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Pozmeňujúci návrh 1
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Odsek –1 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-1. vyzýva Komisiu, aby bezodkladne 
prijala schválené oznámenie o sociálnom 
rozmere HMÚ a aby v tejto súvislosti 
aktualizovala hodnotiacu tabuľku 
makroekonomických nerovnováh so 
súborom zamestnaneckých a sociálnych 
ukazovateľov spolu s prijatím samostatnej 
hodnotiacej tabuľky týkajúcej sa 
sociálneho rozmeru HMÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta skutočnosť, že niektoré členské štáty 
predložili správy o pokroku v plnení cieľov 
stratégie Európa 2020 a v niektorých 
prípadoch uviedli konkrétne projekty 
zodpovedajúce týmto cieľom; vyzýva 
všetky členské štáty, aby tieto správy 
zahrnuli do svojho príspevku k 
európskemu semestru 2014;

1. ľutuje skutočnosť, že iba niektoré 
členské štáty predložili správy o pokroku v 
plnení cieľov stratégie Európa 2020 a v 
niektorých prípadoch uviedli konkrétne 
projekty zodpovedajúce týmto cieľom; 
vyzýva všetky členské štáty, aby tieto 
správy zahrnuli do svojho príspevku k 
európskemu semestru 2014;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 3
Inês Cristina Zuber
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Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta skutočnosť, že niektoré členské 
štáty predložili správy o pokroku v plnení 
cieľov stratégie Európa 2020 a v 
niektorých prípadoch uviedli konkrétne 
projekty zodpovedajúce týmto cieľom; 
vyzýva všetky členské štáty, aby tieto 
správy zahrnuli do svojho príspevku k 
európskemu semestru 2014;

1. poznamenáva, že niektoré členské štáty 
predložili správy o pokroku v plnení cieľov 
stratégie Európa 2020 a v niektorých 
prípadoch uviedli konkrétne projekty 
zodpovedajúce týmto cieľom;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 4
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta skutočnosť, že niektoré členské štáty 
predložili správy o pokroku v plnení cieľov 
stratégie Európa 2020 a v niektorých 
prípadoch uviedli konkrétne projekty 
zodpovedajúce týmto cieľom; vyzýva 
všetky členské štáty, aby tieto správy 
zahrnuli do svojho príspevku k 
európskemu semestru 2014;

1. víta skutočnosť, že niektoré členské štáty 
predložili správy o pokroku v plnení cieľov 
stratégie Európa 2020 a v niektorých 
prípadoch uviedli konkrétne projekty 
zodpovedajúce týmto cieľom; vyzýva 
všetky členské štáty, aby tieto správy 
zahrnuli do svojho príspevku k 
európskemu semestru 2014; vyjadruje 
poľutovanie, že Komisia nepredložila 
správu o pokroku stratégie EÚ 2020; 
vyzýva Komisiu, aby takúto správu 
predkladala každý rok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. pripomína, že Parlament vo svojej 
správe o ročnej stratégii rastu vyzýval na 
realizáciu stratégie schopnej zosúladiť 
úsporné programy so stimulmi v oblasti 
rastu a vytvárania pracovných miest; 
domnieva sa preto, že zavedenie malých 
zmien v pláne fiškálnej konsolidácie 
nebudú odporúčania pre jednotlivé 
krajiny, ktoré predložila Komisia, 
dostatočné na dosiahnutie týchto cieľov; 
varuje, že odporúčania pre jednotlivé 
krajiny vydané v súvislosti so 
štrukturálnou reformou majú rovnaký 
negatívny vplyv na rast a zamestnanosť 
ako predchádzajúce politiky úsporných 
opatrení;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 6
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. poznamenáva, že tzv. neoliberálne 
úsporné opatrenia, ktoré boli 
vypracované, okrem iného ako súčasť 
vnútroštátnych plánov reforiem, 
hospodárskeho riadenia a európskeho 
semestra, prispievajú k prehĺbeniu 
hospodárskej a sociálnej krízy v mnohých 
krajinách s menej stabilným 
hospodárstvom, čoraz viac sťažujú život 
rodinám z pracujúcej triedy, najmä ženám 
a deťom, ktoré sú hlavnými obeťami 
zvýšenia miery chudoby, nezamestnanosti, 
neistej a zle platenej práce;

Or. pt
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Pozmeňujúci návrh 7
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. vyjadruje obavy týkajúce sa 
všeobecného nedostatku ambícií a 
pokroku, pokiaľ ide o ciele stratégie 
Európa 2020; žiada, aby boli ciele
stratégie Európa 2020 stredobodom 
európskeho semestra, pričom členské štáty 
vypracujú ambiciózne vnútroštátne ciele s 
uvedením stratégii na ich dosiahnutie a 
monitorovaním pokroku prostredníctvom 
národných programov reforiem, 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny a 
ročného prieskumu rastu; vyzýva 
Komisiu, aby sa systematicky zaoberala 
odporúčaniami členským štátom pre 
každý cieľ stratégie Európa 2020, v rámci 
ktorého sa nepodarilo dosiahnuť 
dostatočný pokrok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Pervenche Berès

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. je presvedčený, že odporúčania pre 
jednotlivé krajiny v kontexte európskeho 
semestra budú relevantnejšie a účinnejšie 
po stanovení ukazovateľov v sociálnej 
oblasti – ktoré by sa mali zohľadniť v 
procese makroekonomickej nerovnováhy 
a na autonómnom základe – a 
hodnotiacej tabuľky;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že EÚ 27 sa nachádza v 
recesii a že súčasné fiškálne politiky tento 
proces nezvrátia; vyzýva preto Komisiu, 
aby znovu prehodnotila svoj postup 
vzhľadom na túto skutočnosť a 
neprijateľnú mieru dlhodobej 
nezamestnanosti a nezamestnanosti 
mladých ľudí v mnohých členských 
štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Odsek 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. zdôrazňuje, že nedostatky v 
odporúčaniach Komisie viedli k 
nevídanému nárastu rozdielov v oblasti 
sociálneho hospodárstva a zamestnanosti 
medzi členskými štátmi; varuje, že aj 
napriek miernym zlepšeniam tieto 
odporúčania ešte stále obsahujú 
nedostatky, v dôsledku čoho sa tieto 
rozdiely budú pravdepodobne ďalej 
prehlbovať;

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 11
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Odsek 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. vyzýva Komisiu, aby monitorovala 
vnútroštátne ciele stratégie Európa 2020 v 
členských štátoch v rámci finančnej 
pomoci a v tejto súvislosti sa zaoberala 
upravenými odporúčaniami pre jednotlivé 
krajiny so zreteľom na obmedzenia 
vyvolené programami 
makroekonomických úprav;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Odsek 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1c. vyjadruje poľutovanie, že napriek 
opakovaným žiadostiam tohto Parlamentu 
o predloženie vnútroštátnych plánov 
zamestnanosti a zamestnanosti mládeže vo 
všetkých členských štátoch tak veľký 
počet z nich ešte stále neurobil;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 13
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Odsek 1c (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1c. vyzýva Komisiu a Radu, aby aj 
naďalej zlepšovala ukazovatele na 
monitorovanie sociálneho, 
environmentálneho a inovačného 
rozmeru stratégie Európa 2020 v rámci 
európskeho semestra; žiada o rozvoj 
kvantitatívnych a kvalitatívnych metodík 
zameraných na zlepšenie presnosti 
hodnotenia celkových sociálnych a 
environmentálnych skutočnosti, ktoré 
porovnateľné štatistiky na úrovni EÚ v 
súčasnosti plne nezachytávajú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Odsek 1 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1d. domnieva sa, že uznanie potreby 
zníženia zdanenia platov Komisiou v 
prospech ostatných zdrojov príjmov, ako 
sú environmentálne dane, je pozitívny 
vývoj; napriek tomu žiada Komisiu, aby 
mala na pamäti, že je potrebná vyššia 
kapitálová daň s cieľom väčšmi urýchliť 
proces fiškálnej konsolidácie;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 15
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Odsek 2
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. uznáva, že tohtoročné odporúčania pre 
jednotlivé krajiny sú obzvlášť dôležité, 
pretože členské štáty vymedzujú svoje 
investičné priority v oblasti politiky 
súdržnosti v budúcom viacročnom 
finančnom rámci (VFR); vyzýva v tejto 
súvislosti, aby sa finančné prostriedky EÚ 
vo väčšej miere orientovali na politiky 
rastu a zamestnanosti, najmä na boj proti 
nezamestnanosti mladých ľudí;

2. uznáva, že odporúčania pre jednotlivé 
krajiny sú tento rok obzvlášť dôležité, a 
mali by sa zamerať na kombinovanie 
úsporných programov so stimulmi na rast, 
boj proti nezamestnanosti – najmä 
nezamestnanosti mladých ľudí – a 
zachovanie produktívnych investícií, 
napríklad do vzdelávania a inovácií;
vyjadruje poľutovanie, že Komisia do 
svojho návrhu odporúčania nezahrnula 
väčšinu odporúčaní, ktoré navrhol tento 
Parlament; vyjadruje svoje obavy zo 
zvýšenia sociálnych a hospodárskych 
rozdielov medzi členskými štátmi;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 16
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. uznáva, že tohtoročné odporúčania pre 
jednotlivé krajiny sú obzvlášť dôležité, 
pretože členské štáty vymedzujú svoje 
investičné priority v oblasti politiky 
súdržnosti v budúcom viacročnom 
finančnom rámci (VFR); vyzýva v tejto 
súvislosti, aby sa finančné prostriedky EÚ 
vo väčšej miere orientovali na politiky 
rastu a zamestnanosti, najmä na boj proti 
nezamestnanosti mladých ľudí;

2. uznáva, že tohtoročné odporúčania pre 
jednotlivé krajiny sú obzvlášť dôležité, 
pretože členské štáty vymedzujú svoje 
investičné priority v oblasti politiky 
súdržnosti v budúcom viacročnom 
finančnom rámci (VFR); vyzýva v tejto 
súvislosti, aby sa finančné prostriedky EÚ 
orientovali na politiky rastu a 
zamestnanosti, najmä na boj proti 
nezamestnanosti mladých ľudí a 
vytváranie trvalých pracovných miest, 
ktoré nie sú neisté, zahŕňajú povinné 
odvody príspevkov sociálneho 
zabezpečenia a sú primerane platené;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 17
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. uznáva, že tohtoročné odporúčania pre 
jednotlivé krajiny sú obzvlášť dôležité, 
pretože členské štáty vymedzujú svoje 
investičné priority v oblasti politiky 
súdržnosti v budúcom viacročnom 
finančnom rámci (VFR); vyzýva v tejto 
súvislosti, aby sa finančné prostriedky EÚ 
vo väčšej miere orientovali na politiky 
rastu a zamestnanosti, najmä na boj proti 
nezamestnanosti mladých ľudí;

2. uznáva, že tohtoročné odporúčania pre 
jednotlivé krajiny sú obzvlášť dôležité, 
pretože členské štáty vymedzujú svoje 
investičné priority v oblasti politiky 
súdržnosti v budúcom viacročnom 
finančnom rámci (VFR); vyzýva v tejto 
súvislosti, aby sa finančné prostriedky EÚ 
vo väčšej miere orientovali na všetky 
priority stratégie EÚ 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. uznáva, že tohtoročné odporúčania pre 
jednotlivé krajiny sú obzvlášť dôležité, 
pretože členské štáty vymedzujú svoje
investičné priority v oblasti politiky 
súdržnosti v budúcom viacročnom 
finančnom rámci (VFR); vyzýva v tejto 
súvislosti, aby sa finančné prostriedky EÚ 
vo väčšej miere orientovali na politiky 
rastu a zamestnanosti, najmä na boj proti 
nezamestnanosti mladých ľudí;

2. uznáva, že tohtoročné odporúčania pre 
jednotlivé krajiny sú obzvlášť dôležité, 
pretože členské štáty vymedzujú svoje 
investičné priority v oblasti politiky 
súdržnosti v budúcom viacročnom 
finančnom rámci (VFR); vyzýva v tejto 
súvislosti, aby sa finančné prostriedky EÚ 
vo väčšej miere orientovali na politiky 
rastu a zamestnanosti, najmä na boj proti 
nezamestnanosti mladých ľudí a dlhodobej 
nezamestnanosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 19
Pervenche Berès

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. je znepokojený rozšíreným názorom, 
že problém nezamestnanosti mladých ľudí 
by vyriešila migrácia; napriek voľnému 
pohybu pracovníkov, ktorý je základom 
zmluvy, ako odpoveď na súčasnú krízu 
prináša riziko odlivu mozgov, vytvára 
novú nerovnováhu medzi aktívnymi a 
neaktívnymi ľuďmi a nakoniec prispeje k 
prebiehajúcej polarizácii v rámci EÚ a 
najmä v eurozóne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. víta skutočnosť, že niekoľko členských 
štátov prijalo zásadné reformy trhu práce 
zamerané na zlepšenie odolnosti tohto trhu, 
zavedenie väčšej vnútornej i vonkajšej 
flexibility, obmedzenie segmentácie a 
uľahčenie prechodu z jedného pracovného 
miesta na iné;

3. víta skutočnosť, že niekoľko členských 
štátov prijalo zásadné reformy trhu práce 
zamerané na zlepšenie odolnosti tohto trhu, 
zavedenie väčšej vnútornej i vonkajšej 
flexibility, obmedzenie segmentácie a 
uľahčenie prechodu z jedného pracovného 
miesta na iné; vyjadruje poľutovanie, že 
iba malý počet týchto reforiem sa 
uskutočnilo na základe primeranej 
dohody medzi sociálnymi partnermi; vo 
svojich odporúčaniach jednotlivým 
krajinám vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila, že potrebná flexibilita trhu 
práce udrží mimoriadne vysokú úroveň 
sociálnej ochrany, ktorá je 
charakteristickým znakom nášho 
sociálneho modelu;
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Or. es

Pozmeňujúci návrh 21
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. víta skutočnosť, že niekoľko členských 
štátov prijalo zásadné reformy trhu práce 
zamerané na zlepšenie odolnosti tohto 
trhu, zavedenie väčšej vnútornej i 
vonkajšej flexibility, obmedzenie 
segmentácie a uľahčenie prechodu 
z jedného pracovného miesta na iné;

3. vyzýva členské štáty, aby prijali reformy 
trhu práce zamerané najmä na podporu 
kvality práce s právami, zlepšovanie práv 
na sociálne zabezpečenie a sociálnu 
inklúziu, zlepšenie existujúcich 
sociálnych a pracovných práv 
zamestnancov, zavedenie nových práv a 
podporu ochrany zdravia a bezpečnosti pri 
práci, lepšie riadenie sociálnych rizík a 
zosúladenie pracovného a rodinného 
života;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 22
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. víta skutočnosť, že niekoľko členských 
štátov prijalo zásadné reformy trhu práce 
zamerané na zlepšenie odolnosti tohto
trhu, zavedenie väčšej vnútornej i 
vonkajšej flexibility, obmedzenie 
segmentácie a uľahčenie prechodu 
z jedného pracovného miesta na iné;

3. berie na vedomie skutočnosť, že 
niekoľko členských štátov prijalo zásadné 
reformy trhu práce a zaviedlo viac internej 
a externej flexibility; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila, že reformy trhu práce budú 
vo svojich politických usmerneniach, 
okrem iného, zamerané na zníženie 
segmentácie, podporu prechodu z jedného 
pracovného miesta na iné, pokrok v 
začleňovaní zraniteľných skupín na trh 
práce, zníženie chudoby zamestnaných 
osôb, podporu rodovej rovnosti, posilnenie 
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práv zamestnancov s netypickými 
zmluvami a zabezpečenie lepšej sociálnej 
ochrany samostatne zárobkovo činným 
osobám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Ismail Ertug

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. víta skutočnosť, že niekoľko členských 
štátov prijalo zásadné reformy trhu práce 
zamerané na zlepšenie odolnosti tohto trhu, 
zavedenie väčšej vnútornej i vonkajšej 
flexibility, obmedzenie segmentácie a 
uľahčenie prechodu z jedného pracovného 
miesta na iné;

3. víta skutočnosť, že niekoľko členských 
štátov prijalo zásadné reformy trhu práce 
zamerané na zlepšenie odolnosti tohto trhu, 
zavedenie väčšej vnútornej i vonkajšej 
flexibility, obmedzenie segmentácie a 
uľahčenie prechodu z jedného pracovného 
miesta na iné; zdôrazňuje, že v rámci 
týchto reforiem je potrebné zaviesť v 
jednotlivých členských štátoch minimálne 
mzdy zodpovedajúce stabilite 
hospodárstva danej krajiny s cieľom 
predísť neistým a ponižujúcim situáciám 
v zamestnaní;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 24
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. so znepokojením konštatuje, že snaha 
o väčšiu konkurencieschopnosť v Európe 
sa uskutočňuje len prostredníctvom 
mzdovej devalvácie a nie na základe 
zvýšenia produktivity našich ekonomík; 
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žiada Komisiu, aby z výpočtu deficitu 
vylúčila zásadné investície do inovácie a 
odbornej prípravy s cieľom zaistiť väčšiu 
produktivitu v EÚ ako celku;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 25
Pervenche Berès

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. s veľkým znepokojením konštatuje, že 
pôvodné odporúčania pre jednotlivé 
krajiny, ktoré navrhla Komisia pre mnohé 
členské štáty, boli veľmi normatívne, 
pokiaľ ide o dôchodkové reformy, pričom 
na takéto reformy je potrebná národná 
politická a sociálna kohézia a uspieť 
môžu iba vtedy, keď sa o nich bude 
rokovať so sociálnymi partnermi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. konštatuje, že dlh v pomere k HDP v 
niektorých krajinách ešte stále rastie a že 
opatrenia na podporu zamestnanosti a 
rastu sa v týchto členských štátoch musia 
urýchliť;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 27
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatočným odporúčaním Komisie 
členským štátom s vyšším daňovým 
rozpätím, aby zvýšili svoj domáci dopyt a 
ľutuje, že sa zameriavajú na zníženie 
sociálnych dávok než na zvýšenie čistej 
mzdy; vyzýva Komisiu, aby tieto 
odporúčania prepracovala; 

Or. es

Pozmeňujúci návrh 28
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že všetky členské štáty 
dostali odporúčania, pokiaľ ide o mieru 
účasti na trhu práce; vyzýva tie členské 
štáty, ktoré majú vysokú mieru 
nezamestnanosti, aby po konzultácii so 
sociálnymi partnermi zintenzívnili aktívne 
opatrenia trhu práce, ako sú odborná 
príprava a služby zamestnanosti, a 
zavádzali ďalšie reformy s cieľom uľahčiť 
prístup k zamestnaniu, zabrániť 
predčasnému odchodu z trhu práce, znížiť 
náklady práce a bojovať proti segmentácii 
pracovného trhu;

4. konštatuje, že všetky členské štáty 
dostali odporúčania, pokiaľ ide o mieru 
účasti na trhu práce; vyzýva tie členské 
štáty, ktoré majú vysokú mieru 
nezamestnanosti, aby po konzultácii so 
sociálnymi partnermi zintenzívnili aktívne 
opatrenia trhu práce, ako sú odborná 
príprava a služby zamestnanosti, a 
zavádzali ďalšie reformy s cieľom uľahčiť 
prístup k zamestnaniu;

Or. pt
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Pozmeňujúci návrh 29
Danuta Jazłowiecka

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že všetky členské štáty 
dostali odporúčania, pokiaľ ide o mieru 
účasti na trhu práce; vyzýva tie členské 
štáty, ktoré majú vysokú mieru 
nezamestnanosti, aby po konzultácii so 
sociálnymi partnermi zintenzívnili aktívne 
opatrenia trhu práce, ako sú odborná 
príprava a služby zamestnanosti, a 
zavádzali ďalšie reformy s cieľom uľahčiť 
prístup k zamestnaniu, zabrániť 
predčasnému odchodu z trhu práce, znížiť 
náklady práce a bojovať proti segmentácii 
pracovného trhu;

4. konštatuje, že všetky členské štáty 
dostali odporúčania, pokiaľ ide o mieru 
účasti na trhu práce; vyzýva tie členské 
štáty, ktoré majú vysokú mieru 
nezamestnanosti, aby po konzultácii so 
sociálnymi partnermi zintenzívnili aktívne 
opatrenia trhu práce, ako sú odborná 
príprava a služby zamestnanosti, a 
zavádzali ďalšie reformy s cieľom uľahčiť 
prístup k zamestnaniu, zabrániť 
predčasnému odchodu z trhu práce, znížiť 
náklady práce a bojovať proti segmentácii 
pracovného trhu, a zosúladiť zručnosti 
zamestnancov s požiadavkami trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že všetky členské štáty 
dostali odporúčania, pokiaľ ide o mieru 
účasti na trhu práce; vyzýva tie členské 
štáty, ktoré majú vysokú mieru 
nezamestnanosti, aby po konzultácii so 
sociálnymi partnermi zintenzívnili aktívne 
opatrenia trhu práce, ako sú odborná 
príprava a služby zamestnanosti, a 
zavádzali ďalšie reformy s cieľom uľahčiť 
prístup k zamestnaniu, zabrániť 
predčasnému odchodu z trhu práce, znížiť 
náklady práce a bojovať proti segmentácii 
pracovného trhu;

4. konštatuje, že všetky členské štáty 
dostali odporúčania, pokiaľ ide o mieru 
účasti na trhu práce; vyzýva tie členské 
štáty, ktoré majú vysokú mieru 
nezamestnanosti, aby po konzultácii so 
sociálnymi partnermi zintenzívnili aktívne 
opatrenia trhu práce, ako sú odborná 
príprava a služby zamestnanosti, a 
zavádzali ďalšie reformy s cieľom uľahčiť 
prístup k zamestnaniu, zabrániť 
predčasnému odchodu z trhu práce 
a bojovať proti segmentácii pracovného 
trhu; konštatuje, že v členských štátoch 
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bude ako prechodné opatrenie potrebné, 
aby štát dotoval odbornú prípravu a 
pracovné miesta s cieľom predísť 
dlhodobej nezamestnanosti a umožniť 
mladým ľuďom nájsť si zamestnanie; v 
tejto súvislosti vyzýva členské štáty, 
Komisiu a Radu, aby zaviedli investičné 
programy zamerané na vytvorenie 
dlhodobých pracovných miest, a 
konštatuje, že s cieľom trvalo bojovať 
proti nezamestnanosti je v členských 
štátoch potrebné stanoviť záväzné ciele;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 31
Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že všetky členské štáty 
dostali odporúčania, pokiaľ ide o mieru 
účasti na trhu práce; vyzýva tie členské 
štáty, ktoré majú vysokú mieru 
nezamestnanosti, aby po konzultácii so 
sociálnymi partnermi zintenzívnili aktívne 
opatrenia trhu práce, ako sú odborná 
príprava a služby zamestnanosti, a 
zavádzali ďalšie reformy s cieľom uľahčiť 
prístup k zamestnaniu, zabrániť 
predčasnému odchodu z trhu práce, znížiť 
náklady práce a bojovať proti segmentácii 
pracovného trhu;

4. konštatuje, že všetky členské štáty 
dostali odporúčania, pokiaľ ide o mieru 
účasti na trhu práce; vyzýva tie členské 
štáty, ktoré majú vysokú mieru 
nezamestnanosti, aby po konzultácii so 
sociálnymi partnermi zintenzívnili aktívne, 
komplexné a inkluzívne opatrenia trhu 
práce, ako sú odborná príprava a služby 
zamestnanosti, a zavádzali ďalšie reformy s 
cieľom uľahčiť prístup k zamestnaniu, 
zabrániť predčasnému odchodu z trhu 
práce, znížiť náklady práce a bojovať proti 
segmentácii pracovného trhu;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 32
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Odsek 4
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že všetky členské štáty 
dostali odporúčania, pokiaľ ide o mieru
účasti na trhu práce; vyzýva tie členské 
štáty, ktoré majú vysokú mieru 
nezamestnanosti, aby po konzultácii so 
sociálnymi partnermi zintenzívnili aktívne 
opatrenia trhu práce, ako sú odborná 
príprava a služby zamestnanosti, a 
zavádzali ďalšie reformy s cieľom uľahčiť 
prístup k zamestnaniu, zabrániť 
predčasnému odchodu z trhu práce, znížiť
náklady práce a bojovať proti segmentácii 
pracovného trhu;

4. konštatuje, že všetky členské štáty 
dostali odporúčania, pokiaľ ide o mieru 
účasti na trhu práce; vyzýva tie členské 
štáty, ktoré majú nízku mieru účasti na 
trhu práce, aby po konzultácii so 
sociálnymi partnermi zintenzívnili aktívne 
opatrenia trhu práce, ako sú odborná 
príprava a služby zamestnanosti, a 
zavádzali ďalšie reformy s cieľom uľahčiť 
prístup ku kvalitnému zamestnaniu, 
zjednodušiť zosúladenie pracovného a 
rodinného života, zabrániť predčasnému 
odchodu z trhu práce, presunúť zdanenie 
práce na zdanenie životného prostredia a 
tým znížiť náklady práce a bojovať proti 
segmentácii pracovného trhu; zdôrazňuje
potrebu zabezpečenia udržateľnosti 
kvality práce a aktívneho boja proti 
rastúcej chudobe zamestnaných;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že všetky členské štáty 
dostali odporúčania, pokiaľ ide o mieru 
účasti na trhu práce; vyzýva tie členské 
štáty, ktoré majú vysokú mieru 
nezamestnanosti, aby po konzultácii so 
sociálnymi partnermi zintenzívnili aktívne 
opatrenia trhu práce, ako sú odborná 
príprava a služby zamestnanosti, a 
zavádzali ďalšie reformy s cieľom uľahčiť 
prístup k zamestnaniu, zabrániť 
predčasnému odchodu z trhu práce, znížiť 
náklady práce a bojovať proti segmentácii 
pracovného trhu;

4. konštatuje, že všetky členské štáty 
dostali odporúčania, pokiaľ ide o mieru 
účasti na trhu práce; vyzýva tie členské 
štáty, ktoré majú vysokú mieru 
nezamestnanosti, aby po konzultácii so 
sociálnymi partnermi zintenzívnili aktívne 
opatrenia trhu práce, ako sú odborná 
príprava a služby zamestnanosti, a 
zavádzali ďalšie reformy s cieľom uľahčiť 
prístup k zamestnaniu, zabrániť 
predčasnému odchodu z trhu práce, zlepšiť 
konkurencieschopnosť a bojovať proti 
segmentácii pracovného trhu;



PE516.693v01-00 20/49 AM\944149SK.doc

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. konštatuje základný význam zvýšenia 
a zlepšenia dôchodkov a miezd, najmä v 
krajinách s menej stabilným 
hospodárstvom, s cieľom oživiť domáce 
trhy a zlepšiť životné podmienky 
pracovníkov a ich rodín;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 35
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. víta odporúčania Komisie jednotlivým 
krajinám v oblasti environmentálneho 
zdaňovania; poukazuje na pozitívny 
rozpočtový, zamestnanecký, sociálny a 
environmentálny vplyv presunutia 
zdanenia z práce na zdanenie životného 
prostredia a zrušenia dotácií škodlivých 
pre životné prostredie; vyzýva Komisiu, 
aby environmentálne zdaňovanie určila v 
nadchádzajúcom prieskume ročného 
rastu ako prioritu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 36
Pervenche Berès

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. vyjadruje poľutovanie, že odporúčania 
pre jednotlivé krajiny sa zameriavajú na 
riešenie vplyvu režimu zdanenia práce na 
dlhodobé investície a výsledok z hľadiska 
vytvárania pracovných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. vyjadruje poľutovanie, že odporúčania 
pre jednotlivé krajiny sú zamerané na 
decentralizáciu stanovovania miezd a 
kolektívne vyjednávanie; vyzýva Komisiu, 
aby sa v budúcnosti vyhla týmto 
odporúčaniam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. pripomína, že situácia nezamestnaných 
mladých ľudí je mimoriadne 
znepokojujúca a že je potrebné 

5. pripomína, že situácia nezamestnaných 
mladých ľudí je mimoriadne 
znepokojujúca a že je potrebné 
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bezodkladne konať; žiada európsky pakt 
pre zamestnanosť mládeže, ktorý uvedie do 
praxe už dávno dohodnuté opatrenia a 
vymedzí nové zdroje a opatrenia na boj 
proti nezamestnanosti mladých ľudí;

bezodkladne konať; žiada európsky pakt 
pre zamestnanosť mládeže s cieľom 
dokončiť a zaviesť do praxe opatrenia, 
ktoré boli schválené Pakte zamestnanosti 
a rastu v júni 2012 a prijať nové zdroje a 
opatrenia;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 39
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. pripomína, že situácia nezamestnaných 
mladých ľudí je mimoriadne 
znepokojujúca a že je potrebné 
bezodkladne konať; žiada európsky pakt 
pre zamestnanosť mládeže, ktorý uvedie do 
praxe už dávno dohodnuté opatrenia a 
vymedzí nové zdroje a opatrenia na boj 
proti nezamestnanosti mladých ľudí;

5. pripomína, že situácia nezamestnaných
mladých ľudí je mimoriadne 
znepokojujúca a že je potrebné 
bezodkladne konať; žiada európsky pakt 
pre zamestnanosť mládeže, ktorý uvedie do 
praxe už dávno dohodnuté opatrenia a 
vymedzí nové zdroje a opatrenia na boj 
proti nezamestnanosti mladých ľudí, zníži 
počet mladých ľudí, ktorí nepracujú, ani 
nepokračujú vo vzdelávaní či odbornej 
príprave (NEET) a chubobu mládeže, so 
zreteľom na kvalitatívny aspekt slušne 
platenej práce pri plnom rešpektovaní 
kľúčových pracovných noriem;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Pervenche Berès

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. vyjadruje potešenie nad vyčlenením 
prostriedkov na iniciatívu na podporu 
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zamestnanosti mládeže na základe žiadosti 
výboru EMPL vyjadrenej v jeho 
pozmeňujúcich návrhoch k nariadeniu o 
spoločných ustanoveniach; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. víta, že Rada prijala záruku pre mladých 
a že na iniciatívu na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí bolo v rámci 
budúceho VFR vyčlenených 6 miliárd 
EUR; vyzýva členské štáty, aby vykonávali 
systém záruk pre mladých;

6. víta, že Rada prijala záruku pre mladých 
a že na iniciatívu na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí bolo v rámci 
budúceho VFR vyčlenených 6 miliárd 
EUR; vyzýva členské štáty, aby vykonávali 
systém záruk pre mladých; s uspokojením 
konštatuje, že tieto finančné prostriedky 
sa môžu použiť počas prvých dvoch rokov 
nasledujúceho finančného rámca; 
pripomína, že táto suma však nie je 
dostatočná a mala by byť prvou splátkou 
na boj proti nezamestnanosti mládeže; 
zdôrazňuje, že Medzinárodná organizácia 
práce (MOP) vypočítala, že na účinné 
vykonávanie programu na boj proti 
nezamestnanosti mládeže v EÚ je 
potrebných 21 miliárd EUR;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 42
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. víta, že Rada prijala záruku pre mladých 6. víta, že Rada prijala záruku pre mladých 
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a že na iniciatívu na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí bolo v rámci 
budúceho VFR vyčlenených 6 miliárd 
EUR; vyzýva členské štáty, aby vykonávali
systém záruk pre mladých;

a pripomína, že na iniciatívu na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí bolo v rámci 
budúceho VFR vyčlenených 6 miliárd 
EUR, čo nepostačuje na trvalý boj proti 
nezamestnanosti mládeže; vyzýva Radu, 
aby podľa možnosti finančne podporila 
členské štáty pri vykonávaní systému 
záruk pre mladých;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 43
Danuta Jazłowiecka

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. víta, že Rada prijala záruku pre mladých 
a že na iniciatívu na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí bolo v rámci 
budúceho VFR vyčlenených 6 miliárd 
EUR; vyzýva členské štáty, aby vykonávali 
systém záruk pre mladých;

6. víta, že Rada prijala záruku pre mladých 
a že na iniciatívu na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí bolo v rámci 
budúceho VFR vyčlenených 6 miliárd 
EUR; vyzýva členské štáty, aby vykonávali 
systém záruk pre mladých a využívali 
dostupné zdroje účinným spôsobom, 
zameraním aktivít na osoby, ktoré sa 
nachádzajú v najťažšej situácii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. víta, že Rada prijala záruku pre mladých 
a že na iniciatívu na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí bolo v rámci 
budúceho VFR vyčlenených 6 miliárd 
EUR; vyzýva členské štáty, aby vykonávali 

6. konštatuje, že Rada prijala záruku pre 
mladých a že na iniciatívu na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí bolo v rámci 
budúceho VFR vyčlenených 6 miliárd 
EUR; vyzýva členské štáty, aby vykonávali 
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systém záruk pre mladých; systém záruk pre mladých; v tejto 
súvislosti odkazuje na štúdiu MOP s 
názvom „Kríza zamestnanosti v eurozóne: 
trendy a politické reakcie“, v ktorej sa 
uvádza, že v záujme účinného odstránenia 
nezamestnanosti mládeže je potrebná 
finančná injekcia vo výške 21 miliárd 
EUR, čo preukazuje, že suma vyčlenená 
na túto úlohu je skutočne neprimeraná;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 45
Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. víta, že Rada prijala záruku pre mladých 
a že na iniciatívu na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí bolo v rámci 
budúceho VFR vyčlenených 6 miliárd 
EUR; vyzýva členské štáty, aby vykonávali 
systém záruk pre mladých;

6. víta, že Rada prijala záruku pre mladých 
a že na iniciatívu na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí bolo v rámci 
budúceho VFR vyčlenených 6 miliárd 
EUR; vyzýva členské štáty, aby vykonávali 
systém záruk pre mladých; zdôrazňuje, že 
podľa MOP bude na účinné vykonávanie 
systém záruk pre mladých v rámci 
samotnej eurozóny potrebných 
21 miliárd EUR1, pričom ročné náklady 
na nezamestnanosť mládeže v Únii 
predstavujú 153 miliárd EUR, čo 
zodpovedá 1,2 % HDP EÚ2; vyzýva preto 
členské štáty, aby zvýšili svoje úsilie v boji 
proti nezamestnanosti mládeže;
__________________
1 pozri: Medzinárodná organizácia práce: 
Kríza zamestnanosti v eurozóne. Trendy a 
politické reakcie. Ženeva, 2012.
2 pozri: Eurofound: NEETs – Mladí 
ľudia, ktorí nie sú zamestnaní, 
nevzdelávajú sa a nezúčastňujú sa na 
odbornej príprave: charakteristiky, 
náklady a politické reakcie v Európe. 
Úrad pre vydávanie publikácií Európskej 
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únie, Luxemburg, 2012 

Or. de

Pozmeňujúci návrh 46
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. víta, že Rada prijala záruku pre mladých 
a že na iniciatívu na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí bolo v rámci 
budúceho VFR vyčlenených 6 miliárd 
EUR; vyzýva členské štáty, aby vykonávali 
systém záruk pre mladých;

6. víta, že Rada prijala záruku pre mladých 
a že na iniciatívu na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí bolo v rámci 
budúceho VFR vyčlenených 6 miliárd 
EUR; vyzýva členské štáty, aby vykonávali 
systém záruk pre mladých; vyzýva Komisiu 
a Radu, aby zabezpečili, že aj členské štáty 
v rámci postupu pri nadmernom schodku 
budú mať fiškálny priestor na využitie 
týchto nástrojov, najmä prostredníctvom 
dočasného vyňatia opatrení členských 
štátov v oblasti spolufinancovania na boj 
proti nezamestnanosti mládeže z výpočtu 
nadmerného schodku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Pervenche Berès

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. víta, že Rada prijala záruku pre mladých 
a že na iniciatívu na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí bolo v rámci 
budúceho VFR vyčlenených 6 miliárd 
EUR; vyzýva členské štáty, aby vykonávali 
systém záruk pre mladých;

6. víta, že Rada prijala záruku pre mladých 
a že na iniciatívu na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí bolo v rámci 
budúceho VFR vyčlenených 6 miliárd 
EUR; vyzýva členské štáty, aby 
bezodkladne vykonávali systém záruk pre 
mladých;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje potrebu zabezpečiť väčšiu 
spravodlivosť daňových systémov, najmä 
systémov progresívnejšej dane a 
presunutia daňového základu z práce na 
ostatné zdroje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. nabáda Komisiu, aby pokračovala v 
činnosti akčných tímov pre zamestnanosť 
mládeže a členským štátom s najvyššou 
mierou nezamestnanosti mladých ľudí tak 
pomáhala pri zmene programovania 
štrukturálnych fondov EÚ s cieľom 
zamerať ich na mladých ľudí; víta zámer 
Komisie ďalej rozvíjať Európsky portál pre 
pracovnú mobilitu (EURES) tým, že 
zintenzívni a rozšíri svoje aktivity a najmä 
podporí mobilitu mládeže;

7. vyjadruje sklamanie z výsledkov
akčných tímov pre zamestnanosť mládeže 
v členských štátoch s najvyššou mierou 
nezamestnanosti mladých ľudí v dôsledku 
zmeny programovania štrukturálnych 
fondov EÚ s cieľom zamerať ich na 
mladých ľudí; víta zámer Komisie ďalej 
rozvíjať Európsky portál pre pracovnú 
mobilitu (EURES) tým, že zintenzívni a 
rozšíri svoje aktivity a najmä podporí 
mobilitu mládeže;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 50
Jutta Steinruck
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Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. nabáda Komisiu, aby pokračovala v 
činnosti akčných tímov pre zamestnanosť 
mládeže a členským štátom s najvyššou 
mierou nezamestnanosti mladých ľudí tak 
pomáhala pri zmene programovania 
štrukturálnych fondov EÚ s cieľom 
zamerať ich na mladých ľudí; víta zámer 
Komisie ďalej rozvíjať Európsky portál pre 
pracovnú mobilitu (EURES) tým, že 
zintenzívni a rozšíri svoje aktivity a najmä 
podporí mobilitu mládeže;

7. nabáda Komisiu, aby pokračovala v 
činnosti akčných tímov pre zamestnanosť 
mládeže a členským štátom s najvyššou 
mierou nezamestnanosti mladých ľudí tak 
pomáhala pri zmene programovania 
štrukturálnych fondov EÚ s cieľom 
zamerať ich na mladých ľudí; víta zámer 
Komisie ďalej rozvíjať Európsky portál pre 
pracovnú mobilitu (EURES) tým, že 
zintenzívni a rozšíri svoje aktivity a najmä 
podporí mobilitu mládeže; zároveň však 
poznamenáva, že mobilita musí byť aj 
naďalej dobrovoľná a že snaha o 
vytváranie pracovných miest a 
vzdelávacích zariadení na miestne tým 
nesmie byť obmedzená;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 51
Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. nabáda Komisiu, aby pokračovala v 
činnosti akčných tímov pre zamestnanosť 
mládeže a členským štátom s najvyššou 
mierou nezamestnanosti mladých ľudí tak 
pomáhala pri zmene programovania 
štrukturálnych fondov EÚ s cieľom 
zamerať ich na mladých ľudí; víta zámer 
Komisie ďalej rozvíjať Európsky portál pre 
pracovnú mobilitu (EURES) tým, že 
zintenzívni a rozšíri svoje aktivity a najmä 
podporí mobilitu mládeže;

7. nabáda Komisiu, aby pokračovala v 
činnosti akčných tímov pre zamestnanosť 
mládeže a členským štátom s najvyššou 
mierou nezamestnanosti mladých ľudí tak 
pomáhala pri zmene programovania 
štrukturálnych fondov EÚ s cieľom 
zamerať ich na mladých ľudí; víta zámer 
Komisie ďalej rozvíjať Európsky portál pre 
pracovnú mobilitu (EURES) tým, že 
zintenzívni a rozšíri svoje aktivity a najmä 
podporí mobilitu mládeže; vyzýva Komisiu, 
aby navrhla kvalitný rámec pre stáže 
zahŕňajúci, okrem iného, kritériá pre 
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spravodlivé odmeňovanie, výsledky 
vzdelávania, pracovné podmienky, 
bezpečnostné a zdravotné normy; vyzýva 
Komisiu, členské štáty a európskych 
sociálnych partnerov, aby ambicióznym 
spôsobom realizovali alianciu pre 
učňovskú prípravu;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 52
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. nabáda Komisiu, aby pokračovala v 
činnosti akčných tímov pre zamestnanosť 
mládeže a členským štátom s najvyššou 
mierou nezamestnanosti mladých ľudí tak 
pomáhala pri zmene programovania 
štrukturálnych fondov EÚ s cieľom 
zamerať ich na mladých ľudí; víta zámer 
Komisie ďalej rozvíjať Európsky portál pre 
pracovnú mobilitu (EURES) tým, že 
zintenzívni a rozšíri svoje aktivity a najmä 
podporí mobilitu mládeže;

7. nabáda Komisiu, aby pokračovala v 
činnosti akčných tímov pre zamestnanosť 
mládeže a členským štátom s najvyššou 
mierou nezamestnanosti mladých ľudí tak 
pomáhala pri zmene programovania 
štrukturálnych fondov EÚ viacročného 
finančného rámca 2007 – 2013 s cieľom 
zamerať ich na mladých ľudí; víta zámer 
Komisie ďalej rozvíjať Európsky portál pre 
pracovnú mobilitu (EURES) tým, že 
zintenzívni a rozšíri svoje aktivity a najmä 
podporí mobilitu mládeže;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. je presvedčený, že vzhľadom na počet 
pracovníkov, najmä mladých ľudí, ktorí 
odchádzajú z krajiny svojho pôvodu do 



PE516.693v01-00 30/49 AM\944149SK.doc

SK

iných krajín EÚ v snahe nájsť si 
zamestnanie, je mimoriadne potrebné 
stanoviť primerané opatrenia, ktoré 
zaručia prenosnosť sociálnych práv 
získaných v tomto procese, najmä pokiaľ 
ide o práva na dávky v nezamestnanosti a 
dôchodok; domnieva sa, že vzhľadom na 
túto situáciu by mal EURES zohrávať 
dôležitejšiu úlohu pri sprostredkovaní 
práce v jednotlivých členských štátoch; 
víta vylepšenie portálu európskej mobility 
a žiada o vypracovanie konkrétnej 
stratégie spolu s členskými štátmi;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 54
Pervenche Berès

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. víta skutočnosť, že po prvývkrát sa 
niektoré odporúčania pre jednotlivé 
krajiny zaoberajú osobitnou situáciou 
členských štátov týkajúcou sa chudoby; 
hlboko odsudzuje skutočnosť, že žiadne 
odporúčania pre jednotlivé krajiny sa 
konkrétne nezaoberajú prípadom 
vylúčenia žien z trhu práce, ani 
nestanovujú žiadne opatrenia na ich 
začlenenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. žiada členské štáty, aby zaviedli 
systémy, ktoré zabezpečia lepší prístup k 
financovaniu pre MSP s cieľom podporiť 
rast zamestnanosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Odsek 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7b. zdôrazňuje potrebu lepšej fiškálnej 
flexibility s cieľom splniť osobitné 
potreby jednotlivých členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že sú potrebné osobitné 
opatrenia na zvýšenie účasti žien, starších 
pracovníkov a pracovníkov so zdravotným 
postihnutím na trhu práce tým, že sa 
zabezpečia efektívne stimuly na to, aby sa 
mohli vrátiť do pracovného života 
a zotrvať v ňom; pripomína, že kvalita, 
cenová dostupnosť a prístupnosť služieb 
týkajúcich sa predškolskej východy a 
starostlivosti o deti zohrávajú kľúčovú 
úlohu;

8. zdôrazňuje, že sú potrebné osobitné 
opatrenia na zvýšenie účasti žien, starších 
pracovníkov a pracovníkov so zdravotným 
postihnutím na trhu práce tým, že sa 
zabezpečia efektívne stimuly na to, aby sa 
mohli vrátiť do pracovného života 
a zotrvať v ňom; pripomína, že kvalita, 
cenová dostupnosť a prístupnosť služieb 
týkajúcich sa predškolskej výchovy, 
starostlivosti o deti a seniorov zohrávajú 
kľúčovú úlohu;



PE516.693v01-00 32/49 AM\944149SK.doc

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje, že dlhodobo nezamestnané 
osoby by sa mali podporovať 
prostredníctvom aktivačných stimulov, 
napr. programov zameraných na 
uľahčovanie prechodu od sociálnej 
podpory na trh práce, ako aj primeraných
systémov dávok pri opätovnom zapojení sa 
do trhu práce;

9. zdôrazňuje, že dlhodobo nezamestnané 
osoby by sa mali podporovať 
prostredníctvom aktivačných stimulov, 
napr. programov zameraných na 
uľahčovanie prechodu od sociálnej 
podpory na trh práce, ako aj systémov 
dávok vychádzajúcich z potrieb pri 
opätovnom zapojení sa do trhu práce;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 59
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje, že dlhodobo nezamestnané 
osoby by sa mali podporovať 
prostredníctvom aktivačných stimulov, 
napr. programov zameraných na 
uľahčovanie prechodu od sociálnej 
podpory na trh práce, ako aj primeraných 
systémov dávok pri opätovnom zapojení 
sa do trhu práce;

9. zdôrazňuje, že dlhodobo nezamestnané
osoby by sa mali podporovať 
prostredníctvom vytvárania pracovných 
miest a integrovaných prístupov k 
aktívnemu začleňovaniu vrátane 
pozitívnych aktivačných stimulov, napr. 
osobného usmernenia a programov 
zameraných na uľahčovanie prechodu od 
sociálnej podpory na trh práce, a prístupu 
ku kvalitným službám s cieľom 
podporovať ich opätovné zapojenie sa 
do trhu práce a prístup ku kvalitným 
pracovným miestam;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 60
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Odsek 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9a. zdôrazňuje, že členské štáty by mali 
dôkladne zavádzať opatrenia na zvýšenie 
bezpečnosti pracovníkov tým, že zrušia 
neisté pracovné miesta a netypické 
zmluvné dohody s cieľom obmedziť a 
znížiť neisté formy zamestnávania, 
ktorých zneužívanie by sa malo trestať; 
zdôrazňuje, že členské štáty sú preto 
zodpovedné za zavedenie kombinácie 
bezpečných a spoľahlivých 
zamestnaneckých zmlúv, aktívnych a 
integračných politík na trhu práce, 
celoživotného vzdelávania a účinných, 
vysoko kvalitných systémov sociálneho 
zabezpečenia vrátane jasných nárokov pre 
nezamestnaných s cieľom poskytnúť im 
primerané dávky a cielené opatrenia, 
ktoré im umožnia nájsť si kvalitné 
zamestnanie alebo odbornú prípravu a v 
prípade potreby zdokonaliť svoje 
zručnosti a schopnosti;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 61
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Odsek 10

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10. pripomína, že rozsiahly hospodársky 
potenciál a potenciál tvorby pracovných 
miest v sektore služieb je stále nevyužitý; 
žiada úplné a náležité vykonávanie 

10. pripomína, že rozsiahly hospodársky 
potenciál a potenciál tvorby pracovných 
miest v sektore služieb je stále nevyužitý; 
žiada úplné a náležité vykonávanie 
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smernice EÚ o službách; vyzýva členské 
štáty, aby odstránili prekážky v 
maloobchodnom sektore a nadmerné 
obmedzenia v oblasti profesionálnych 
služieb a regulovaných profesií;

smernice EÚ o službách; zároveň 
konštatuje, že mzdy a sociálne normy 
musia byť dodržané vo všetkých 
oblastiach; vyzýva členské štáty, aby vo 
všetkých oblastiach, na ktoré sa 
nevzťahujú kolektívne dohody medzi 
sociálnymi partnermi, zaviedli stanovená 
minimálna mzda založená na 
kolektívnych dohodách, ktoré sa stali 
obvyklými v danom sektore;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 62
Danuta Jazłowiecka

Návrh stanoviska
Odsek 10

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10. pripomína, že rozsiahly hospodársky 
potenciál a potenciál tvorby pracovných 
miest v sektore služieb je stále nevyužitý; 
žiada úplné a náležité vykonávanie 
smernice EÚ o službách; vyzýva členské 
štáty, aby odstránili prekážky v 
maloobchodnom sektore a nadmerné 
obmedzenia v oblasti profesionálnych 
služieb a regulovaných profesií;

10. pripomína, že rozsiahly hospodársky 
potenciál a potenciál tvorby pracovných 
miest v sektore služieb je stále nevyužitý; 
žiada úplné a náležité vykonávanie 
smernice EÚ o službách; vyzýva členské 
štáty, aby odstránili prekážky v 
maloobchodnom sektore a nadmerné 
obmedzenia v oblasti profesionálnych 
služieb a regulovaných profesií; zároveň 
žiada o odstránenie prekážok pre voľný 
pohyb pracovníkov s cieľom zlepšiť 
mobilitu a optimalizovať využívanie 
ľudského kapitálu EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Odsek 10
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10. pripomína, že rozsiahly hospodársky 
potenciál a potenciál tvorby pracovných 
miest v sektore služieb je stále nevyužitý; 
žiada úplné a náležité vykonávanie 
smernice EÚ o službách; vyzýva členské 
štáty, aby odstránili prekážky v 
maloobchodnom sektore a nadmerné 
obmedzenia v oblasti profesionálnych 
služieb a regulovaných profesií;

10. pripomína dôležitú úlohu verejných 
služieb pri zabezpečovaní sociálnych práv;
vyzýva členské štáty, aby posilnili takéto 
služby namiesto toho, aby sa zaoberali 
politikami vyžadujúcimi prepúšťanie 
štátnych zamestnancov; zdôrazňuje, že 
súkromné služby by sa nemali vykonávať 
na úkor zrušenia sietí verejných služieb;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 64
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Odsek 10

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10. pripomína, že rozsiahly hospodársky 
potenciál a potenciál tvorby pracovných 
miest v sektore služieb je stále nevyužitý; 
žiada úplné a náležité vykonávanie 
smernice EÚ o službách; vyzýva členské 
štáty, aby odstránili prekážky v 
maloobchodnom sektore a nadmerné 
obmedzenia v oblasti profesionálnych 
služieb a regulovaných profesií;

10. pripomína, že plný hospodársky 
potenciál a potenciál tvorby pracovných 
miest v sektore služieb je stále nevyužitý; 
žiada úplné a náležité vykonávanie 
smernice EÚ o službách pri súčasnom 
zabezpečení povinností verejnej služby, 
ktoré môžu zaistiť jednotný prístup k 
dostupnej kvalite služieb pre všetkých; 
vyzýva členské štáty, aby investovali 
najmä do kvalitných sociálnych služieb; 
vyzýva členské štáty, aby odstránili 
prekážky v maloobchodnom sektore 
a nadmerné obmedzenia v oblasti 
profesionálnych služieb a regulovaných 
profesií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Marije Cornelissen
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Návrh stanoviska
Odsek 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10a. zdôrazňuje potenciál zamestnanosti 
ekologického hospodárstva, ktorý by 
podľa odhadov Komisie mohol do roku 
2020 priniesť 5 miliónov pracovných 
miest len v samotných sektoroch 
energetickej účinnosti a obnoviteľnej 
energie, za predpokladu, že sa zavedú 
ambiciózne politiky v oblasti klímy a 
energetiky; vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili dostatočnú úroveň investícií 
do týchto sektorov, predvídali budúci 
dopyt po zručnostiach pracovníkov a 
zaistili kvalitné ekologické pracovné 
miesta; vyzýva Komisiu, aby využívanie 
potenciálu pracovných miest v rámci 
ekologického hospodárstva stanovila za 
hlavnú prioritu v ročnom prieskume rastu 
2014;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Pervenche Berès

Návrh stanoviska
Odsek 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10a. vyzýva Európsku komisiu, aby 
vypracovala zelenú knihu o minimálnych 
dávkach v nezamestnanosti v eurozóne 
ako automatický stabilizátor, na základe 
rozpravy v pléne o sociálnom rozmere 
HMÚ, ako aj vypočutia, ktoré 9. júla 2013 
zorganizoval výbor Európskeho 
parlamentu EMPL;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 67
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Odsek 11

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

11. pripomína nesúlad medzi ponúkanými 
a požadovanými zručnosťami a problémy 
v mnohých regiónoch a sektoroch, ako aj 
neschopnosť určitých systémov 
vzdelávania a odbornej prípravy uspokojiť 
požiadavky trhu; víta reformy systémov 
odborného vzdelávania a prípravy, ktoré 
uskutočňujú niektoré členské štáty s 
cieľom prispôsobiť zručnosti a schopnosti 
potrebám trhu práce, najmä pokiaľ ide 
o mladých ľudí; pripomína, že takmer 
všetky členské štáty musia v oblasti 
vzdelávania a odbornej prípravy 
uskutočniť ďalšie opatrenia a investície;

11. pripomína, že všetky členské štáty by 
mali vynaložiť väčšie úsilie o 
prispôsobenie svojich systémov 
vzdelávania potrebám trhu práce;
vyjadruje poľutovanie, že Komisia vo 
svojich odporúčaniach nezamerala 
pozornosť členských štátov na tento 
aspekt;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 68
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Odsek 11

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

11. pripomína nesúlad medzi ponúkanými 
a požadovanými zručnosťami a problémy 
v mnohých regiónoch a sektoroch, ako aj 
neschopnosť určitých systémov 
vzdelávania a odbornej prípravy uspokojiť 
požiadavky trhu; víta reformy systémov 
odborného vzdelávania a prípravy, ktoré 
uskutočňujú niektoré členské štáty s 
cieľom prispôsobiť zručnosti a schopnosti 
potrebám trhu práce, najmä pokiaľ ide 
o mladých ľudí; pripomína, že takmer 
všetky členské štáty musia v oblasti 
vzdelávania a odbornej prípravy uskutočniť 

11. pripomína nesúlad medzi ponúkanými 
a požadovanými zručnosťami a problémy 
v mnohých regiónoch a sektoroch, ako aj 
neschopnosť určitých systémov 
vzdelávania a odbornej prípravy uspokojiť 
požiadavky trhu; víta reformy systémov 
odborného vzdelávania a prípravy, ktoré 
uskutočňujú niektoré členské štáty s 
cieľom prispôsobiť zručnosti a schopnosti 
potrebám trhu práce, najmä pokiaľ ide 
o mladých ľudí; pripomína, že takmer 
všetky členské štáty musia v oblasti 
vzdelávania a odbornej prípravy uskutočniť 
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ďalšie opatrenia a investície; ďalšie opatrenia a investície; pripomína, že 
požiadavky na úsporné opatrenia a 
konsolidáciu rozpočtu nesmú brániť 
investíciám do odbornej prípravy a 
bezpečných a istých pracovných miest;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 69
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Odsek 11

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

11. pripomína nesúlad medzi ponúkanými 
a požadovanými zručnosťami a problémy 
v mnohých regiónoch a sektoroch, ako aj 
neschopnosť určitých systémov 
vzdelávania a odbornej prípravy uspokojiť 
požiadavky trhu; víta reformy systémov 
odborného vzdelávania a prípravy, ktoré 
uskutočňujú niektoré členské štáty s 
cieľom prispôsobiť zručnosti a schopnosti 
potrebám trhu práce, najmä pokiaľ ide 
o mladých ľudí; pripomína, že takmer 
všetky členské štáty musia v oblasti 
vzdelávania a odbornej prípravy uskutočniť 
ďalšie opatrenia a investície;

11. pripomína nesúlad medzi ponúkanými 
a požadovanými zručnosťami a problémy 
v mnohých regiónoch a sektoroch, ako aj 
neschopnosť určitých systémov 
vzdelávania a odbornej prípravy uspokojiť 
požiadavky trhu; zastáva názor, že 
vzdelávacie zariadenia a/alebo zariadenia 
odbornej prípravy musia poskytovať 
školské stáže, ktoré sa musia zaradiť do 
školských osnov, a umožniť študentom 
získavanie skúseností vo svojom 
vybranom študijnom odbore, čím sa zvýšia 
ich skúsenosti v oblasti vzdelávania a 
pochopenie pracovných postupov; 
pripomína, že takmer všetky členské štáty 
musia v oblasti vzdelávania a odbornej 
prípravy uskutočniť ďalšie opatrenia a 
investície;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 70
Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Odsek 11
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

11. pripomína nesúlad medzi ponúkanými 
a požadovanými zručnosťami a problémy 
v mnohých regiónoch a sektoroch, ako aj 
neschopnosť určitých systémov 
vzdelávania a odbornej prípravy uspokojiť 
požiadavky trhu; víta reformy systémov 
odborného vzdelávania a prípravy, ktoré 
uskutočňujú niektoré členské štáty s 
cieľom prispôsobiť zručnosti a schopnosti 
potrebám trhu práce, najmä pokiaľ ide 
o mladých ľudí; pripomína, že takmer 
všetky členské štáty musia v oblasti 
vzdelávania a odbornej prípravy uskutočniť 
ďalšie opatrenia a investície;

11. víta reformy systémov odborného 
vzdelávania a prípravy, ktoré uskutočňujú 
niektoré členské štáty s cieľom prispôsobiť 
zručnosti a schopnosti potrebám trhu práce, 
najmä pokiaľ ide o mladých ľudí; v tejto 
súvislosti poukazuje na výhody duálnych 
vzdelávacích systémov; pripomína, že 
takmer všetky členské štáty musia v oblasti 
vzdelávania a odbornej prípravy uskutočniť 
ďalšie opatrenia a investície;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 71
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Odsek 11

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

11. pripomína nesúlad medzi ponúkanými 
a požadovanými zručnosťami a problémy 
v mnohých regiónoch a sektoroch, ako aj 
neschopnosť určitých systémov 
vzdelávania a odbornej prípravy uspokojiť 
požiadavky trhu; víta reformy systémov 
odborného vzdelávania a prípravy, ktoré 
uskutočňujú niektoré členské štáty s 
cieľom prispôsobiť zručnosti a schopnosti 
potrebám trhu práce, najmä pokiaľ ide 
o mladých ľudí; pripomína, že takmer 
všetky členské štáty musia v oblasti 
vzdelávania a odbornej prípravy uskutočniť 
ďalšie opatrenia a investície;

11. pripomína nesúlad medzi ponúkanými 
a požadovanými zručnosťami a problémy 
v mnohých regiónoch a sektoroch, ako aj 
neschopnosť určitých systémov 
vzdelávania a odbornej prípravy uspokojiť 
požiadavky trhu a potreby zamestnancov;
víta reformy systémov odborného 
vzdelávania a prípravy, ktoré uskutočňujú 
niektoré členské štáty s cieľom prispôsobiť 
zručnosti a schopnosti potrebám trhu práce 
a (budúcich) zamestnancov, najmä pokiaľ 
ide o mladých ľudí; pripomína, že takmer 
všetky členské štáty musia v oblasti 
vzdelávania a odbornej prípravy uskutočniť 
ďalšie opatrenia a investície;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 72
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Odsek 11

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

11. pripomína nesúlad medzi ponúkanými 
a požadovanými zručnosťami a problémy 
v mnohých regiónoch a sektoroch, ako aj 
neschopnosť určitých systémov 
vzdelávania a odbornej prípravy uspokojiť 
požiadavky trhu; víta reformy systémov 
odborného vzdelávania a prípravy, ktoré 
uskutočňujú niektoré členské štáty s 
cieľom prispôsobiť zručnosti a schopnosti 
potrebám trhu práce, najmä pokiaľ ide 
o mladých ľudí; pripomína, že takmer 
všetky členské štáty musia v oblasti 
vzdelávania a odbornej prípravy
uskutočniť ďalšie opatrenia a investície;

11. pripomína nesúlad medzi ponúkanými 
a požadovanými zručnosťami a problémy 
v mnohých regiónoch a sektoroch, ako aj 
neschopnosť určitých systémov 
vzdelávania a odbornej prípravy uspokojiť 
požiadavky trhu; víta reformy systémov 
odborného vzdelávania a prípravy, ktoré 
uskutočňujú niektoré členské štáty s 
cieľom prispôsobiť zručnosti a schopnosti 
potrebám trhu práce, najmä pokiaľ ide 
o mladých ľudí; pripomína, že takmer 
všetky členské štáty musia v oblasti 
vzdelávania, odbornej prípravy, výskumu, 
inovácií a rozvoja uskutočniť ďalšie 
opatrenia a investície;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Nadja Hirsch

Návrh stanoviska
Odsek 11 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

11a. Pripomína, že okrem reformy v 
odvetví vzdelávania a odbornej prípravy je
potrebná dlhodobo udržateľná imigračná 
stratégia založená  na kritériách s cieľom 
reagovať na nedostatok kvalifikovanej 
pracovnej sily a demografické zmeny;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 74
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Odsek 12

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

12. konštatuje, že kríza mala vážny a trvalý 
vplyv na mieru nezamestnanosti v 
členských štátoch a ich sociálnu situáciu, 
čo viedlo k neudržateľnému nárastu 
chudoby a sociálneho vylúčenia vrátane 
chudoby detí, bezdomovectva, chudoby 
pracujúcich a nadmerného zadlženia 
domácností; v tejto súvislosti vyzýva 
členské štáty, aby posilňovali záchranné 
siete a zabezpečili účinnosť systémov 
sociálnej ochrany, ktoré sú zamerané na 
dotknuté osoby;

12. konštatuje, že kríza mala vážny a trvalý 
vplyv na mieru nezamestnanosti v 
členských štátoch a ich sociálnu situáciu, 
čo viedlo k neudržateľnému nárastu 
chudoby a sociálneho vylúčenia vrátane 
chudoby detí, bezdomovectva, chudoby 
pracujúcich a nadmerného zadlženia 
domácností; v tejto súvislosti vyzýva 
členské štáty, aby posilňovali záchranné 
siete a zabezpečili účinnosť systémov 
sociálnej ochrany, ktoré sú zamerané na 
dotknuté osoby; zdôrazňuje, že 
hospodársky a sociálny úpadok vyčerpal 
národné fiškálne stabilizátory v mnohých 
členských štátoch, zatiaľ čo ostatné majú 
miernu rezervu; žiada Komisiu, aby čo 
najskôr predložila návrh európskeho 
automatického stabilizátora, ktorý 
definovala vo svojej koncepcii v decembri 
2012;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 75
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Odsek 12

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

12. konštatuje, že kríza mala vážny a trvalý 
vplyv na mieru nezamestnanosti v 
členských štátoch a ich sociálnu situáciu, 
čo viedlo k neudržateľnému nárastu 
chudoby a sociálneho vylúčenia vrátane 
chudoby detí, bezdomovectva, chudoby 
pracujúcich a nadmerného zadlženia 

12. konštatuje, že kríza mala vážny a trvalý 
vplyv na mieru nezamestnanosti v 
členských štátoch a ich sociálnu situáciu, 
čo viedlo k neudržateľnému nárastu 
chudoby a sociálneho vylúčenia vrátane 
chudoby detí, bezdomovectva, chudoby 
pracujúcich a nadmerného zadlženia 
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domácností; v tejto súvislosti vyzýva 
členské štáty, aby posilňovali záchranné 
siete a zabezpečili účinnosť systémov 
sociálnej ochrany, ktoré sú zamerané na 
dotknuté osoby;

domácností; v tejto súvislosti vyzýva 
členské štáty, aby posilňovali záchranné 
siete a zabezpečili účinnosť systémov 
sociálnej ochrany, ktoré sú zamerané na 
dotknuté osoby; konštatuje, že úsporné 
opatrenia na konsolidáciu rozpočtov 
nesmú viesť k tomu, že sa dotknutým 
osobám prestanú vyplácať potrebné 
prídavky; 

Or. de

Pozmeňujúci návrh 76
Danuta Jazłowiecka

Návrh stanoviska
Odsek 12

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

12. konštatuje, že kríza mala vážny a trvalý 
vplyv na mieru nezamestnanosti v 
členských štátoch a ich sociálnu situáciu, 
čo viedlo k neudržateľnému nárastu 
chudoby a sociálneho vylúčenia vrátane 
chudoby detí, bezdomovectva, chudoby 
pracujúcich a nadmerného zadlženia 
domácností; v tejto súvislosti vyzýva 
členské štáty, aby posilňovali záchranné 
siete a zabezpečili účinnosť systémov 
sociálnej ochrany, ktoré sú zamerané na 
dotknuté osoby;

12. konštatuje, že kríza mala vážny a trvalý 
vplyv na mieru nezamestnanosti v 
členských štátoch a ich sociálnu situáciu, 
čo viedlo k neudržateľnému nárastu 
chudoby a sociálneho vylúčenia vrátane 
chudoby detí, bezdomovectva, chudoby 
pracujúcich a nadmerného zadlženia 
domácností; v tejto súvislosti vyzýva 
členské štáty, aby posilňovali záchranné 
siete a zabezpečili účinnosť systémov 
sociálnej ochrany, ktoré sú zamerané na 
dotknuté osoby, a investovali do 
preventívnych opatrení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Odsek 12
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

12. konštatuje, že kríza mala vážny a trvalý 
vplyv na mieru nezamestnanosti v 
členských štátoch a ich sociálnu situáciu, 
čo viedlo k neudržateľnému nárastu 
chudoby a sociálneho vylúčenia vrátane 
chudoby detí, bezdomovectva, chudoby 
pracujúcich a nadmerného zadlženia 
domácností; v tejto súvislosti vyzýva 
členské štáty, aby posilňovali záchranné 
siete a zabezpečili účinnosť systémov 
sociálnej ochrany, ktoré sú zamerané na 
dotknuté osoby;

12. konštatuje, že kríza a následná politika 
úsporných opatrení mali vážny a trvalý 
vplyv na mieru nezamestnanosti v 
členských štátoch a ich sociálnu situáciu, 
čo viedlo k neudržateľnému nárastu 
chudoby a sociálneho vylúčenia vrátane 
chudoby detí, bezdomovectva, chudoby 
pracujúcich a nadmerného zadlženia 
domácností; v tejto súvislosti vyzýva 
členské štáty, aby posilňovali záchranné 
siete a zabezpečili účinnosť systémov 
sociálnej ochrany, ktoré sú zamerané na 
dotknuté osoby;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 78
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Odsek 12

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

12. konštatuje, že kríza mala vážny a trvalý 
vplyv na mieru nezamestnanosti v 
členských štátoch a ich sociálnu situáciu, 
čo viedlo k neudržateľnému nárastu 
chudoby a sociálneho vylúčenia vrátane 
chudoby detí, bezdomovectva, chudoby 
pracujúcich a nadmerného zadlženia 
domácností; v tejto súvislosti vyzýva 
členské štáty, aby posilňovali záchranné 
siete a zabezpečili účinnosť systémov 
sociálnej ochrany, ktoré sú zamerané na 
dotknuté osoby;

12. konštatuje, že kríza, ktorá zhoršila 
procyklické politiky fiškálnej 
konsolidácie, mala vážny a trvalý vplyv na 
mieru nezamestnanosti v členských štátoch 
a ich sociálnu situáciu, čo viedlo k 
neudržateľnému nárastu chudoby a 
sociálneho vylúčenia vrátane chudoby detí, 
bezdomovectva, sociálnej nerovnosti,
chudoby pracujúcich a nadmerného 
zadlženia domácností; v tejto súvislosti 
vyzýva Komisiu a Radu, aby opätovne 
posúdili tempo a načasovanie fiškálnej 
konsolidácie a predĺžili lehoty na nápravu 
nadmerných schodkov s cieľom umožniť 
vytváranie pracovných miest; vyzýva
členské štáty, aby posilňovali záchranné 
siete a zabezpečili účinnosť systémov 
sociálnej ochrany, ktoré sú zamerané na 
dotknuté osoby;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 79
Emer Costello

Návrh stanoviska
Odsek 12

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

12. konštatuje, že kríza mala vážny a trvalý 
vplyv na mieru nezamestnanosti v 
členských štátoch a ich sociálnu situáciu, 
čo viedlo k neudržateľnému nárastu 
chudoby a sociálneho vylúčenia vrátane 
chudoby detí, bezdomovectva, chudoby 
pracujúcich a nadmerného zadlženia
domácností; v tejto súvislosti vyzýva 
členské štáty, aby posilňovali záchranné 
siete a zabezpečili účinnosť systémov 
sociálnej ochrany, ktoré sú zamerané na 
dotknuté osoby;

12. konštatuje, že kríza mala vážny a trvalý 
vplyv na mieru nezamestnanosti v 
členských štátoch a ich sociálnu situáciu, 
čo viedlo k neudržateľnému nárastu 
chudoby a sociálneho vylúčenia vrátane 
chudoby detí, bezdomovectva, chudoby 
pracujúcich a nadmerného zadlženia 
domácností; v tejto súvislosti vyzýva 
členské štáty, aby posilňovali záchranné 
siete a zabezpečili účinnosť systémov 
sociálnej ochrany, ktoré sú zamerané na 
dotknuté osoby; vyzýva Komisiu, aby 
zohľadnila vplyv programov 
hospodárskeho uzdravenia na pokrok v 
oblasti dosiahnutia hlavných cieľov 
stratégie Európa 2020 v tých členských 
štátoch, ktoré majú finančné ťažkosti, a 
schválila úpravy zamerané na zosúladenie 
programov uzdravenia so cieľmi stratégie 
Európa 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Odsek 12 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

12a. v tejto súvislosti sa domnieva, že 
štátne dôchodkové systémy do značnej 
miery zmierňujú negatívny sociálny vplyv; 
vyjadruje poľutovanie, že odporúčania 
Komisie, najmä so zreteľom na zákonný 
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vek odchodu do dôchodku a jeho 
súvislosť s dĺžkou života, bolo prijaté bez 
ohľadu na odporúčania, ktoré Európsky 
parlament vydal vo svojich správach o 
zelených a bielych knihách o dôchodkoch;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 81
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Odsek 12 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

12a. zdôrazňuje, že aby členské štáty vyšli 
z hospodárskej a sociálnej krízy silnejšie 
zaznamenali vyššiu mieru rastu a z 
dlhodobého hľadiska zabezpečili svoje 
systémy sociálneho zabezpečenia, mali by 
podporovať kvalitné verejné služby, plne 
využívať potenciál svojej pracovnej sily, 
dodržiavať práva pracovníkov a 
podporovať kolektívne vyjednávanie, ako 
aj verejné a všeobecne dostupné sociálne 
zabezpečenie; 

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 82
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Odsek 13

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

13. víta skutočnosť, že tento rok mnohé 
členské štáty vynaložili viac úsilia o 
zapojenie národných parlamentov, 
sociálnych partnerov a občianskej 
spoločnosti do prípravy národných 
programov reforiem; zdôrazňuje, že 
zapojenie všetkých zainteresovaných strán 
do formovania nevyhnutných reforiem je 

13. víta skutočnosť, že tento rok mnohé 
členské štáty vynaložili viac úsilia o 
zapojenie národných parlamentov, 
sociálnych partnerov a občianskej 
spoločnosti do prípravy národných 
programov reforiem; vyzýva Komisiu, aby 
od členských štátov požadovala 
predchádzajúcu účasť svojich národných 
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rozhodujúce z hľadiska ich plnenia 
a úspechu.

parlamentov a zainteresovaných strán do 
vypracovania národných programov 
reforiem, ako aj programov stability a 
konvergencie.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 83
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Odsek 13

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

13. víta skutočnosť, že tento rok mnohé
členské štáty vynaložili viac úsilia o 
zapojenie národných parlamentov, 
sociálnych partnerov a občianskej 
spoločnosti do prípravy národných 
programov reforiem; zdôrazňuje, že 
zapojenie všetkých zainteresovaných strán 
do formovania nevyhnutných reforiem je 
rozhodujúce z hľadiska ich plnenia 
a úspechu.

13. víta, že niektoré členské štáty 
vynaložili viac úsilia o zapojenie 
národných parlamentov, sociálnych 
partnerov a občianskej spoločnosti do 
prípravy národných programov reforiem, a 
vyzvali ich na predloženie odporúčaní pre 
jednotlivé krajiny, ale zdôrazňuje, že na 
zabezpečenie dostatočnej legitimity a 
vlastníctva je potrebné urobiť viac; 
zdôrazňuje, že zapojenie všetkých 
zainteresovaných strán do formovania 
ambicióznych národných programov 
reforiem a odporúčaní pre jednotlivé 
krajiny, ktoré môžu zabezpečiť 
dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020, 
je rozhodujúce z hľadiska ich plnenia 
a úspechu; vyzýva Komisiu, aby 
vypracovala kódex usmernení pre 
zapojenie zainteresovaných strán, ktoré by 
monitoroval európsky semester, a aby 
podporila financovanie systematického 
zapojenia národných zainteresovaných 
strán do európskeho semestra, čo si bude 
vyžadovať prínos zainteresovaných strán 
do národných programov reforiem, a aby 
spolu s Európskym parlamentom 
každoročne uskutočnila vypočutie, na 
ktorom sa zúčastnia zainteresované 
strany, s cieľom vyhodnotiť pokrok v 
dosahovaní cieľov a predkladaní návrhov 
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odporúčaní jednotlivým krajinám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Emer Costello

Návrh stanoviska
Odsek 13

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

13. víta skutočnosť, že tento rok mnohé 
členské štáty vynaložili viac úsilia o 
zapojenie národných parlamentov, 
sociálnych partnerov a občianskej 
spoločnosti do prípravy národných 
programov reforiem; zdôrazňuje, že 
zapojenie všetkých zainteresovaných strán 
do formovania nevyhnutných reforiem je 
rozhodujúce z hľadiska ich plnenia 
a úspechu.

13. víta skutočnosť, že tento rok mnohé 
členské štáty vynaložili viac úsilia o 
zapojenie národných parlamentov, 
sociálnych partnerov a občianskej 
spoločnosti do prípravy národných 
programov reforiem; pripomína svoju 
žiadosť o lepšiu demokratickú legitimitu 
európskeho semestra a zdôrazňuje, že 
zapojenie všetkých zainteresovaných strán 
do formovania nevyhnutných reforiem je 
rozhodujúce z hľadiska ich plnenia 
a úspechu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Odsek 13 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

13a. vyzýva Komisiu a Radu, aby uzavreli 
medziinštitucionálnu dohodu s 
Parlamentom s cieľom zabezpečiť 
Parlamentu plnohodnotnú úlohu pri 
príprave a schvaľovaní ročného 
prieskumu rastu a hlavných smerov 
hospodárskej politiky a politiky 
zamestnanosti;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Odsek 13 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

13a. vyjadruje poľutovanie, že správa 
Parlamentu o plánoch národných 
reforiem, ktoré navrhla Komisia, bola 
vypracovaná až po ich schválení Radou; 
vyzýva Komisiu, aby prepracovala 
harmonogram európskeho semestra a 
zabezpečila, že tento proces bude z 
demokratického hľadiska plne legitímny, 
najmä potom, ako sa odporúčania pre 
jednotlivé krajiny stanú pre členské štáty 
záväzné po schválení balíka šiestich 
návrhov;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 87
Pervenche Berès

Návrh stanoviska
Odsek 13 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

13a. vyzýva Komisiu, aby toto stanovisko v 
plnom znení zahrnula do návrhu ročného 
prieskumu rastu 2014;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Odsek 13 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

13b. vyzýva Komisiu, aby predložila návrh 
na výrazné posilnenie a zlepšenie účasti 
sociálnych partnerov na európskej úrovni 
pri navrhovaní, vykonávaní a 
monitorovaní politických usmernení 
týkajúcich sa sociálnych aspektov a 
zamestnanosti v rámci európskeho 
semestra;

Or. en


