netradičných študentov a mala by sa 
zvýšiť účasť na vysokoškolskom alebo 
rovnocennom vzdelávaní. S cieľom znížiť 
počet mladých ľudí, ktorí sú nezamestnaní 
a nezúčastňujú sa na vzdelávaní ani 
odbornej príprave, by členské štáty mali 
prijať všetky nevyhnutné opatrenia na 
predchádzanie predčasnému ukončovaniu 
školskej dochádzky.

cez vyššie vzdelávanie, odborné 
vzdelávanie a prípravu až po vzdelávanie 
dospelých) a brať do úvahy aj učenie v 
neformálnom a informálnom kontexte. 
Reformy by mali byť zamerané na 
zabezpečenie získavania kľúčových 
schopností potrebných na to, aby každý 
jednotlivec uspel v ekologickom
hospodárstve založenom na znalostiach, 
najmä pokiaľ ide o zamestnateľnosť, ďalšie 
vzdelávanie a zručnosti v oblasti 
informačných a komunikačných 
technológií. Rozmer trvalej udržateľnosti 
by sa v tejto súvislosti nemal obmedzovať 
na odbornú prípravu na pracovných 
miestach, ktoré súvisia so životným 
prostredím, ale treba ho začleniť do 
všetkých programov odbornej prípravy a 
do všetkých úrovní vzdelávania a treba 
ním podmieniť poskytovanie finančných 
prostriedkov. Členské štáty a sociálni 
partneri by mali spoločne prevziať 
zodpovednosť za predbežné riadenie tejto 
transformácie. Je potrebné prijať opatrenia 
zabezpečujúce, aby sa vzdelávacia mobilita 
mladých ľudí a učiteľov stala pravidlom. 
Členské štáty by mali zlepšiť otvorenosť a 
primeranosť systémov vzdelávania 
a odbornej prípravy najmä prostredníctvom 
uplatňovania národných kvalifikačných 
rámcov poskytujúcich flexibilné možnosti 
vzdelávania a vytvárania partnerstiev 
medzi svetom vzdelávania/odbornej 
prípravy a svetom práce. Je potrebné 
zatraktívniť učiteľské povolanie. Vyššie 
vzdelávanie by sa malo stať otvorenejším 
pre netradičných študentov a mala by sa 
zvýšiť účasť na vysokoškolskom alebo 
rovnocennom vzdelávaní. S cieľom znížiť 
počet mladých ľudí, ktorí sú nezamestnaní 
a nezúčastňujú sa na vzdelávaní ani 
odbornej príprave, by členské štáty mali 
prijať všetky nevyhnutné opatrenia na 
predchádzanie predčasnému ukončovaniu 
školskej dochádzky.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 259
Pascale Gruny

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 9 – odsek 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na zabezpečenie všeobecného prístupu ku 
kvalitnému vzdelávaniu a odbornej 
príprave a zlepšenie výsledkov vzdelávania 
by členské štáty mali efektívne investovať 
do systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy, najmä s cieľom zvyšovať 
kvalifikáciu pracovných síl EÚ a umožniť 
prispôsobovanie sa rýchle sa meniacim 
požiadavkám moderných trhov práce. 
Opatrenia by sa mali týkať všetkých 
sektorov (od predškolskej výchovy a škôl 
cez vyššie vzdelávanie, odborné 
vzdelávanie a prípravu až po vzdelávanie 
dospelých) a brať do úvahy aj učenie v 
neformálnom a informálnom kontexte. 
Reformy by mali byť zamerané na 
zabezpečenie získavania kľúčových 
schopností potrebných na to, aby každý 
jednotlivec uspel v hospodárstve 
založenom na znalostiach, najmä pokiaľ 
ide o zamestnateľnosť, ďalšie vzdelávanie 
a zručnosti v oblasti informačných 
a komunikačných technológií. Je potrebné 
prijať opatrenia zabezpečujúce, aby sa 
vzdelávacia mobilita mladých ľudí 
a učiteľov stala pravidlom. Členské štáty 
by mali zlepšiť otvorenosť a primeranosť 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy, 
najmä prostredníctvom uplatňovania 
národných kvalifikačných rámcov 
poskytujúcich flexibilné možnosti 
vzdelávania a vytváraním partnerstiev 
medzi svetom vzdelávania/odbornej 
prípravy a svetom práce. Je potrebné 
zatraktívniť učiteľské povolanie. Vyššie 
vzdelávanie by sa malo stať otvorenejším 
pre netradičných študentov a mala by sa 
zvýšiť účasť na vysokoškolskom alebo 
rovnocennom vzdelávaní. S cieľom znížiť 
počet mladých ľudí, ktorí sú nezamestnaní 

Na zabezpečenie všeobecného prístupu ku 
kvalitnému vzdelávaniu a odbornej 
príprave a zlepšenie výsledkov vzdelávania 
by členské štáty mali efektívne investovať 
do systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy, najmä s cieľom zvyšovať 
kvalifikáciu pracovných síl EÚ a umožniť 
prispôsobovanie sa rýchle sa meniacim 
požiadavkám moderných trhov práce. 
Opatrenia by sa mali týkať všetkých 
sektorov (od predškolskej výchovy a škôl 
cez vyššie vzdelávanie, odborné 
vzdelávanie a prípravu až po vzdelávanie 
dospelých) a brať do úvahy aj učenie v 
neformálnom a informálnom kontexte. 
Reformy by mali byť zamerané na 
zabezpečenie získavania kľúčových 
schopností potrebných na to, aby každý 
jednotlivec uspel v hospodárstve 
založenom na znalostiach, najmä pokiaľ 
ide o zamestnateľnosť, ďalšie vzdelávanie 
a zručnosti v oblasti informačných 
a komunikačných technológií. Je potrebné 
prijať opatrenia zabezpečujúce, aby sa 
vzdelávacia mobilita mladých ľudí 
a učiteľov stala pravidlom. Zároveň by 
bolo vhodné rozvíjať výučbu v rámci 
vysokoškolského vzdelávania. Členské 
štáty by mali zlepšiť otvorenosť a 
primeranosť systémov vzdelávania 
a odbornej prípravy, najmä 
prostredníctvom uplatňovania národných 
kvalifikačných rámcov poskytujúcich 
flexibilné možnosti vzdelávania a 
vytváraním partnerstiev medzi svetom 
vzdelávania/odbornej prípravy a svetom 
práce. Verejná pomoc inštitúciám 
vysokoškolského vzdelávania by mala byť 
spojená s povinnosťou zaviesť 
partnerstvá s podnikmi. Je potrebné 
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a nezúčastňujú sa na vzdelávaní ani 
odbornej príprave, by členské štáty mali 
prijať všetky nevyhnutné opatrenia na 
predchádzanie predčasnému ukončovaniu 
školskej dochádzky.

zatraktívniť učiteľské povolanie. Vyššie 
vzdelávanie by sa malo stať otvorenejším 
pre netradičných študentov a mala by sa 
zvýšiť účasť na vysokoškolskom alebo 
rovnocennom vzdelávaní. S cieľom znížiť 
počet mladých ľudí, ktorí sú nezamestnaní 
a nezúčastňujú sa na vzdelávaní ani 
odbornej príprave, by členské štáty mali 
prijať všetky nevyhnutné opatrenia na 
predchádzanie predčasnému ukončovaniu 
školskej dochádzky.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 260
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 9 – odsek 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na zabezpečenie všeobecného prístupu ku 
kvalitnému vzdelávaniu a odbornej 
príprave a zlepšenie výsledkov vzdelávania 
by členské štáty mali efektívne investovať 
do systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy, najmä s cieľom zvyšovať 
kvalifikáciu pracovných síl EÚ a umožniť 
prispôsobovanie sa rýchle sa meniacim 
požiadavkám moderných trhov práce. 
Opatrenia by sa mali týkať všetkých 
sektorov (od predškolskej výchovy a škôl 
cez vyššie vzdelávanie, odborné 
vzdelávanie a prípravu až po vzdelávanie 
dospelých) a brať do úvahy aj učenie v 
neformálnom a informálnom kontexte. 
Reformy by mali byť zamerané na 
zabezpečenie získavania kľúčových 
schopností potrebných na to, aby každý 
jednotlivec uspel v hospodárstve 
založenom na znalostiach, najmä pokiaľ 
ide o zamestnateľnosť, ďalšie vzdelávanie 
a zručnosti v oblasti informačných 
a komunikačných technológií. Je potrebné 
prijať opatrenia zabezpečujúce, aby sa 
vzdelávacia mobilita mladých ľudí 

Na zabezpečenie všeobecného prístupu ku 
kvalitnému vzdelávaniu a odbornej 
príprave a zlepšenie výsledkov vzdelávania 
by členské štáty mali efektívne investovať 
do systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy, najmä s cieľom zvyšovať 
kvalifikáciu pracovných síl EÚ a umožniť 
prispôsobovanie sa rýchle sa meniacim 
požiadavkám moderných trhov práce. 
Opatrenia by sa mali týkať všetkých 
sektorov (od predškolskej výchovy a škôl 
cez vysokoškolské vzdelávanie, odborné 
vzdelávanie a prípravu až po vzdelávanie 
dospelých) a brať do úvahy aj učenie v 
neformálnom a informálnom kontexte. 
Osobitný dôraz treba klásť na kvalitu 
vzdelávania a v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania na prispôsobenie študijných 
programov požiadavkám trhu práce s 
cieľom obmedziť nezamestnanosť 
mladých absolventov vysokých škôl.
Reformy by mali byť zamerané na 
zabezpečenie získavania kľúčových 
schopností potrebných na to, aby každý 
jednotlivec uspel v hospodárstve 
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a učiteľov stala pravidlom. Členské štáty 
by mali zlepšiť otvorenosť a primeranosť 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy 
najmä prostredníctvom uplatňovania 
národných kvalifikačných rámcov 
poskytujúcich flexibilné možnosti 
vzdelávania a vytvárania partnerstiev 
medzi svetom vzdelávania/odbornej 
prípravy a svetom práce. Je potrebné 
zatraktívniť učiteľské povolanie. Vyššie
vzdelávanie by sa malo stať otvorenejším 
pre netradičných študentov a mala by sa 
zvýšiť účasť na vysokoškolskom alebo 
rovnocennom vzdelávaní. S cieľom znížiť 
počet mladých ľudí, ktorí sú nezamestnaní 
a nezúčastňujú sa na vzdelávaní ani 
odbornej príprave, by členské štáty mali 
prijať všetky nevyhnutné opatrenia na 
predchádzanie predčasnému ukončovaniu 
školskej dochádzky.

založenom na znalostiach, najmä pokiaľ 
ide o zamestnateľnosť, ďalšie vzdelávanie 
a zručnosti v oblasti informačných 
a komunikačných technológií. Je potrebné 
prijať opatrenia zabezpečujúce, aby sa 
vzdelávacia mobilita mladých ľudí 
a učiteľov stala pravidlom. Členské štáty 
by mali zlepšiť otvorenosť a primeranosť 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy 
najmä prostredníctvom uplatňovania 
národných kvalifikačných rámcov 
poskytujúcich flexibilné možnosti 
vzdelávania a vytvárania partnerstiev 
medzi svetom vzdelávania/odbornej 
prípravy a svetom práce. Je potrebné 
zatraktívniť učiteľské povolanie. 
Vysokoškolské vzdelávanie by sa malo stať 
otvorenejším pre netradičných študentov a 
mala by sa zvýšiť účasť na 
vysokoškolskom alebo rovnocennom 
vzdelávaní. S cieľom znížiť počet mladých 
ľudí, ktorí sú nezamestnaní a nezúčastňujú 
sa na vzdelávaní ani odbornej príprave, by 
členské štáty mali prijať všetky nevyhnutné 
opatrenia na predchádzanie predčasnému 
ukončovaniu školskej dochádzky.

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 261
Evelyn Regner

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 9 – odsek 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na zabezpečenie všeobecného prístupu ku 
kvalitnému vzdelávaniu a odbornej 
príprave a zlepšenie výsledkov vzdelávania 
by členské štáty mali efektívne investovať 
do systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy, najmä s cieľom zvyšovať 
kvalifikáciu pracovných síl EÚ a umožniť 
prispôsobovanie sa rýchle sa meniacim 
požiadavkám moderných trhov práce. 
Opatrenia by sa mali týkať všetkých 

Na zabezpečenie všeobecného prístupu ku 
kvalitnému vzdelávaniu a odbornej 
príprave a zlepšenie výsledkov vzdelávania 
by členské štáty mali efektívne investovať 
do systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy, najmä s cieľom zvyšovať 
kvalifikáciu pracovných síl EÚ a umožniť 
prispôsobovanie sa rýchle sa meniacim 
požiadavkám moderných trhov práce. 
Opatrenia by mali zabrániť segmentácii 
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sektorov (od predškolskej výchovy a škôl 
cez vyššie vzdelávanie, odborné 
vzdelávanie a prípravu až po vzdelávanie 
dospelých) a brať do úvahy aj učenie v 
neformálnom a informálnom kontexte. 
Reformy by mali byť zamerané na 
zabezpečenie získavania kľúčových 
schopností potrebných na to, aby každý 
jednotlivec uspel v hospodárstve 
založenom na znalostiach, najmä pokiaľ 
ide o zamestnateľnosť, ďalšie vzdelávanie 
a zručnosti v oblasti informačných 
a komunikačných technológií. Je potrebné 
prijať opatrenia zabezpečujúce, aby sa 
vzdelávacia mobilita mladých ľudí 
a učiteľov stala pravidlom. Členské štáty 
by mali zlepšiť otvorenosť a primeranosť 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy, 
najmä prostredníctvom uplatňovania 
národných kvalifikačných rámcov 
poskytujúcich flexibilné možnosti 
vzdelávania a vytváraním partnerstiev 
medzi svetom vzdelávania/odbornej 
prípravy a svetom práce. Je potrebné 
zatraktívniť učiteľské povolanie. Vyššie 
vzdelávanie by sa malo stať otvorenejším 
pre netradičných študentov a mala by sa 
zvýšiť účasť na vysokoškolskom alebo 
rovnocennom vzdelávaní. S cieľom znížiť 
počet mladých ľudí, ktorí sú nezamestnaní 
a nezúčastňujú sa na vzdelávaní ani 
odbornej príprave, by členské štáty mali 
prijať všetky nevyhnutné opatrenia na 
predchádzanie predčasnému ukončovaniu 
školskej dochádzky.

na základe pohlavia pri prístupe ku 
kvalitnej odbornej príprave a k ďalšiemu 
vzdelávaniu. Opatrenia by sa mali týkať 
všetkých sektorov (od predškolskej 
výchovy a škôl cez vyššie vzdelávanie, 
odborné vzdelávanie a prípravu až po 
vzdelávanie dospelých) a brať do úvahy aj 
učenie v neformálnom a informálnom 
kontexte. Reformy by mali byť zamerané 
na zabezpečenie získavania kľúčových 
schopností potrebných na to, aby každý 
jednotlivec uspel v hospodárstve 
založenom na znalostiach, najmä pokiaľ 
ide o zamestnateľnosť, ďalšie vzdelávanie 
a zručnosti v oblasti informačných 
a komunikačných technológií. Je potrebné 
prijať opatrenia zabezpečujúce, aby sa 
vzdelávacia mobilita mladých ľudí 
a učiteľov stala pravidlom. Členské štáty 
by mali zlepšiť otvorenosť a primeranosť 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy, 
najmä prostredníctvom uplatňovania 
národných kvalifikačných rámcov 
poskytujúcich flexibilné možnosti 
vzdelávania a vytváraním partnerstiev 
medzi svetom vzdelávania/odbornej 
prípravy a svetom práce. Je potrebné 
zatraktívniť učiteľské povolanie. Vyššie 
vzdelávanie by sa malo stať otvorenejším 
pre netradičných študentov a mala by sa 
zvýšiť účasť na vysokoškolskom alebo 
rovnocennom vzdelávaní. S cieľom znížiť 
počet mladých ľudí, ktorí sú nezamestnaní 
a nezúčastňujú sa na vzdelávaní ani 
odbornej príprave, by členské štáty mali 
prijať všetky nevyhnutné opatrenia na 
predchádzanie predčasnému ukončovaniu 
školskej dochádzky.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 262
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 9 – odsek 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na zabezpečenie všeobecného prístupu ku 
kvalitnému vzdelávaniu a odbornej 
príprave a zlepšenie výsledkov vzdelávania 
by členské štáty mali efektívne investovať 
do systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy, najmä s cieľom zvyšovať 
kvalifikáciu pracovných síl EÚ a umožniť 
prispôsobovanie sa rýchle sa meniacim 
požiadavkám moderných trhov práce. 
Opatrenia by sa mali týkať všetkých 
sektorov (od predškolskej výchovy a škôl 
cez vyššie vzdelávanie, odborné 
vzdelávanie a prípravu až po vzdelávanie 
dospelých) a brať do úvahy aj učenie v 
neformálnom a informálnom kontexte. 
Reformy by mali byť zamerané na 
zabezpečenie získavania kľúčových 
schopností potrebných na to, aby každý 
jednotlivec uspel v hospodárstve 
založenom na znalostiach, najmä pokiaľ 
ide o zamestnateľnosť, ďalšie vzdelávanie 
a zručnosti v oblasti informačných 
a komunikačných technológií. Je potrebné 
prijať opatrenia zabezpečujúce, aby sa 
vzdelávacia mobilita mladých ľudí 
a učiteľov stala pravidlom. Členské štáty 
by mali zlepšiť otvorenosť a primeranosť 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy 
najmä prostredníctvom uplatňovania 
národných kvalifikačných rámcov 
poskytujúcich flexibilné možnosti 
vzdelávania a vytvárania partnerstiev 
medzi svetom vzdelávania/odbornej 
prípravy a svetom práce. Je potrebné 
zatraktívniť učiteľské povolanie. Vyššie
vzdelávanie by sa malo stať otvorenejším 
pre netradičných študentov a mala by sa 
zvýšiť účasť na vysokoškolskom alebo 
rovnocennom vzdelávaní. S cieľom znížiť 
počet mladých ľudí, ktorí sú nezamestnaní 
a nezúčastňujú sa na vzdelávaní ani 
odbornej príprave, by členské štáty mali 
prijať všetky nevyhnutné opatrenia na 
predchádzanie predčasnému ukončovaniu 
školskej dochádzky.

Na zabezpečenie všeobecného prístupu ku 
kvalitnému vzdelávaniu a odbornej 
príprave a zlepšenie výsledkov vzdelávania 
by členské štáty mali efektívne investovať 
do systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy, najmä s cieľom zvyšovať 
kvalifikáciu pracovných síl EÚ a umožniť 
prispôsobovanie sa rýchle sa meniacim 
požiadavkám moderných trhov práce. 
Opatrenia by sa mali týkať všetkých 
sektorov (od predškolskej výchovy a škôl 
cez vysokoškolské vzdelávanie, odborné 
vzdelávanie a prípravu až po vzdelávanie 
dospelých) a brať do úvahy aj učenie v 
neformálnom a informálnom kontexte. 
Reformy by mali byť zamerané na 
zabezpečenie získavania kľúčových 
schopností potrebných na to, aby každý 
jednotlivec uspel v hospodárstve 
založenom na znalostiach, najmä pokiaľ 
ide o zamestnateľnosť, ďalšie vzdelávanie 
a zručnosti v oblasti informačných 
a komunikačných technológií. Je potrebné 
prijať opatrenia zabezpečujúce, aby sa 
vzdelávacia mobilita mladých ľudí 
a učiteľov stala pravidlom. Členské štáty 
by mali zlepšiť otvorenosť a primeranosť 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy 
najmä prostredníctvom uplatňovania 
národných kvalifikačných rámcov 
poskytujúcich flexibilné možnosti 
vzdelávania a vytvárania partnerstiev 
medzi svetom vzdelávania/odbornej 
prípravy a svetom práce. Je potrebné 
zatraktívniť učiteľské povolanie. 
Vysokoškolské vzdelávanie by sa malo stať 
otvorenejším pre netradičných študentov, 
ako sú staršie osoby, matky, ktoré sa 
vracajú do zamestnania po prerušení z 
dôvodu materstva, alebo osoby so 
zdravotným postihnutím, a mala by sa 
zvýšiť účasť na vzdelávaní a odbornej 
príprave zameranej na získanie zručností 
potrebných na výkon povolania, ktoré sú 
žiadané na trhu práce. S cieľom znížiť 
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počet mladých ľudí, ktorí sú nezamestnaní 
a nezúčastňujú sa na vzdelávaní ani 
odbornej príprave, by členské štáty mali 
prijať všetky nevyhnutné opatrenia na 
predchádzanie predčasnému ukončovaniu 
školskej dochádzky.

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 263
Silvia Costa

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 9 – odsek 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na zabezpečenie všeobecného prístupu ku 
kvalitnému vzdelávaniu a odbornej 
príprave a zlepšenie výsledkov vzdelávania 
by členské štáty mali efektívne investovať 
do systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy, najmä s cieľom zvyšovať 
kvalifikáciu pracovných síl EÚ a umožniť 
prispôsobovanie sa rýchle sa meniacim 
požiadavkám moderných trhov práce. 
Opatrenia by sa mali týkať všetkých 
sektorov (od predškolskej výchovy a škôl 
cez vyššie vzdelávanie, odborné 
vzdelávanie a prípravu až po vzdelávanie 
dospelých) a brať do úvahy aj učenie v 
neformálnom a informálnom kontexte. 
Reformy by mali byť zamerané na 
zabezpečenie získavania kľúčových 
schopností potrebných na to, aby každý 
jednotlivec uspel v hospodárstve 
založenom na znalostiach, najmä pokiaľ 
ide o zamestnateľnosť, ďalšie vzdelávanie 
a zručnosti v oblasti informačných 
a komunikačných technológií. Je potrebné 
prijať opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby 
sa vzdelávacia mobilita mladých ľudí 
a učiteľov stala pravidlom. Členské štáty 
by mali zlepšiť otvorenosť a primeranosť 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy 
najmä prostredníctvom uplatňovania 
národných kvalifikačných rámcov 

Na zabezpečenie všeobecného prístupu ku 
kvalitnému vzdelávaniu a odbornej 
príprave a zlepšenie výsledkov vzdelávania 
by členské štáty mali efektívne investovať 
čoraz viac prostriedkov do systémov 
vzdelávania a odbornej prípravy, najmä s 
cieľom zvyšovať kvalifikáciu pracovných 
síl EÚ a umožniť prispôsobovanie sa 
rýchle sa meniacim požiadavkám 
moderných trhov práce. Opatrenia by sa 
mali týkať všetkých sektorov (od 
predškolskej výchovy a škôl cez 
vysokoškolské vzdelávanie, odborné 
vzdelávanie a prípravu až po vzdelávanie 
dospelých) a brať do úvahy aj učenie v 
neformálnom a informálnom kontexte. 
Reformy by mali byť zamerané na 
zabezpečenie, a to aj prostredníctvom 
zavedenia systémov hodnotenia učiteľov 
založených na objektívnych kritériách,
získavania kľúčových schopností 
potrebných na to, aby každý jednotlivec 
uspel v hospodárstve založenom na 
znalostiach, najmä pokiaľ ide o 
zamestnateľnosť, ďalšie vzdelávanie a 
zručnosti v oblasti informačných 
a komunikačných technológií. Je potrebné 
prijať opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby 
sa vzdelávacia mobilita mladých ľudí 
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poskytujúcich flexibilné možnosti 
vzdelávania a vytvárania partnerstiev 
medzi svetom vzdelávania/odbornej 
prípravy a svetom práce. Je potrebné 
zatraktívniť učiteľské povolanie. Vyššie
vzdelávanie by sa malo stať otvorenejším 
pre netradičných študentov a mala by sa 
zvýšiť účasť na vysokoškolskom alebo 
rovnocennom vzdelávaní. S cieľom znížiť 
počet mladých ľudí, ktorí sú nezamestnaní 
a nezúčastňujú sa na vzdelávaní ani 
odbornej príprave, by členské štáty mali 
prijať všetky nevyhnutné opatrenia na 
predchádzanie predčasnému ukončovaniu 
školskej dochádzky.

a učiteľov stala pravidlom. Členské štáty 
by mali zlepšiť otvorenosť a primeranosť 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy 
najmä prostredníctvom uplatňovania 
národných kvalifikačných rámcov 
poskytujúcich flexibilné možnosti 
vzdelávania a vytvárania partnerstiev 
medzi svetom vzdelávania/odbornej 
prípravy a svetom práce. Je potrebné 
zatraktívniť učiteľské povolanie a zvýšiť 
jeho kvalifikovanosť prostredníctvom 
stálych a systematických investícií do 
ďalšej odbornej prípravy. Vysokoškolské
vzdelávanie by sa malo stať otvorenejším 
pre netradičných študentov a mala by sa 
zvýšiť účasť na vysokoškolskom alebo 
rovnocennom vzdelávaní. S cieľom znížiť 
počet mladých ľudí, ktorí sú nezamestnaní 
a nezúčastňujú sa na vzdelávaní ani 
odbornej príprave, by členské štáty mali 
prijať všetky nevyhnutné opatrenia na 
predchádzanie predčasnému ukončovaniu 
školskej dochádzky.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 264
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 9 – odsek 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na zabezpečenie všeobecného prístupu ku 
kvalitnému vzdelávaniu a odbornej 
príprave a zlepšenie výsledkov vzdelávania 
by členské štáty mali efektívne investovať 
do systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy, najmä s cieľom zvyšovať 
kvalifikáciu pracovných síl EÚ a umožniť 
prispôsobovanie sa rýchle sa meniacim 
požiadavkám moderných trhov práce. 
Opatrenia by sa mali týkať všetkých 
sektorov (od predškolskej výchovy a škôl 

Na zabezpečenie všeobecného prístupu ku 
kvalitnému vzdelávaniu a odbornej 
príprave a zlepšenie výsledkov vzdelávania 
by členské štáty mali zabrániť kráteniu 
rozpočtových prostriedkov, efektívne 
investovať do systémov vzdelávania a 
odbornej prípravy, najmä s cieľom 
zvyšovať kvalifikáciu pracovných síl EÚ 
a umožniť prispôsobovanie sa rýchle sa 
meniacim požiadavkám moderných trhov 
práce. Opatrenia by sa mali týkať všetkých 
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cez vyššie vzdelávanie, odborné 
vzdelávanie a prípravu až po vzdelávanie 
dospelých) a brať do úvahy aj učenie v 
neformálnom a informálnom kontexte. 
Reformy by mali byť zamerané na 
zabezpečenie získavania kľúčových 
schopností potrebných na to, aby každý 
jednotlivec uspel v hospodárstve 
založenom na znalostiach, najmä pokiaľ 
ide o zamestnateľnosť, ďalšie vzdelávanie 
a zručnosti v oblasti informačných 
a komunikačných technológií. Je potrebné 
prijať opatrenia zabezpečujúce, aby sa 
vzdelávacia mobilita mladých ľudí 
a učiteľov stala pravidlom. Členské štáty 
by mali zlepšiť otvorenosť a primeranosť 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy 
najmä prostredníctvom uplatňovania 
národných kvalifikačných rámcov 
poskytujúcich flexibilné možnosti 
vzdelávania a vytvárania partnerstiev 
medzi svetom vzdelávania/odbornej 
prípravy a svetom práce. Je potrebné 
zatraktívniť učiteľské povolanie. Vyššie 
vzdelávanie by sa malo stať otvorenejším 
pre netradičných študentov a mala by sa 
zvýšiť účasť na vysokoškolskom alebo 
rovnocennom vzdelávaní. S cieľom znížiť 
počet mladých ľudí, ktorí sú nezamestnaní 
a nezúčastňujú sa na vzdelávaní ani 
odbornej príprave, by členské štáty mali 
prijať všetky nevyhnutné opatrenia na 
predchádzanie predčasnému ukončovaniu 
školskej dochádzky.

sektorov (od predškolskej výchovy a škôl 
cez vyššie vzdelávanie, odborné 
vzdelávanie a prípravu až po vzdelávanie 
dospelých) a brať do úvahy aj učenie v 
neformálnom a informálnom kontexte. 
Reformy by mali byť zamerané na 
zabezpečenie získavania kľúčových 
schopností potrebných na to, aby každý 
jednotlivec uspel v hospodárstve 
založenom na znalostiach, najmä pokiaľ 
ide o zamestnateľnosť, ďalšie vzdelávanie 
a zručnosti v oblasti informačných 
a komunikačných technológií. Je potrebné 
prijať opatrenia zabezpečujúce, aby sa 
vzdelávacia mobilita mladých ľudí 
a učiteľov stala pravidlom. Členské štáty 
by mali zlepšiť otvorenosť a primeranosť 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy 
najmä prostredníctvom uplatňovania 
národných kvalifikačných rámcov 
poskytujúcich flexibilné možnosti 
vzdelávania a vytvárania partnerstiev 
medzi svetom vzdelávania/odbornej 
prípravy a svetom práce. Je potrebné 
zatraktívniť učiteľské povolanie. Vyššie 
vzdelávanie by sa malo stať otvorenejším 
pre netradičných študentov a mala by sa 
zvýšiť účasť na vysokoškolskom alebo 
rovnocennom vzdelávaní. S cieľom znížiť 
počet mladých ľudí, ktorí sú nezamestnaní 
a nezúčastňujú sa na vzdelávaní ani 
odbornej príprave, by členské štáty mali 
prijať všetky nevyhnutné opatrenia na 
predchádzanie predčasnému ukončovaniu 
školskej dochádzky.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 265
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 9 – odsek 2 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

na zníženie miery predčasného ukončenia 
školskej dochádzky do roku 2014 na 10 % 
a zároveň na zvýšenie podielu obyvateľov 
vo veku 30 – 34 rokov, ktorí majú 
ukončené vysokoškolské alebo rovnocenné 
vzdelanie, na minimálne 40% do roku 
2014. Treba prijať vhodné opatrenia na 
zabezpečenie, aby v strednodobom a 
dlhodobom horizonte mal každý možnosť 
zapájať sa do života spoločnosti a aby 
každý mal možnosť dosiahnuť 
Medzinárodnú štandardnú klasifikáciu 
vzdelávania 3 (ISCED3).

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 266
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 9 – odsek 2 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 267
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 9 – odsek 2 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Hlavným cieľom EÚ, na základe ktorého 
členské štáty stanovia svoje národné ciele, 
je znížiť mieru predčasného ukončenia 

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

školskej dochádzky na 10 % a zároveň 
zvýšiť podiel obyvateľov vo veku 30 – 34 
rokov, ktorí majú ukončené vysokoškolské 
alebo rovnocenné vzdelanie na minimálne 
40 % v roku 2014.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 268
Csaba Őry

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 10 – názov 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 Usmernenie 10: Podpora sociálneho 
začlenenia a boj proti chudobe

 Usmernenie 10: Podpora sociálneho 
začlenenia a boj proti chudobe, najmä 
integráciou na trhu práce

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 269
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 10 – názov 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Usmernenie 10: Podpora sociálneho 
začlenenia a boj proti chudobe

Usmernenie 10: Boj proti chudobe a 
podpora sociálneho začlenenia a ochrany

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 270
Csaba Őry

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 10 – odsek -1 (nový) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty stanovia svoje národné ciele 
na zníženie podielu Európanov žijúcich 
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pod hranicou chudoby jednotlivých krajín 
o 25 %, čím by sa viac ako 20 miliónov 
ľudí vymanilo z chudoby, a to 
predovšetkým prostredníctvom opatrení v 
politike vzdelávania a zamestnávania.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 271
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 10 – odsek 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Úsilie členských štátov o zníženie chudoby
by malo byť zamerané na podporu 
plnohodnotného zapojenia sa do 
spoločnosti a hospodárstva a na 
rozširovanie podnikateľských možností 
dôsledným využívaním pomoci z 
Európskeho sociálneho fondu. Snahy by sa 
takisto mali sústrediť na zabezpečenie 
rovnakých príležitostí prostredníctvom
prístupu k dostupným, udržateľným 
a vysokokvalitným službám vrátane 
verejných služieb (zahŕňajúcim služby 
šírené on-line, v súlade s usmernením 4), a 
najmä zdravotnej starostlivosti. Členské 
štáty by mali zaviesť účinné 
antidiskriminačné opatrenia. Rovnako 
v snahe bojovať proti sociálnemu 
vylúčeniu, posilniť postavenie ľudí a 
zvýšiť účasť na trhu práce je potrebné 
zlepšiť systémy sociálnej ochrany, politiky 
celoživotného vzdelávania a aktívneho 
začlenenia, s cieľom vytvárať pre ľudí 
príležitosti v rôznych etapách ich života 
a chrániť ich pred hrozbou vylúčenia. 
Systémy sociálneho zabezpečenia a 
dôchodkové systémy sa musia 
zmodernizovať tak, aby sa zabezpečilo ich 
využívanie v plnej miere s cieľom 
poskytnúť primeranú podporu príjmu
a zaručiť prístup k zdravotnej starostlivosti 
– a tým aj posilnenie sociálnej súdržnosti –

Na dosiahnutie tohto cieľa by členské 
štáty mali vyvinúť viac úsilia, aby 
odstránili chudobu vrátane chudoby 
zamestnaných. Úsilie by malo byť 
zamerané na podporu plnohodnotného 
a nezávislého zapojenia sa do spoločnosti, 
politického a kultúrneho života a 
hospodárstva a na rozširovanie 
podnikateľských možností dôsledným 
využívaním pomoci z Európskeho 
sociálneho fondu. Snahy by sa takisto mali 
sústrediť na zabezpečenie rovnakých 
príležitostí ako aj prístupu k dostupným, 
udržateľným a vysokokvalitným službám 
vrátane verejných služieb (zahŕňajúcim 
služby šírené on-line, v súlade 
s usmernením 4), a najmä pri zdravotnej 
starostlivosti, pričom by mal byť 
k dispozícii najmä v sociálnej, zdravotnej 
oblasti, oblasti sprostredkovania práce 
a v oblasti blízkej rozpočtu. Členské štáty 
by mali zaviesť aktívne a účinné 
antidiskriminačné opatrenia. Rovnako 
v snahe bojovať proti sociálnemu 
vylúčeniu, posilniť aktívne postavenie ľudí 
a zvýšiť účasť na trhu práce je potrebné 
zlepšiť systémy sociálnej ochrany, politiky 
celoživotného vzdelávania a aktívneho 
začlenenia, s cieľom vytvárať pre ľudí 
príležitosti v rôznych etapách ich života 
a chrániť ich pred hrozbou vylúčenia. 
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a aby bola zároveň zabezpečená ich 
finančná udržateľnosť. Systémy dávok by 
mali byť zamerané na zaručenie istoty 
príjmu počas prechodov a znižovanie 
chudoby, najmä v skupinách s najväčším 
rizikom sociálneho vylúčenia, napr. rodín s 
jedným rodičom, menšín, ľudí so 
zdravotným postihnutím, detí a mladých 
ľudí, starších žien a mužov, legálnych
migrantov a ľudí bez domova. Členské 
štáty by taktiež mali aktívne podporovať 
sociálne hospodárstvo a sociálnu inováciu 
v prospech najzraniteľnejších skupín.

Systémy sociálneho zabezpečenia a 
dôchodkové systémy sa musia 
zmodernizovať tak, aby sa zabezpečilo ich 
využívanie v plnej miere s cieľom 
poskytnúť príjmy zabraňujúce chudobe
a zaručiť prístup k zdravotnej starostlivosti 
– a tým aj posilnenie sociálnej súdržnosti. 
Systémy dávok by mali byť zamerané na 
zaručenie istoty príjmu počas prechodov 
a znižovanie chudoby, najmä v skupinách s 
najväčším rizikom sociálneho vylúčenia, 
napr. menšín, ľudí so zdravotným 
postihnutím, detí a mladých ľudí, starších 
žien a mužov, migrantov a ľudí bez 
domova. Členské štáty by mali schváliť 
záväzok na úrovni EÚ do roku 2015 
skoncovať s pouličným bezdomovstvom 
a zabezpečiť, aby členské štáty 
vypracovali integrované politiky, ktoré 
zabezpečia prístup k dostupnému a 
kvalitnému bývaniu s dostatočnými 
dodávkami energií pre všetkých. Rada by 
mala schváliť cieľ EÚ pre systémy 
minimálneho príjmu a príspevkové 
systémy na náhradu príjmu podporujúce 
príjmy vo výške aspoň 60 % priemerného 
národného príjmu a okrem toho stanoviť 
časový plán na dosiahnutie tohto cieľa vo 
všetkých členských štátoch. V rámci 
odstraňovania chudoby detí v Európskej 
únii by sa členské štáty mali zaviazať 
k zníženiu tejto chudoby o 50 % do roku 
2012, pričom na meranie tohto zníženia 
použijú ukazovatele, ktoré nie sú výlučne 
hospodárske, a aby vyčlenili dostatočné 
prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa. 
S cieľmi Európskej únie nie je zlučiteľné, 
aby sa dieťaťu, najmä z rodiny s jedným 
rodičom, hrozila chudoba. Dotknutých 
rodičov treba od tohto rizika uchrániť 
prostredníctvom bezplatnej starostlivosti 
o deti, sociálnej podpory a na mieru šitej 
podpory úradov na sprostredkovanie 
práce. Členské štáty by taktiež mali 
aktívne podporovať sociálne hospodárstvo 
a sociálnu inováciu, ktorá je zameraná na 
rôzne sociálne riziká v priebehu života, 
najmä v prospech najzraniteľnejších 
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skupín.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 272
Csaba Őry

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 10 – odsek 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

V záujme tohto cieľa by členské štáty mali 
vyvinúť úsilie o zníženie chudoby vrátane 
chudoby zamestnaných, o podporu
plnohodnotného zapojenia sa do 
spoločnosti a hospodárstva a o rozširovanie 
podnikateľských možností, v súvislosti s 
ktorými sa má využívať Európsky 
sociálny fond. Je nevyhnutné zabezpečiť 
zachovanie rovnakých príležitostí, ako aj
prístupu k dostupným, udržateľným a 
vysokokvalitným službám vrátane 
verejných služieb (zahŕňajúcim služby 
šírené on-line, v súlade s usmernením 4), a 
najmä zdravotnej starostlivosti. S cieľom
bojovať proti sociálnemu vylúčeniu, 
posilniť postavenie ľudí, aby zohrávali 
aktívnu rolu v spoločnosti, a zvýšiť účasť 
na trhu práce je nevyhnutné ďalej zlepšiť 
systémy sociálnej ochrany a politiky 
aktívneho začlenenia, s cieľom vytvárať 
pre ľudí príležitosti a pracovné vyhliadky v 
rôznych etapách ich života, chrániť ich 
pred hrozbou vylúčenia a poskytovať im 
podporu, predovšetkým tým, ktorí sú 
najviac vzdialení od trhu práce, aby 
získali kvalitnú prácu. Preto je v rámci 
aktívnej politiky trhu práce potrebné 
vytvoriť účinné koncepcie odbornej 
prípravy a tvorby pracovných miest pre 
tých, ktorí sú vylúčení z trhu práce v 
dôsledku nedostatku vzdelania. Zároveň 
sa musia systémy sociálneho zabezpečenia 
a dôchodkové systémy zmodernizovať tak, 
aby sa zabezpečilo ich využívanie v plnej 
miere s cieľom poskytnúť primeranú 
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chudoby, najmä v skupinách s najväčším 
rizikom sociálneho vylúčenia, napr. rodín s 
jedným rodičom, menšín, ľudí so 
zdravotným postihnutím, detí a mladých 
ľudí, starších žien a mužov, legálnych 
migrantov a ľudí bez domova. Členské 
štáty by taktiež mali aktívne podporovať 
sociálne hospodárstvo a sociálnu inováciu 
v prospech najzraniteľnejších skupín.

podporu príjmu, umožniť účasť na
spoločenskom živote a prístup k zdravotnej 
starostlivosti, pričom sa musí zachovať 
finančná udržateľnosť týchto systémov.
Systémy dávok by mali zabezpečovať
istotu príjmu počas prechodov a znižovať 
chudobu, najmä v skupinách s najväčším 
rizikom sociálneho vylúčenia, napr. rodín s 
jedným rodičom, menšín, ľudí so 
zdravotným postihnutím, detí a mladých 
ľudí, starších žien a mužov, legálnych 
migrantov a ľudí bez domova. Členské 
štáty sa konkrétne zaväzujú k riešeniu 
problému chudoby detí prostredníctvom 
primeraných opatrení zameraných na to, 
aby deti neboli obmedzované v ich 
osobnom rozvoji a znevýhodnené pri 
vstupe do profesného života v dôsledku 
prekážok ich slobodného rozvoja, ktoré 
súvisia s chudobou. Členské štáty by 
taktiež mali aktívne podporovať sociálne 
hospodárstvo a sociálnu inováciu v 
prospech najzraniteľnejších skupín a mali 
by účinne vykonávať prijaté 
antidiskriminačné opatrenia. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 273
Ria Oomen-Ruijten

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 10 – odsek 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

vo výške 60 % strednej hodnoty príjmu 
označuje za „chudobu“, je nevyhnutné 
prepracovať. Chudobu nemožno stanoviť 
prostredníctvom takéhoto jediného 
ukazovateľa. Chudoba má oveľa viac 
aspektov, ako je vlastníctvo domu, 
majetok, náklady na živobytie alebo dlhy. 
Snahy by sa takisto mali sústrediť na 
zabezpečenie rovnakých príležitostí 
prostredníctvom prístupu k dostupným, 
udržateľným a vysokokvalitným službám 
vrátane verejných služieb (zahŕňajúcim 
služby šírené on-line, v súlade s 
usmernením 4), a najmä zdravotnej 
starostlivosti. Členské štáty by mali zaviesť 
účinné antidiskriminačné opatrenia. 
Rovnako v snahe bojovať proti sociálnemu 
vylúčeniu, posilniť postavenie ľudí a 
zvýšiť účasť na trhu práce je potrebné 
zlepšiť systémy sociálnej ochrany, politiky 
celoživotného vzdelávania a aktívneho 
začlenenia, s cieľom vytvárať pre ľudí 
príležitosti v rôznych etapách ich života 
a chrániť ich pred hrozbou vylúčenia. V 
tejto súvislosti treba za hlavný základ 
európskej politiky považovať solidaritu 
medzi generáciami a rôznymi kultúrami.
Systémy sociálneho zabezpečenia a 
dôchodkové systémy sa musia 
zmodernizovať tak, aby sa zabezpečilo ich 
využívanie v plnej miere s cieľom 
poskytnúť primeranú podporu príjmu 
a zaručiť prístup k zdravotnej starostlivosti 
– a tým aj posilnenie sociálnej súdržnosti –
a aby bola zároveň zabezpečená ich 
finančná udržateľnosť. K modernizácii 
sociálnych systémov patrí primeraný 
dohľad a úsilie o uskutočnenie 
sociálneho trhového hospodárstva.
Systémy dávok by mali byť zamerané na 
zaručenie istoty príjmu počas prechodov 
a znižovanie chudoby, najmä v skupinách s 
najväčším rizikom sociálneho vylúčenia, 
napr. rodín s jedným rodičom, menšín, ľudí 
so zdravotným postihnutím, detí a mladých 
ľudí, starších žien a mužov, legálnych 
migrantov a ľudí bez domova. Členské 
štáty by taktiež mali aktívne podporovať 
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sociálne hospodárstvo a sociálnu inováciu 
v prospech najzraniteľnejších skupín.

Or. nl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 274
Evelyn Regner

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 10 – odsek 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Úsilie členských štátov o zníženie chudoby 
by malo byť zamerané na podporu 
plnohodnotného zapojenia sa do 
spoločnosti a hospodárstva a na 
rozširovanie podnikateľských možností. 
Členské štáty by mali venovať 
mimoriadnu pozornosť rastúcej skupine 
chudobných zamestnaných („working 
poor“). Mala by sa pritom dôsledne 
využívať pomoc z Európskeho sociálneho 
fondu. Snahy by sa takisto mali sústrediť 
na zabezpečenie rovnakých príležitostí 
prostredníctvom prístupu k dostupným, 
udržateľným a vysokokvalitným službám 
vrátane verejných služieb (zahŕňajúcim 
služby šírené on-line, v súlade s 
usmernením 4), a najmä zdravotnej 
starostlivosti. Členské štáty by mali zaviesť 
účinné antidiskriminačné opatrenia. 
Rovnako v snahe bojovať proti sociálnemu 
vylúčeniu, posilniť postavenie ľudí a 
zvýšiť účasť na trhu práce je potrebné 
zlepšiť systémy sociálnej ochrany, politiky 
celoživotného vzdelávania a aktívneho 
začlenenia, s cieľom vytvárať pre ľudí 
príležitosti v rôznych etapách ich života 
a chrániť ich pred hrozbou vylúčenia. 
Osoby, ktoré sa v minulosti prisťahovali, 
by mali byť lepšie integrované na 
pracovný trh a do spoločnosti okrem 
iného s cieľom lepšej súdržnosti 
spoločnosti. Systémy sociálneho 
zabezpečenia a dôchodkové systémy sa 
musia zmodernizovať tak, aby sa 
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príjmu počas prechodov a znižovanie 
chudoby, najmä v skupinách s najväčším 
rizikom sociálneho vylúčenia, napr. rodín s 
jedným rodičom, menšín, ľudí so 
zdravotným postihnutím, detí a mladých 
ľudí, starších žien a mužov, legálnych 
migrantov a ľudí bez domova. Členské 
štáty by taktiež mali aktívne podporovať 
sociálne hospodárstvo a sociálnu inováciu 
v prospech najzraniteľnejších skupín.

zabezpečilo ich využívanie v plnej miere 
s cieľom poskytnúť primeranú podporu 
príjmu a zaručiť prístup k zdravotnej 
starostlivosti – a tým aj posilnenie 
sociálnej súdržnosti – a aby bola zároveň 
zabezpečená ich finančná udržateľnosť. 
Systémy dávok by mali byť zamerané na 
zaručenie istoty príjmu počas prechodov 
a znižovanie chudoby, najmä v skupinách s 
najväčším rizikom sociálneho vylúčenia, 
napr. rodín s jedným rodičom, menšín, ľudí 
so zdravotným postihnutím, detí a mladých 
ľudí, starších žien a mužov, legálnych 
migrantov a ľudí bez domova. Členské 
štáty by taktiež mali aktívne podporovať 
sociálne hospodárstvo a sociálnu inováciu 
v prospech najzraniteľnejších skupín.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 275
Frédéric Daerden, Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 10 – odsek 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Úsilie členských štátov o zníženie chudoby 
by malo byť zamerané na podporu 
plnohodnotného zapojenia sa do 
spoločnosti a hospodárstva a na 
rozširovanie podnikateľských možností 
dôsledným využívaním pomoci z 
Európskeho sociálneho fondu. Snahy by sa 
takisto mali sústrediť na zabezpečenie 
rovnakých príležitostí prostredníctvom 
prístupu k dostupným, udržateľným 
a vysokokvalitným službám vrátane 
verejných služieb (zahŕňajúcim služby 
šírené on-line, v súlade s usmernením 4), a 
najmä zdravotnej starostlivosti. Členské 
štáty by mali zaviesť účinné 
antidiskriminačné opatrenia. Rovnako 
v snahe bojovať proti sociálnemu 
vylúčeniu, posilniť postavenie ľudí a 
zvýšiť účasť na trhu práce je potrebné 

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

zlepšiť systémy sociálnej ochrany, politiky 
celoživotného vzdelávania a aktívneho 
začlenenia, s cieľom vytvárať pre ľudí 
príležitosti v rôznych etapách ich života 
a chrániť ich pred hrozbou vylúčenia. 
Systémy sociálneho zabezpečenia a 
dôchodkové systémy sa musia 
zmodernizovať tak, aby sa zabezpečilo ich 
využívanie v plnej miere s cieľom 
poskytnúť primeranú podporu príjmu 
a zaručiť prístup k zdravotnej starostlivosti 
– a tým aj posilnenie sociálnej súdržnosti –
a aby bola zároveň zabezpečená ich 
finančná udržateľnosť. Systémy dávok by 
mali byť zamerané na zaručenie istoty 
príjmu počas prechodov a znižovanie 
chudoby, najmä v skupinách s najväčším 
rizikom sociálneho vylúčenia, napr. rodín s 
jedným rodičom, menšín, ľudí so 
zdravotným postihnutím, detí a mladých 
ľudí, starších žien a mužov, legálnych 
migrantov a ľudí bez domova. Pokiaľ ide 
o posilnenie bezpečnosti príjmov 
v rozličných etapách života, členské štáty 
by mali zabezpečiť existenciu 
primeraných minimálnych príjmov, 
ktorých úroveň by bola prinajmenšom 
vyššia ako hranica chudoby, pričom by sa 
dodržiavali rôzne postupy, kolektívne 
zmluvy a právne predpisy členských 
štátov. Členské štáty by mali aktívne 
podporovať aj sociálnu ekonomiku a 
sociálnu inováciu v prospech 
najzraniteľnejších skupín.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 276
Jutta Steinruck, Pervenche Berès

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 10 – odsek 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Úsilie členských štátov o zníženie chudoby 
by malo byť zamerané na podporu 

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

plnohodnotného zapojenia sa do 
spoločnosti a hospodárstva a na 
rozširovanie podnikateľských možností 
dôsledným využívaním pomoci z 
Európskeho sociálneho fondu. Snahy by sa 
takisto mali sústrediť na zabezpečenie 
rovnakých príležitostí prostredníctvom 
prístupu k dostupným, udržateľným 
a vysokokvalitným službám vrátane 
verejných služieb (zahŕňajúcim služby 
šírené on-line, v súlade s usmernením 4), a 
najmä zdravotnej starostlivosti. Členské 
štáty by mali zaviesť účinné 
antidiskriminačné opatrenia. Rovnako 
v snahe bojovať proti sociálnemu 
vylúčeniu, posilniť postavenie ľudí a 
zvýšiť účasť na trhu práce je potrebné 
zlepšiť systémy sociálnej ochrany, politiky 
celoživotného vzdelávania a aktívneho 
začlenenia, s cieľom vytvárať pre ľudí 
príležitosti v rôznych etapách ich života, 
chrániť ich pred hrozbou vylúčenia a 
poskytovať im podporu, predovšetkým 
tým, ktorí sú najviac vzdialení od trhu 
práce, aby získali kvalitnú prácu. Preto v 
súlade s rôznou zaužívanou praxou, 
kolektívnym vyjednávaním a 
vnútroštátnymi zákonmi členských štátov 
sú potrebné systémy minimálnej mzdy, 
ktorá predstavuje 60 % národného 
priemerného príjmu a spĺňa normy 
sociálneho minima, ako aj jasné ciele na 
zníženie chudoby, najmä pokiaľ ide o 
chudobu detí, a konkrétne ciele súvisiace 
s kvalitnou prácou a systémami 
sociálneho zabezpečenia. Systémy 
poistenia v nezamestnanosti by sa mali 
vyvíjať smerom k zamestnaneckým 
poistným systémom zabezpečením 
pracovného miesta, rekvalifikácie alebo 
sociálne prospešnej činnosti každej 
nezamestnanej osobe. Systémy sociálneho 
zabezpečenia a dôchodkové systémy sa 
musia zmodernizovať tak, aby sa 
zabezpečilo ich využívanie v plnej miere 
s cieľom poskytnúť primeranú podporu 
príjmu a zaručiť prístup k zdravotnej 
starostlivosti – a tým aj posilnenie 
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sociálnej súdržnosti – a aby bola zároveň 
zabezpečená ich finančná udržateľnosť. 
Systémy dávok by mali byť zamerané na 
zaručenie istoty príjmu počas prechodov 
a znižovanie chudoby, najmä v skupinách s 
najväčším rizikom sociálneho vylúčenia, 
napr. rodín s jedným rodičom, menšín, ľudí 
so zdravotným postihnutím, detí a mladých 
ľudí, starších žien a mužov, legálnych 
migrantov a ľudí bez domova. Členské 
štáty by taktiež mali aktívne podporovať 
sociálne hospodárstvo a sociálnu inováciu 
v prospech najzraniteľnejších skupín.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 277
Pascale Gruny

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 10 – odsek 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Úsilie členských štátov o zníženie chudoby 
by malo byť zamerané na podporu 
plnohodnotného zapojenia sa do 
spoločnosti a hospodárstva a na 
rozširovanie podnikateľských možností 
dôsledným využívaním pomoci z 
Európskeho sociálneho fondu. Snahy by sa 
takisto mali sústrediť na zabezpečenie 
rovnakých príležitostí prostredníctvom 
prístupu k dostupným, udržateľným 
a vysokokvalitným službám vrátane 
verejných služieb (zahŕňajúcim služby 
šírené on-line, v súlade s usmernením 4), a 
najmä zdravotnej starostlivosti. Členské 
štáty by mali zaviesť účinné 
antidiskriminačné opatrenia. Rovnako 
v snahe bojovať proti sociálnemu 
vylúčeniu, posilniť postavenie ľudí a 
zvýšiť účasť na trhu práce je potrebné 
zlepšiť systémy sociálnej ochrany, politiky 
celoživotného vzdelávania a aktívneho 
začlenenia, s cieľom vytvárať pre ľudí 
príležitosti v rôznych etapách ich života 

Úsilie členských štátov o zníženie chudoby 
by malo byť zamerané na podporu 
plnohodnotného zapojenia sa do 
spoločnosti a hospodárstva a na 
rozširovanie podnikateľských možností 
dôsledným využívaním pomoci z 
Európskeho sociálneho fondu. Snahy by sa 
takisto mali sústrediť na zabezpečenie 
rovnakých príležitostí prostredníctvom 
prístupu k dostupným, udržateľným 
a vysokokvalitným službám vrátane 
verejných služieb (zahŕňajúcim služby 
šírené on-line, v súlade s usmernením 4), a 
najmä zdravotnej starostlivosti. Členské 
štáty by mali tiež zabezpečiť, aby ústne 
a písomné informácie poskytované 
v rámci verejných služieb boli jasné 
a kompletné a aby sa v prípade 
odmietnutia nároku príslušnej osobe 
uviedli dôvody odmietnutia a možnosti 
opravných prostriedkov. Členské štáty by 
mali zaviesť účinné antidiskriminačné 
opatrenia. Rovnako v snahe bojovať proti 
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a chrániť ich pred hrozbou vylúčenia. 
Systémy sociálneho zabezpečenia a 
dôchodkové systémy sa musia 
zmodernizovať tak, aby sa zabezpečilo ich 
využívanie v plnej miere s cieľom 
poskytnúť primeranú podporu príjmu 
a zaručiť prístup k zdravotnej starostlivosti 
– a tým aj posilnenie sociálnej súdržnosti –
a aby bola zároveň zabezpečená ich 
finančná udržateľnosť. Systémy dávok by 
mali byť zamerané na zaručenie istoty 
príjmu počas prechodov a znižovanie 
chudoby, najmä v skupinách s najväčším 
rizikom sociálneho vylúčenia, napr. rodín s 
jedným rodičom, menšín, ľudí so 
zdravotným postihnutím, detí a mladých 
ľudí, starších žien a mužov, legálnych 
migrantov a ľudí bez domova. Členské 
štáty by mali aktívne podporovať aj 
sociálnu ekonomiku a sociálnu inováciu 
v prospech najzraniteľnejších skupín.

sociálnemu vylúčeniu, posilniť postavenie 
ľudí a zvýšiť účasť na trhu práce je 
potrebné zlepšiť systémy sociálnej 
ochrany, politiky celoživotného 
vzdelávania a aktívneho začlenenia, 
s cieľom vytvárať pre ľudí príležitosti v 
rôznych etapách ich života a chrániť ich 
pred hrozbou vylúčenia. Systémy 
sociálneho zabezpečenia a dôchodkové 
systémy sa musia zmodernizovať tak, aby 
sa zabezpečilo ich využívanie v plnej miere 
s cieľom poskytnúť primeranú podporu 
príjmu a zaručiť prístup k zdravotnej 
starostlivosti – a tým aj posilnenie 
sociálnej súdržnosti – a aby bola zároveň 
zabezpečená ich finančná udržateľnosť. 
Systémy dávok by mali byť zamerané na 
zaručenie istoty príjmu počas prechodov 
a znižovanie chudoby, najmä v skupinách s 
najväčším rizikom sociálneho vylúčenia, 
napr. rodín s jedným rodičom, menšín, ľudí 
so zdravotným postihnutím, detí a mladých 
ľudí, starších žien a mužov, legálnych 
migrantov a ľudí bez domova. Členské 
štáty by mali aktívne podporovať aj 
sociálnu ekonomiku a sociálnu inováciu 
v prospech najzraniteľnejších skupín.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 278
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 10 – odsek 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

prístupu k dostupným, udržateľným 
a vysokokvalitným službám vrátane 
verejných služieb (zahŕňajúcim služby 
šírené on-line, v súlade s usmernením 4), a 
najmä zdravotnej starostlivosti. Členské 
štáty by mali zaviesť účinné 
antidiskriminačné opatrenia. Rovnako 
v snahe bojovať proti sociálnemu 
vylúčeniu, posilniť postavenie ľudí a 
zvýšiť účasť na trhu práce je potrebné 
zlepšiť systémy sociálnej ochrany, politiky 
celoživotného vzdelávania a aktívneho 
začlenenia, s cieľom vytvárať pre ľudí 
príležitosti v rôznych etapách ich života 
a chrániť ich pred hrozbou vylúčenia.
Systémy sociálneho zabezpečenia a 
dôchodkové systémy sa musia 
zmodernizovať, prispôsobiť sa novým 
nesúvislým a flexibilným formám 
zamestnania a podporiť univerzálnymi 
mechanizmami záruky minimálnej mzdy, 
koordinovať okrem iného 
prostredníctvom rámcovej smernice EÚ 
ustanovujúcej kritériá prístupu, 
požiadavky oprávnenosti a spoločné 
sprievodné opatrenia, treba zabezpečiť ich 
využívanie v plnej miere s cieľom 
poskytnúť primeranú podporu príjmu 
a zaručiť prioritný prístup k službám 
verejného záujmu, ako sú zdravotná 
starostlivosť a odborná príprava – a tým 
aj posilniť sociálnu súdržnosť a príležitosti 
prístupu na trh práce– a zároveň 
zabezpečiť ich finančnú udržateľnosť.
Systémy dávok by mali byť zamerané na 
zaručenie istoty príjmu počas prechodov 
a znižovanie chudoby, najmä v skupinách s 
najväčším rizikom sociálneho vylúčenia, 
napr. rodín s jedným rodičom, menšín, ľudí 
so zdravotným postihnutím, detí a mladých 
ľudí, starších žien a mužov, legálnych 
migrantov a ľudí bez domova. Členské 
štáty by taktiež mali aktívne podporovať
sociálne hospodárstvo a sociálnu inováciu 
v prospech najzraniteľnejších skupín.

Or. it
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 279
Siiri Oviir

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 10 – odsek 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Boj proti chudobe a vylúčeniu zostáva 
naďalej dôležitou otázkou. Pri 
uskutočňovaní tohto cieľa je potrebné 
vytvárať príležitosti na účasť na trhu 
práce alebo na návrat naň pre všetky 
sociálne skupiny, bez ohľadu na lokalitu 
alebo úroveň vzdelania. Je dôležité 
udržiavať rovnováhu medzi poskytovaním 
dostatočného pocitu istoty a zachovaním 
motivácie ľudí pracovať a zarábať 
peniaze. Úsilie členských štátov o zníženie 
chudoby by malo byť zamerané na podporu 
plnohodnotného zapojenia sa do 
spoločnosti a hospodárstva a na 
rozširovanie podnikateľských možností 
dôsledným využívaním pomoci z 
Európskeho sociálneho fondu. Snahy by sa 
takisto mali sústrediť na zabezpečenie 
rovnakých príležitostí prostredníctvom 
prístupu k dostupným, udržateľným 
a vysokokvalitným službám vrátane 
verejných služieb (zahŕňajúcim služby 
šírené on-line, v súlade s usmernením 4), a 
najmä zdravotnej starostlivosti. Členské 
štáty by mali zaviesť účinné 
antidiskriminačné opatrenia. Rovnako 
v snahe bojovať proti sociálnemu 
vylúčeniu, posilniť postavenie ľudí a 
zvýšiť účasť na trhu práce je potrebné 
zlepšiť systémy sociálnej ochrany, politiky 
celoživotného vzdelávania a aktívneho 
začlenenia, s cieľom vytvárať pre ľudí 
príležitosti v rôznych etapách ich života 
a chrániť ich pred hrozbou vylúčenia. 
Systémy sociálneho zabezpečenia a 
dôchodkové systémy sa musia 
zmodernizovať tak, aby sa zabezpečilo ich 
využívanie v plnej miere s cieľom 
poskytnúť primeranú podporu príjmu 
a zaručiť prístup k zdravotnej starostlivosti 
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migrantov a ľudí bez domova. Členské 
štáty by taktiež mali aktívne podporovať 
sociálne hospodárstvo a sociálnu inováciu 
v prospech najzraniteľnejších skupín.

– a tým aj posilnenie sociálnej súdržnosti –
a aby bola zároveň zabezpečená ich 
finančná udržateľnosť. Systémy dávok by 
mali byť zamerané na zaručenie istoty 
príjmu počas prechodov a znižovanie 
chudoby, najmä v skupinách s najväčším 
rizikom sociálneho vylúčenia, napr. rodín s 
jedným rodičom, menšín, ľudí so 
zdravotným postihnutím, detí a mladých 
ľudí, starších žien a mužov, legálnych 
migrantov a ľudí bez domova. Členské 
štáty by taktiež mali aktívne podporovať 
sociálne hospodárstvo a sociálnu inováciu 
v prospech najzraniteľnejších skupín.

Or. et

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 280
Jutta Steinruck

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 10 – odsek 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Úsilie členských štátov o zníženie chudoby 
by malo byť zamerané na podporu 
plnohodnotného zapojenia sa do 
spoločnosti a hospodárstva a na
rozširovanie podnikateľských možností 
dôsledným využívaním pomoci z 
Európskeho sociálneho fondu. Snahy by 
sa takisto mali sústrediť na zabezpečenie
rovnakých príležitostí prostredníctvom
prístupu k dostupným, udržateľným 
a vysokokvalitným službám vrátane 
verejných služieb (zahŕňajúcim služby 
šírené on-line, v súlade s usmernením 4), a 
najmä zdravotnej starostlivosti. Členské 
štáty by mali zaviesť účinné 
antidiskriminačné opatrenia. Rovnako 
v snahe bojovať proti sociálnemu 
vylúčeniu, posilniť postavenie ľudí a 
zvýšiť účasť na trhu práce je potrebné 
zlepšiť systémy sociálnej ochrany, politiky 
celoživotného vzdelávania a aktívneho 
začlenenia, s cieľom vytvárať pre ľudí 

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

príležitosti v rôznych etapách ich života 
a chrániť ich pred hrozbou vylúčenia. 
Systémy sociálneho zabezpečenia a 
dôchodkové systémy sa musia 
zmodernizovať tak, aby sa zabezpečilo ich 
využívanie v plnej miere s cieľom 
poskytnúť primeranú podporu príjmu 
a zaručiť prístup k zdravotnej starostlivosti 
– a tým aj posilnenie sociálnej súdržnosti –
a aby bola zároveň zabezpečená ich 
finančná udržateľnosť. Systémy dávok by 
mali byť zamerané na zaručenie istoty 
príjmu počas prechodov a znižovanie 
chudoby, najmä v skupinách s najväčším 
rizikom sociálneho vylúčenia, napr. rodín s 
jedným rodičom, menšín, ľudí so 
zdravotným postihnutím, detí a mladých 
ľudí, starších žien a mužov, legálnych 
migrantov a ľudí bez domova. Členské 
štáty by taktiež mali aktívne podporovať 
sociálne hospodárstvo a sociálnu inováciu 
v prospech najzraniteľnejších skupín.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 281
Sylvana Rapti

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 10 – odsek 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Úsilie členských štátov o zníženie chudoby 
by malo byť zamerané na podporu 
plnohodnotného zapojenia sa do 
spoločnosti a hospodárstva a na 
rozširovanie podnikateľských možností 
dôsledným využívaním pomoci z 
Európskeho sociálneho fondu. Snahy by 
sa takisto mali sústrediť na zabezpečenie 
rovnakých príležitostí prostredníctvom 
prístupu k dostupným, udržateľným 
a vysokokvalitným službám vrátane 
verejných služieb (zahŕňajúcim služby 
šírené on-line, v súlade s usmernením 4), a 
najmä zdravotnej starostlivosti. Členské 

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

šírené on-line, v súlade s usmernením 4), a 
najmä zdravotnej starostlivosti, pričom sa 
zabezpečí, aby boli dostupné aj pre 
zraniteľné a slabšie skupiny obyvateľstva.
Členské štáty by mali zaviesť účinné 
antidiskriminačné opatrenia. Rovnako 
v snahe bojovať proti sociálnemu 
vylúčeniu, posilniť postavenie ľudí a 
zvýšiť účasť na trhu práce je potrebné 
zlepšiť systémy sociálnej ochrany, politiky 
celoživotného vzdelávania a aktívneho 
začlenenia, s cieľom vytvárať pre ľudí 
príležitosti v rôznych etapách ich života 
a chrániť ich pred hrozbou vylúčenia. 
Systémy sociálneho zabezpečenia a 
dôchodkové systémy sa musia
zmodernizovať tak, aby sa zabezpečilo ich 
využívanie v plnej miere s cieľom 
poskytnúť primeranú podporu príjmu 
a zaručiť prístup k zdravotnej starostlivosti 
– a tým aj posilnenie sociálnej súdržnosti –
a aby bola zároveň zabezpečená ich 
finančná udržateľnosť. Systémy dávok by 
mali byť zamerané na zaručenie istoty 
príjmu počas prechodov a znižovanie 
chudoby, najmä v skupinách s najväčším 
rizikom sociálneho vylúčenia, napr. rodín s 
jedným rodičom, menšín, ľudí so 
zdravotným postihnutím, detí a mladých 
ľudí, starších žien a mužov, legálnych 
migrantov a ľudí bez domova. Členské 
štáty by taktiež mali aktívne podporovať 
sociálne hospodárstvo a sociálnu inováciu 
v prospech najzraniteľnejších skupín.

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 282
Kinga Göncz

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 10 – odsek 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Úsilie členských štátov o zníženie chudoby 
by malo byť zamerané na podporu 

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

chudoby zamestnaných, o podporu
plnohodnotného zapojenia sa do 
spoločnosti a hospodárstva a o rozširovanie 
podnikateľských možností, v súvislosti s 
ktorými sa má využívať Európsky 
sociálny fond. Je nevyhnutné zabezpečiť 
zlepšenie rovnakých príležitostí, ako aj
prístupu k dostupným, udržateľným a 
vysokokvalitným službám vrátane 
verejných služieb (zahŕňajúcim služby 
šírené on-line, v súlade s usmernením 4), a 
najmä zdravotnej starostlivosti. S cieľom
bojovať proti sociálnemu vylúčeniu, 
posilniť postavenie ľudí, aby zohrávali 
aktívnu úlohu v spoločnosti, a zvýšiť 
účasť na trhu práce je nevyhnutné ďalej
zlepšiť systémy sociálnej ochrany a 
politiky aktívneho začlenenia, s cieľom 
vytvárať pre ľudí príležitosti a pracovné 
vyhliadky v rôznych etapách ich života, 
chrániť ich pred hrozbou vylúčenia a 
poskytovať im podporu, predovšetkým 
tým, ktorí sú najviac vzdialení od trhu 
práce, aby získali kvalitnú prácu. Zároveň 
sa musia systémy sociálneho zabezpečenia 
a dôchodkové systémy zmodernizovať tak, 
aby sa zabezpečilo ich využívanie v plnej 
miere s cieľom poskytnúť primeranú 
podporu príjmu, umožniť účasť na 
spoločenskom živote a prístup k zdravotnej 
starostlivosti, pričom sa musí zachovať 
finančná udržateľnosť týchto systémov.
Systémy dávok by mali zabezpečovať
istotu príjmu počas prechodov a znižovať 
chudobu, najmä v skupinách s najväčším 
rizikom sociálneho vylúčenia, napr. rodín s 
jedným rodičom, menšín, ľudí so 
zdravotným postihnutím, detí a mladých 
ľudí, starších žien a mužov, legálnych 
migrantov a ľudí bez domova. Členské 
štáty sa konkrétne zaväzujú k riešeniu 
problému chudoby detí prostredníctvom 
primeraných opatrení zameraných na to, 
aby deti neboli obmedzované v ich 
osobnom rozvoji a znevýhodnené pri 
vstupe do profesného života v dôsledku 
prekážok ich slobodného rozvoja, ktoré 
súvisia s chudobou. Členské štáty by 
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taktiež mali aktívne podporovať sociálne 
hospodárstvo a sociálnu inováciu v 
prospech najzraniteľnejších skupín a mali 
by účinne vykonávať prijaté 
antidiskriminačné opatrenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 283
Konstantinos Poupakis

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 10 – odsek 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Úsilie členských štátov o zníženie chudoby 
by malo byť zamerané na podporu
plnohodnotného zapojenia sa do 
spoločnosti a hospodárstva a na 
rozširovanie podnikateľských možností 
dôsledným využívaním pomoci z 
Európskeho sociálneho fondu. Snahy by sa 
takisto mali sústrediť na zabezpečenie 
rovnakých príležitostí prostredníctvom 
prístupu k dostupným, udržateľným 
a vysokokvalitným službám vrátane 
verejných služieb (zahŕňajúcim služby 
šírené on-line, v súlade s usmernením 4), a 
najmä zdravotnej starostlivosti. Členské 
štáty by mali zaviesť účinné 
antidiskriminačné opatrenia. Rovnako 
v snahe bojovať proti sociálnemu 
vylúčeniu, posilniť postavenie ľudí a 
zvýšiť účasť na trhu práce je potrebné 
zlepšiť systémy sociálnej ochrany, politiky 
celoživotného vzdelávania a aktívneho 
začlenenia, s cieľom vytvárať pre ľudí 
príležitosti v rôznych etapách ich života 
a chrániť ich pred hrozbou vylúčenia. 
Systémy sociálneho zabezpečenia a 
dôchodkové systémy sa musia 
zmodernizovať tak, aby sa zabezpečilo ich 
využívanie v plnej miere s cieľom 
poskytnúť primeranú podporu príjmu 
a zaručiť prístup k zdravotnej starostlivosti 
– a tým aj posilnenie sociálnej súdržnosti –

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

a zaručiť prístup k zdravotnej starostlivosti 
– a tým aj posilnenie sociálnej súdržnosti –
a aby bola zároveň zabezpečená ich 
finančná udržateľnosť. Systémy dávok by 
mali byť zamerané na zaručenie istoty 
príjmu počas prechodov a znižovanie 
chudoby, najmä v skupinách s najväčším 
rizikom sociálneho vylúčenia, napr. rodín s 
jedným rodičom, menšín, ľudí so 
zdravotným postihnutím, detí a mladých 
ľudí, starších žien a mužov, legálnych 
migrantov a ľudí bez domova. Členské 
štáty by taktiež mali aktívne podporovať 
sociálne hospodárstvo a sociálnu inováciu 
v prospech najzraniteľnejších skupín.

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 284
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 10 – odsek 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Úsilie členských štátov o zníženie chudoby 
by malo byť zamerané na podporu 
plnohodnotného zapojenia sa do 
spoločnosti a hospodárstva a na 
rozširovanie podnikateľských možností 
dôsledným využívaním pomoci z 
Európskeho sociálneho fondu. Snahy by sa 
takisto mali sústrediť na zabezpečenie 
rovnakých príležitostí prostredníctvom 
prístupu k dostupným, udržateľným 
a vysokokvalitným službám vrátane 
verejných služieb (zahŕňajúcim služby 
šírené on-line, v súlade s usmernením 4), a 
najmä zdravotnej starostlivosti. Členské 
štáty by mali zaviesť účinné 
antidiskriminačné opatrenia. Rovnako 
v snahe bojovať proti sociálnemu 
vylúčeniu, posilniť postavenie ľudí a 
zvýšiť účasť na trhu práce je potrebné 
zlepšiť systémy sociálnej ochrany, politiky 
celoživotného vzdelávania a aktívneho 

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

začlenenia, s cieľom vytvárať pre ľudí 
príležitosti v rôznych etapách ich života 
a chrániť ich pred hrozbou vylúčenia. 
Osobitne je dôležité zabezpečiť rovnaký 
prístup k vzdelávaniu a rovnaké 
príležitosti pre deti zo znevýhodnených 
rodín, čím sa predíde ich sociálnemu 
vylúčeniu v dospelosti. Systémy sociálneho 
zabezpečenia a dôchodkové systémy sa 
musia zmodernizovať tak, aby sa 
zabezpečilo ich využívanie v plnej miere 
s cieľom poskytnúť primeranú podporu 
príjmu a zaručiť prístup k zdravotnej 
starostlivosti – a tým aj posilnenie 
sociálnej súdržnosti – a aby bola zároveň 
zabezpečená ich finančná udržateľnosť. 
Systémy dávok by mali byť zamerané na 
zaručenie istoty príjmu počas prechodov 
a znižovanie chudoby, najmä v skupinách s 
najväčším rizikom sociálneho vylúčenia, 
napr. rodín s jedným rodičom, menšín, ľudí 
so zdravotným postihnutím, detí a mladých 
ľudí, starších žien a mužov, legálnych 
migrantov a ľudí bez domova. Členské 
štáty by mali aktívne podporovať aj 
sociálnu ekonomiku a sociálnu inováciu 
v prospech najzraniteľnejších skupín.

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 285
Olle Ludvigsson

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 10 – odsek 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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



PE442.935v02-00 208/216 AM\820832SK.doc

SK

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

prístupu k dostupným, udržateľným 
a vysokokvalitným službám vrátane 
verejných služieb (zahŕňajúcim služby 
šírené on-line, v súlade s usmernením 4), a 
najmä zdravotnej starostlivosti. Členské 
štáty by mali zaviesť účinné 
antidiskriminačné opatrenia. Rovnako 
v snahe bojovať proti sociálnemu 
vylúčeniu, posilniť postavenie ľudí a 
zvýšiť účasť na trhu práce je potrebné 
zlepšiť systémy sociálnej ochrany, politiky 
celoživotného vzdelávania a aktívneho 
začlenenia, s cieľom vytvárať pre ľudí 
príležitosti v rôznych etapách ich života 
a chrániť ich pred hrozbou vylúčenia. 
Systémy sociálneho zabezpečenia a 
dôchodkové systémy sa musia 
zmodernizovať tak, aby sa zabezpečilo ich 
využívanie v plnej miere s cieľom 
poskytnúť primeranú podporu príjmu 
a zaručiť prístup k zdravotnej starostlivosti 
– a tým aj posilnenie sociálnej súdržnosti –
a aby bola zároveň zabezpečená ich 
finančná udržateľnosť. Systémy dávok by 
mali byť zamerané na zaručenie istoty 
príjmu počas prechodov a znižovanie 
chudoby, najmä v skupinách s najväčším 
rizikom sociálneho vylúčenia, napr. rodín s 
jedným rodičom, menšín, ľudí so 
zdravotným postihnutím, detí a mladých 
ľudí, starších žien a mužov, legálnych 
migrantov a ľudí bez domova. Členské 
štáty by taktiež mali aktívne podporovať 
sociálne hospodárstvo a sociálnu inováciu 
v prospech najzraniteľnejších skupín. V 
zlepšovaní trvalej udržateľnosti verejných 
financií by mali členské štáty venovať 
osobitnú pozornosť pozitívnym účinkom, 
aké majú zlepšenia v sociálnej súdržnosti 
na národné rozpočty. Zníženie chudoby a 
zvýšenie účasti na verejnom živote vedie k 
poklesu sociálnych výdavkov a zvýšeniu 
príjmov z daní.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 286
Emilie Turunen, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 10 – odsek 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

so zdravotným postihnutím, detí a mladých 
ľudí, starších žien a mužov, legálnych
migrantov a ľudí bez domova. Členské 
štáty by taktiež mali aktívne podporovať 
sociálne hospodárstvo a sociálnu inováciu 
v prospech najzraniteľnejších skupín. 
Členské štáty by mali zaručiť vysoké 
minimálne normy kvality zamestnania s 
cieľom odstrániť chudobu medzi 
zamestnanými ľuďmi.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 287
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 10 – odsek 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Úsilie členských štátov o zníženie chudoby 
by malo byť zamerané na podporu 
plnohodnotného zapojenia sa do 
spoločnosti a hospodárstva a na 
rozširovanie podnikateľských možností 
dôsledným využívaním pomoci z 
Európskeho sociálneho fondu. Snahy by sa 
takisto mali sústrediť na zabezpečenie 
rovnakých príležitostí prostredníctvom 
prístupu k dostupným, udržateľným 
a vysokokvalitným službám vrátane 
verejných služieb (zahŕňajúcim služby
šírené on-line, v súlade s usmernením 4), a 
najmä zdravotnej starostlivosti. Členské 
štáty by mali zaviesť účinné 
antidiskriminačné opatrenia. Rovnako 
v snahe bojovať proti sociálnemu 
vylúčeniu, posilniť postavenie ľudí a 
zvýšiť účasť na trhu práce je potrebné 
zlepšiť systémy sociálnej ochrany, politiky 
celoživotného vzdelávania a aktívneho 
začlenenia, s cieľom vytvárať pre ľudí 
príležitosti v rôznych etapách ich života 
a chrániť ich pred hrozbou vylúčenia. 
Systémy sociálneho zabezpečenia a 
dôchodkové systémy sa musia 

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

a chrániť ich pred hrozbou vylúčenia. 
Systémy sociálneho zabezpečenia a 
dôchodkové systémy sa musia 
zmodernizovať tak, aby sa zabezpečilo ich 
využívanie v plnej miere s cieľom 
poskytnúť primeranú podporu príjmu 
a zaručiť prístup k zdravotnej starostlivosti 
– a tým aj posilnenie sociálnej súdržnosti –
a aby bola zároveň zabezpečená ich 
finančná udržateľnosť. Systémy dávok by 
mali byť zamerané na zaručenie istoty 
príjmu počas prechodov a znižovanie 
chudoby, najmä v skupinách s najväčším 
rizikom sociálneho vylúčenia, napr. rodín s 
jedným rodičom, menšín, ľudí so 
zdravotným postihnutím, detí a mladých 
ľudí, starších žien a mužov, legálnych 
migrantov a ľudí bez domova. Členské 
štáty by taktiež mali aktívne podporovať 
sociálne hospodárstvo a sociálnu inováciu 
v prospech najzraniteľnejších skupín.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 288
Elizabeth Lynne

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 10 – odsek 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Úsilie členských štátov o zníženie chudoby 
by malo byť zamerané na podporu 
plnohodnotného zapojenia sa do 
spoločnosti a hospodárstva a na 
rozširovanie podnikateľských možností 
dôsledným využívaním pomoci z 
Európskeho sociálneho fondu. Snahy by sa 
takisto mali sústrediť na zabezpečenie 
rovnakých príležitostí prostredníctvom 
prístupu k dostupným, udržateľným 
a vysokokvalitným službám vrátane 
verejných služieb (zahŕňajúcim služby 
šírené on-line, v súlade s usmernením 4), a 
najmä zdravotnej starostlivosti. Členské 
štáty by mali zaviesť účinné 

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

antidiskriminačné opatrenia. Rovnako 
v snahe bojovať proti sociálnemu 
vylúčeniu, posilniť postavenie ľudí a 
zvýšiť účasť na trhu práce je potrebné 
zlepšiť systémy sociálnej ochrany, politiky 
celoživotného vzdelávania a aktívneho 
začlenenia, s cieľom vytvárať pre ľudí 
príležitosti v rôznych etapách ich života 
a chrániť ich pred hrozbou vylúčenia. 
Systémy sociálneho zabezpečenia a 
dôchodkové systémy sa musia 
zmodernizovať tak, aby sa zabezpečilo ich 
využívanie v plnej miere s cieľom 
poskytnúť primeranú podporu príjmu 
a zaručiť prístup k zdravotnej starostlivosti 
– a tým aj posilnenie sociálnej súdržnosti –
a aby bola zároveň zabezpečená ich 
finančná udržateľnosť. Systémy dávok by 
mali byť zamerané na zaručenie istoty 
príjmu počas prechodov a znižovanie 
chudoby, najmä v skupinách s najväčším 
rizikom sociálneho vylúčenia, napr. rodín s 
jedným rodičom, menšín, ľudí so 
zdravotným postihnutím, detí a mladých 
ľudí, starších žien a mužov, legálnych 
migrantov a ľudí bez domova. Členské 
štáty by taktiež mali aktívne podporovať 
sociálne hospodárstvo a sociálnu inováciu 
v prospech najzraniteľnejších skupín a 
mali by účinne vykonávať prijaté 
antidiskriminačné opatrenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 289
Marian Harkin

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 10 – odsek 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Úsilie členských štátov o zníženie chudoby 
by malo byť zamerané na podporu 
plnohodnotného zapojenia sa do 
spoločnosti a hospodárstva a na 
rozširovanie podnikateľských možností 

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 290
Jutta Steinruck

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 10 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Sociálne systémy sa nesmú obmedzovať 
len na boj proti chudobe. Musia si 
zachovávať kapacity aj na sociálnu 
ochranu, začleňovanie a podporu.
Malo by sa zabezpečiť poskytovanie 
potrebných sociálnych služieb na podporu 
začleňovania tých, ktorí sa nemôžu 
zapájať do trhu práce, a zároveň 
prispievať k odstráneniu chudoby a 
zabezpečovať primeraný minimálny 
príjem.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 291
Rovana Plumb

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 10 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Je potrebné posilňovať a modernizovať 
systémy sociálnej ochrany vrátane 
dôchodkového a zdravotného, 
zabezpečovať ich sociálnu adekvátnosť, 
finančnú udržateľnosť, schopnosť 
reagovať na meniace sa potreby a pritom 
poskytovať každému v Európe primeranú 
ochranu pred neistými sociálnymi 
situáciami, akými sú zdravotné problémy, 
nezamestnanosť a chudoba.
Členské štáty by mali zlepšiť sociálnu 
ochranu v prípade krátkodobých 
pracovných zmlúv, ktoré sa týkajú najmä 
žien, a predovšetkým tehotných žien.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 292
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Hlavný cieľ EÚ, na základe ktorého 
členské štáty stanovia svoje národné ciele, 
je odstrániť chudobu a v prvom kroku 
znížiť podiel ľudí v Európskej únii
žijúcich pod hranicou chudoby 
jednotlivých krajín o 50 % do roku 2015.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 293
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 10 – odsek 2a (nový) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty vymedzia ciele na zníženie 
počtu chudobných pracujúcich a počtu 
pracovníkov, ktorí dostávajú nízke mzdy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 294
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 10 – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Usmernenie 10 treba považovať za prvý 
krok k budúcemu usmerneniu o 
sociálnom začleňovaní a k rozšíreniu 
základu zmluvy pre budúce Všeobecné 
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usmernenia pre sociálnu oblasť a oblasť 
hospodárstva a zamestnanosti.

Or. en


