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Pozmeňujúci návrh 1
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže v súlade s článkom 3 ods. 3 
ZFEÚ Únia „usiluje o trvalo udržateľný 
rozvoj Európy založený na vyváženom 
hospodárskom raste a cenovej stabilite, o 
sociálne trhové hospodárstvo s vysokou 
konkurencieschopnosťou zamerané na 
dosiahnutie plnej zamestnanosti a 
sociálneho pokroku, ako aj o vysokú 
úroveň ochrany“;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 2
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže mechanizmami správy
zavedenými s balíkom dvoch opatrení a 
balíkom šiestich opatrení sa nedokázala
zabezpečiť rovnováha medzi sociálnym 
pilierom HMÚ (článok 148 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie) a 
hospodárskym pilierom (článok 121 
ZFEÚ), je nevyhnutné zabezpečiť 
sociálny rozmer správy hospodárskych 
záležitostí na rôznych úrovniach Únie, 
ako je stanovené v článku 9 ZFEÚ;

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 3
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže Parlament vo svojom uznesení z 
1. decembra 2011 o európskom semestri 
pre koordináciu hospodárskych politík 
uviedol, že „každý nový alebo 
aktualizovaný proces zlepšenia 
organizácie a rozhodovania v Rade 
a/alebo Komisii musí ísť ruka v ruke s 
posilnením demokratickej legitímnosti a 
príslušnou zodpovednosťou voči 
Európskemu parlamentu“; 

Or. es

Pozmeňujúci návrh 4
Joëlle Mélin

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta existenciu európskeho rámca 
správy hospodárskych záležitostí, ktorý s 
cieľom zabrániť výraznej nerovnováhe 
zabezpečuje užšiu koordináciu politík a 
podporuje inteligentný, trvalý a inkluzívny 
rast v súlade s cieľmi stanovenými v 
stratégii Európa 2020;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 5
Guillaume Balas

Návrh stanoviska
Odsek 1
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta existenciu európskeho rámca správy 
hospodárskych záležitostí, ktorý s cieľom 
zabrániť výraznej nerovnováhe 
zabezpečuje užšiu koordináciu politík a 
podporuje inteligentný, trvalý a inkluzívny 
rast v súlade s cieľmi stanovenými v 
stratégii Európa 2020;

1. dôrazne sa zasadzuje o zavedenie 
európskeho rámca správy hospodárskych 
záležitostí, ktorý s cieľom zabrániť 
výraznej nerovnováhe zabezpečuje užšiu 
koordináciu politík a podporuje 
inteligentný, trvalý a inkluzívny rast v 
súlade s cieľmi stanovenými v stratégii 
Európa 2020;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 6
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta existenciu európskeho rámca správy 
hospodárskych záležitostí, ktorý s cieľom 
zabrániť výraznej nerovnováhe 
zabezpečuje užšiu koordináciu politík a 
podporuje inteligentný, trvalý a inkluzívny 
rast v súlade s cieľmi stanovenými v 
stratégii Európa 2020;

1. víta existenciu európskeho rámca správy 
hospodárskych záležitostí, ale požaduje 
užšiu koordináciu politík s cieľom 
zabezpečiť, aby európska správa bola vo 
väčšom súlade s cieľmi stanovenými v 
stratégii Európa 2020 a týmto spôsobom 
skutočne podporila inteligentný, trvalý a 
inkluzívny rast;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 7
Jérôme Lavrilleux

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta existenciu európskeho rámca správy 
hospodárskych záležitostí, ktorý s cieľom 
zabrániť výraznej nerovnováhe 

1. víta existenciu európskeho rámca správy 
hospodárskych záležitostí, ktorý s cieľom 
zabrániť výraznej nerovnováhe 
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zabezpečuje užšiu koordináciu politík a 
podporuje inteligentný, trvalý a inkluzívny 
rast v súlade s cieľmi stanovenými v 
stratégii Európa 2020;

zabezpečuje užšiu koordináciu politík a
úplnú súdržnosť verejnej politiky a 
podporuje inteligentný, trvalý a inkluzívny 
rast v súlade s cieľmi stanovenými v 
stratégii Európa 2020;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 8
Zdzisław Krasnodębski

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta existenciu európskeho rámca 
správy hospodárskych záležitostí, ktorý s 
cieľom zabrániť výraznej nerovnováhe 
zabezpečuje užšiu koordináciu politík a 
podporuje inteligentný, trvalý a inkluzívny 
rast v súlade s cieľmi stanovenými v 
stratégii Európa 2020;

1. vyjadruje znepokojenie, že súčasný 
európsky rámec správy hospodárskych 
záležitostí, ktorý s cieľom zabrániť 
výraznej nerovnováhe v hospodárskom 
vývoji členských štátov zabezpečuje užšiu 
koordináciu politík, neviedol k 
inteligentnému, trvalému a inkluzívnemu 
rastu v súlade s cieľmi stanovenými v 
stratégii Európa 2020;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 9
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta existenciu európskeho rámca
správy hospodárskych záležitostí, ktorý s 
cieľom zabrániť výraznej nerovnováhe 
zabezpečuje užšiu koordináciu politík a 
podporuje inteligentný, trvalý a inkluzívny 
rast v súlade s cieľmi stanovenými v 
stratégii Európa 2020;

1. vyjadruje poľutovanie, že európsky 
rámec správy hospodárskych záležitostí, 
ktorý má zabrániť výraznej nerovnováhe,
nedokázal zabezpečiť užšiu koordináciu 
politík, a tým podporiť inteligentný, trvalý 
a inkluzívny rast v súlade s cieľmi 
stanovenými v stratégii Európa 2020, ktoré 
doteraz neboli splnené;
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Or. it

Pozmeňujúci návrh 10
Georgi Pirinski

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta existenciu európskeho rámca
správy hospodárskych záležitostí, ktorý s 
cieľom zabrániť výraznej nerovnováhe 
zabezpečuje užšiu koordináciu politík a 
podporuje inteligentný, trvalý a inkluzívny 
rast v súlade s cieľmi stanovenými v 
stratégii Európa 2020;

1. upozorňuje na skutočnosť, že európsky 
rámec správy hospodárskych záležitostí,
ktorý s cieľom zabrániť výraznej 
nerovnováhe zabezpečuje užšiu 
koordináciu politík, sa nepreukázal ako 
dostatočne účinný na podporu 
inteligentného, trvalého a inkluzívneho 
rastu v súlade s cieľmi stanovenými v 
stratégii Európa 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta existenciu európskeho rámca správy 
hospodárskych záležitostí, ktorý s cieľom 
zabrániť výraznej nerovnováhe 
zabezpečuje užšiu koordináciu politík a 
podporuje inteligentný, trvalý a inkluzívny 
rast v súlade s cieľmi stanovenými v 
stratégii Európa 2020;

1. berie na vedomie existenciu európskeho 
rámca správy hospodárskych záležitostí, 
ktorý s cieľom zabrániť výraznej 
nerovnováhe presadzuje užšiu koordináciu 
politík a podporuje inteligentný, trvalý a 
inkluzívny rast v súlade s cieľmi 
stanovenými v stratégii Európa 2020;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 12
Monika Vana
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta existenciu európskeho rámca
správy hospodárskych záležitostí, ktorý s 
cieľom zabrániť výraznej nerovnováhe 
zabezpečuje užšiu koordináciu politík a 
podporuje inteligentný, trvalý a inkluzívny
rast v súlade s cieľmi stanovenými v 
stratégii Európa 2020;

1. vyjadruje poľutovanie, že európsky 
rámec správy hospodárskych záležitostí
neprispel k podpore inteligentného, 
trvalého a inkluzívneho rastu, a 
zdôrazňuje, že ročný rast HDP EÚ
dosiahol menej než 1,5 %; zdôrazňuje, že 
rast bol v uplynulých rokoch mierny alebo 
stagnoval a ciele stratégie Európa 2020 v 
oblasti zamestnanosti a chudoby sa preto 
ani zďaleka nedajú dosiahnuť a táto 
nerovnosť, ako aj chudoba sú naďalej 
neprijateľne vysoké; 1 a

__________________
1 a Hospodárska prognóza EÚ na rok 2014 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publ
ications/european_economy/2014/pdf/ee7
_en.pdf

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Maria Arena, Hugues Bayet

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta existenciu európskeho rámca správy 
hospodárskych záležitostí, ktorý s cieľom 
zabrániť výraznej nerovnováhe 
zabezpečuje užšiu koordináciu politík a
podporuje inteligentný, trvalý a inkluzívny
rast v súlade s cieľmi stanovenými v 
stratégii Európa 2020;

1. podporuje existenciu európskeho rámca 
správy hospodárskych záležitostí, ktorý s 
cieľom zabrániť výraznej nerovnováhe pri 
užšej kordinácii politík musí podporovať
inteligentný, trvalý a inkluzívny rast v 
súlade s cieľmi stanovenými v stratégii 
Európa 2020;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 14
Enrique Calvet Chambon

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta existenciu európskeho rámca správy 
hospodárskych záležitostí, ktorý s cieľom 
zabrániť výraznej nerovnováhe 
zabezpečuje užšiu koordináciu politík a 
podporuje inteligentný, trvalý a inkluzívny
rast v súlade s cieľmi stanovenými v 
stratégii Európa 2020;

1. víta existenciu európskeho rámca správy 
hospodárskych záležitostí, ktorý s cieľom 
zabrániť výraznej nerovnováhe 
zabezpečuje užšiu koordináciu politík a 
podporuje rast, ktorý by sa mal posilniť v 
súlade s cieľmi stanovenými v stratégii 
Európa 2020;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 15
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta existenciu európskeho rámca správy 
hospodárskych záležitostí, ktorý s cieľom 
zabrániť výraznej nerovnováhe 
zabezpečuje užšiu koordináciu politík a 
podporuje inteligentný, trvalý a inkluzívny 
rast v súlade s cieľmi stanovenými v 
stratégii Európa 2020;

1. víta existenciu európskeho rámca správy 
hospodárskych záležitostí, ktorý s cieľom 
zabrániť výraznej nerovnováhe 
zabezpečuje užšiu koordináciu politík a 
podporuje inteligentný, trvalý a inkluzívny 
rast v súlade s cieľmi stanovenými v 
stratégii Európa 2020; s potešením prijíma 
skutočnosť, že európsky rámec správy 
hospodárskych záležitostí preukázal 
pokrok pri riešení fiškálnej konsolidácie, 
keď celkový dlh štátov EÚ-28 klesol zo 4,5 
% HDP v roku 2011 na odhadovanú 
výšku 3 % HDP v roku 2014;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 16
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta existenciu európskeho rámca
správy hospodárskych záležitostí, ktorý s 
cieľom zabrániť výraznej nerovnováhe 
zabezpečuje užšiu koordináciu politík a 
podporuje inteligentný, trvalý a inkluzívny 
rast v súlade s cieľmi stanovenými v 
stratégii Európa 2020;

1. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že európsky rámec správy 
hospodárskych záležitostí, ktorý sa 
považuje za nástroj na koordináciu 
hospodárských a sociálnych politík, sa 
zameriava výlučne na politiky 
prispôsobenia sa; zdôrazňuje, že s cieľom 
zabrániť výraznej nerovnováhe musí 
podporiť inteligentný, trvalý a inkluzívny 
rast v súlade s cieľmi stanovenými v 
stratégii Európa 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Emilian Pavel

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta existenciu európskeho rámca
správy hospodárskych záležitostí, ktorý s 
cieľom zabrániť výraznej nerovnováhe 
zabezpečuje užšiu koordináciu politík a 
podporuje inteligentný, trvalý a inkluzívny 
rast v súlade s cieľmi stanovenými v 
stratégii Európa 2020;

1. konštatuje, že európsky rámec správy 
hospodárskych záležitostí môže mať 
potenciál zabrániť výraznej nerovnováhe a 
podporiť inteligentný, trvalý a inkluzívny
rast v súlade s cieľmi stanovenými v 
stratégii Európa 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Inês Cristina Zuber
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Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta existenciu európskeho rámca správy 
hospodárskych záležitostí, ktorý s cieľom 
zabrániť výraznej nerovnováhe 
zabezpečuje užšiu koordináciu politík a 
podporuje inteligentný, trvalý a inkluzívny 
rast v súlade s cieľmi stanovenými v 
stratégii Európa 2020;

1. odmieta existenciu európskeho rámca 
správy hospodárskych záležitostí, lebo 
porušuje demokratické a zvrchované 
právo ľudí a členských štátov; navrhuje, 
aby Pakt stability a rastu a Fiškálny pakt 
boli zrušené a nahradené paktom o trvalo 
udržateľnom rozvoji a sociálnom 
pokroku;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 19
Brando Benifei, Maria João Rodrigues

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta existenciu európskeho rámca správy 
hospodárskych záležitostí, ktorý s cieľom 
zabrániť výraznej nerovnováhe 
zabezpečuje užšiu koordináciu politík a 
podporuje inteligentný, trvalý a inkluzívny 
rast v súlade s cieľmi stanovenými v 
stratégii Európa 2020;

1. vyzýva Komisiu, aby predložila 
preskúmanie európskeho rámca správy 
hospodárskych záležitostí, ktorý s cieľom 
zabrániť výraznej nerovnováhe 
zabezpečuje užšiu koordináciu politík 
členských štátov a môže podporiť 
inteligentný, trvalý a inkluzívny rast pri 
súčasnom zlepšení demokratickej 
legitimity a kontrole systému ako celku, 
ako aj preskúmanie cieľov stratégie 
Európa 2020 v oblasti zamestnanosti a 
sociálnych vecí a európskeho semestra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Jutta Steinruck

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

1a. požaduje, aby hospodárska a menová 
únia mala výraznejší sociálny charakter s 
cieľom zlepšiť správu hospodárskych 
záležitostí, znížiť nezamestnanosť, 
chudobu a sociálne vylúčenie, prekonať 
sociálny damping a zabrániť poklesu na 
najnižšiu sociálnu úroveň; okrem toho 
požaduje pakt o sociálnom pokroku, v 
ktorom sa stanovia záväzné spoločné 
normy pre zamestnanosť, vzdelávanie a 
výskum a vývoj;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 21
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. vyjadruje hlboké poľutovanie, že 
oznámenie Komisie nezodpovedá 
skutočnosti, že balík šiestich opatrení 
nebol úspešný a vyzýva Komisiu, aby 
navrhla preskúmanie tohto balíka šiestich 
opatrení; vyzýva Európsku komisiu, aby 
splnila záväzok pána predsedu Junckera
týkajúci sa sociálneho ratingu AAA a 
opätovne sa zamerala na rámec správy 
hospodárskych záležitostí pre plnenie 
cieľov stratégie Európa 2020, ktoré v 
rovnakej miere zahŕňajú ciele v oblasti 
hospodárstva, zamestnanosti, vzdelávania 
a chudoby a sociálneho vylúčenia, a 
skoncovala s politikami v rámci správy 
hospodárskych záležitostí, ktoré sú 
kontraproduktívne pre dosiahnutie cieľov 
stratégie Európa 2020;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 22
Thomas Mann

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že rámec správy 
hospodárskych záležitostí Európskej únie 
je nevyhnutným riadiacim nástrojom na 
odhaľovanie, a nápravu problematických 
hospodárskych trendov a predchádzanie 
im, ako sú nadmerné vládne schodky 
alebo úrovne verejného dlhu, keďže v 
dlhovej kríze sa preukázalo, že spôsobujú 
prudké zníženie rastu a obrovskú 
nezamestnanosť a ohrozujú európske 
hospodárstva a európsky projekt;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Emilian Pavel

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. vyjadruje znepokojenie, že v súčasnom
rámci správy hospodárskych záležitostí sa 
neprikladá dostatočný význam 
zamestnanosti a sociálnym aspektom, čím 
sa sťažuje dosiahnutie hlavných cieľov 
stratégie Európa 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh stanoviska
Odsek 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. vyjadruje poľutovanie, že v súčasnej
politike správy hospodárskych záležitostí 
sa zameriava výhradne na hospodársky 
rast, pričom sa neberie na vedomie 
potreba inkluzívneho a trvalého prístupu 
založeného na právach; zdôrazňuje, že 
prínosy rastu musia mať dosah na celú 
spoločnosť, aby sa stala udržateľnou a 
inkluzívnou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Thomas Mann

Návrh stanoviska
Odsek 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. zdôrazňuje, že platí zásada, podľa 
ktorej krajiny v eurozóne, ktoré prijímajú 
podporu od partnerov na financovanie 
svojich hospodárstiev, musia spĺňať 
príslušné pravidlá, programy a dohody;
ďalej zdôrazňuje, že je to otázka 
rešpektovania daňových poplatníkov v 
partnerských krajinách za ich veľké úsilie 
o prejav solidarity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Emilian Pavel

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

1b. súhlasí s vyhlásením pani komisárky 
Thyssenovej, že krajiny, ktoré ponúkajú 
kvalitnú zamestnanosť, lepšiu sociálnu
ochranu a investujú do ľudského 
kapitálu, sú odolnejšie voči hospodárskym 
krízam; vyzýva Komisiu, aby zohľadnila 
tento postoj vo všetkých politikách 
európskeho semestra a v odporúčaniach 
pre jednotlivé krajiny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Thomas Mann

Návrh stanoviska
Odsek 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1c. zdôrazňuje, že solidarita je kľúčovou 
hodnotou, na ktorej stavia Európska únia 
a jej rámec správy hospodárskych 
záležitostí; z tohto dôvodu vyjadruje 
vďaku ľuďom a daňovým poplatníkom v 
Európe za prejav ich solidarity s ľuďmi v 
krajinách postihnutých dlhovou krízou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Thomas Mann

Návrh stanoviska
Odsek 1 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1d. zdôrazňuje, že členské štáty, ktoré 
zaviedli štrukturálne reformy dohodnuté 
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prostredníctvom rámca správy 
hospodárskych záležitostí Európskej únie, 
sú úspešné pri opätovnom získaní 
konkurencieschopnosti na celosvetovom 
trhu, pri tvorbe rastu a pracovných miest, 
ako aj pri budovaní dôvery vo finančné 
trhy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Thomas Mann

Návrh stanoviska
Odsek 1 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1e. je hlboko znepokojený, že spomalenie 
štrukturálnych reforiem alebo ich 
čiastočné nevykonávanie vedie k úniku 
kapitálu, pádom na burze, prudkému 
zníženiu rastu a vysokej miere 
nezamestnanosti;  

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Guillaume Balas

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta iniciatívu Komisie pristúpiť k 
prvému preskúmaniu účinnosti tohto rámca 
s cieľom zhodnotiť efektívne a jednotné 
uplatňovanie pravidiel správy zo strany 
členských štátov i zo strany Komisie; 
zároveň navrhuje, aby bolo toto 
preskúmanie príležitosťou na výmenu 
názorov o možnostiach, ako tento rámec 
prehĺbiť;

2. berie na vedomie iniciatívu Komisie 
pristúpiť k prvému preskúmaniu účinnosti 
súčasného rámca s cieľom zhodnotiť 
efektívne a jednotné uplatňovanie pravidiel 
správy zo strany členských štátov i zo 
strany Komisie; zároveň navrhuje, aby toto 
preskúmanie viedlo k aktualizácii 
materiálov týkajúcich sa správy 
hospodárskych záležitostí;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 31
Jérôme Lavrilleux

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta iniciatívu Komisie pristúpiť k 
prvému preskúmaniu účinnosti tohto rámca 
s cieľom zhodnotiť efektívne a jednotné 
uplatňovanie pravidiel správy zo strany 
členských štátov i zo strany Komisie; 
zároveň navrhuje, aby bolo toto 
preskúmanie príležitosťou na výmenu 
názorov o možnostiach, ako tento rámec 
prehĺbiť;

2. víta iniciatívu Komisie pristúpiť k 
prvému preskúmaniu účinnosti tohto rámca 
s cieľom zhodnotiť efektívne a jednotné 
uplatňovanie pravidiel správy zo strany 
členských štátov i zo strany Komisie; 
zároveň navrhuje, aby bolo toto 
preskúmanie príležitosťou na výmenu 
názorov so zodpovednými výbormi 
Európskeho parlamentu o možnostiach, 
ako tento rámec prehĺbiť;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 32
Zdzisław Krasnodębski

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta iniciatívu Komisie pristúpiť k 
prvému preskúmaniu účinnosti tohto rámca 
s cieľom zhodnotiť efektívne a jednotné 
uplatňovanie pravidiel správy zo strany 
členských štátov i zo strany Komisie; 
zároveň navrhuje, aby bolo toto 
preskúmanie príležitosťou na výmenu 
názorov o možnostiach, ako tento rámec 
prehĺbiť;

2. víta iniciatívu Komisie pristúpiť k 
prvému preskúmaniu účinnosti tohto rámca 
s cieľom zhodnotiť efektívne a jednotné
uplatňovanie pravidiel správy zo strany 
členských štátov i zo strany Komisie; 
predpokladá, že toto preskúmanie poskytne 
východisko pre kritickú analýzu pravidiel 
činnosti rámca;

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 33
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta iniciatívu Komisie pristúpiť k 
prvému preskúmaniu účinnosti tohto rámca 
s cieľom zhodnotiť efektívne a jednotné 
uplatňovanie pravidiel správy zo strany 
členských štátov i zo strany Komisie; 
zároveň navrhuje, aby bolo toto 
preskúmanie príležitosťou na výmenu 
názorov o možnostiach, ako tento rámec 
prehĺbiť;

2. berie na vedomie iniciatívu Komisie 
pristúpiť k prvému preskúmaniu účinnosti 
tohto rámca s cieľom zhodnotiť efektívne a 
jednotné uplatňovanie pravidiel správy zo 
strany členských štátov i zo strany 
Komisie; zároveň navrhuje, aby bolo toto 
preskúmanie príležitosťou na výmenu 
názorov o možnostiach, ako tento rámec 
prehĺbiť, a o zmenách, ktoré je potrebné 
vykonať;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 34
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta iniciatívu Komisie pristúpiť k 
prvému preskúmaniu účinnosti tohto 
rámca s cieľom zhodnotiť efektívne a 
jednotné uplatňovanie pravidiel správy zo 
strany členských štátov i zo strany 
Komisie; zároveň navrhuje, aby bolo toto 
preskúmanie príležitosťou na výmenu 
názorov o možnostiach, ako tento rámec 
prehĺbiť;

2. víta iniciatívu Komisie pristúpiť k
prvému preskúmaniu tohto rámca; vyzýva 
Komisiu, aby sa v tomto preskúmaní 
venovala aj nedostatkom rámca, a to aj 
vzhľadom na plnenie hlavných cieľov 
stratégie Európa 2020; zároveň navrhuje, 
aby bolo toto preskúmanie príležitosťou na 
výmenu názorov o možnostiach, ako tento 
rámec prehĺbiť a zásadne zlepšiť najmä 
vzhľadom na zodpovednosť za proces 
európskeho semestra;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 35
Maria Arena, Hugues Bayet

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta iniciatívu Komisie pristúpiť k 
prvému preskúmaniu účinnosti tohto rámca 
s cieľom zhodnotiť efektívne a jednotné 
uplatňovanie pravidiel správy zo strany 
členských štátov i zo strany Komisie; 
zároveň navrhuje, aby bolo toto 
preskúmanie príležitosťou na výmenu 
názorov o možnostiach, ako tento rámec 
prehĺbiť;

2. víta iniciatívu Komisie pristúpiť k 
prvému preskúmaniu účinnosti tohto rámca 
s cieľom zhodnotiť efektívne a jednotné 
uplatňovanie pravidiel správy a ich 
vhodnosť zo strany členských štátov i zo 
strany Komisie; zároveň navrhuje, aby 
bolo toto preskúmanie príležitosťou na 
výmenu názorov o možnostiach, ako tento 
rámec aktualizovať;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 36
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta iniciatívu Komisie pristúpiť k 
prvému preskúmaniu účinnosti tohto rámca 
s cieľom zhodnotiť efektívne a jednotné 
uplatňovanie pravidiel správy zo strany 
členských štátov i zo strany Komisie; 
zároveň navrhuje, aby bolo toto 
preskúmanie príležitosťou na výmenu 
názorov o možnostiach, ako tento rámec 
prehĺbiť;

2. víta iniciatívu Komisie pristúpiť k 
prvému preskúmaniu účinnosti tohto rámca 
s cieľom zhodnotiť efektívne a jednotné 
uplatňovanie pravidiel správy zo strany 
členských štátov i zo strany Komisie; 
zároveň navrhuje, aby bolo toto 
preskúmanie príležitosťou na výmenu 
názorov o možnostiach, ako zvýšiť 
účinnosť tohto existujúceho rámca;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 37
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Renate Weber, Marian Harkin



PE546.881v01-00 20/70 AM\1048145SK.doc

SK

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta iniciatívu Komisie pristúpiť k 
prvému preskúmaniu účinnosti tohto rámca 
s cieľom zhodnotiť efektívne a jednotné 
uplatňovanie pravidiel správy zo strany 
členských štátov i zo strany Komisie; 
zároveň navrhuje, aby bolo toto 
preskúmanie príležitosťou na výmenu 
názorov o možnostiach, ako tento rámec 
prehĺbiť;

2. víta iniciatívu Komisie pristúpiť k 
prvému preskúmaniu účinnosti tohto rámca 
s cieľom zhodnotiť efektívne a jednotné 
uplatňovanie pravidiel správy zo strany 
členských štátov i zo strany Komisie; 
zároveň navrhuje, aby bolo toto 
preskúmanie príležitosťou na výmenu 
názorov o možnostiach, ako tento rámec 
prehĺbiť; okrem iného navrhuje, aby sa pri 
tomto preskúmaní zameralo na opatrenia, 
ktorými sa zlepší súkromná dôvera v 
hospodárstvo, keďže dôvera je 
predpokladom pre súkromné investície, čo 
je predpokladom pre tvorbu pracovných 
miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta iniciatívu Komisie pristúpiť k 
prvému preskúmaniu účinnosti tohto rámca 
s cieľom zhodnotiť efektívne a jednotné 
uplatňovanie pravidiel správy zo strany 
členských štátov i zo strany Komisie; 
zároveň navrhuje, aby bolo toto
preskúmanie príležitosťou na výmenu 
názorov o možnostiach, ako tento rámec 
prehĺbiť;

2. víta iniciatívu Komisie pristúpiť k 
prvému preskúmaniu účinnosti tohto rámca 
s cieľom zhodnotiť efektívne a jednotné 
uplatňovanie pravidiel správy zo strany 
členských štátov i zo strany Komisie; 
pripomína, že s cieľom splniť ciele 
stanovené v článku 9 ZFEÚ sa 
hospodárska politika nemôže posudzovať 
oddelene od sociálnej politiky, a z tohto 
dôvodu zdôrazňuje nevyhnutnú potrebu 
zlepšiťeurópsku správu sociálnych 
záležitostí spôsobom porovnateľným so 
zriadením európskej správy 
hospodárskych záležitostí;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Emilian Pavel

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta iniciatívu Komisie pristúpiť k 
prvému preskúmaniu účinnosti tohto rámca 
s cieľom zhodnotiť efektívne a jednotné 
uplatňovanie pravidiel správy zo strany 
členských štátov i zo strany Komisie; 
zároveň navrhuje, aby bolo toto 
preskúmanie príležitosťou na výmenu 
názorov o možnostiach, ako tento rámec 
prehĺbiť;

2. víta iniciatívu Komisie pristúpiť k 
prvému preskúmaniu účinnosti tohto rámca 
s cieľom zhodnotiť efektívne a jednotné 
uplatňovanie pravidiel správy zo strany 
členských štátov i zo strany Komisie; 
zároveň navrhuje, aby bolo toto 
preskúmanie príležitosťou na výmenu 
názorov o možnostiach, ako tento rámec 
zlepšiť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Brando Benifei, Maria João Rodrigues

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta iniciatívu Komisie pristúpiť k 
prvému preskúmaniu účinnosti tohto rámca 
s cieľom zhodnotiť efektívne a jednotné 
uplatňovanie pravidiel správy zo strany 
členských štátov i zo strany Komisie; 
zároveň navrhuje, aby bolo toto
preskúmanie príležitosťou na výmenu 
názorov o možnostiach, ako tento rámec 
prehĺbiť;

2. víta iniciatívu Komisie pristúpiť k 
prvému preskúmaniu účinnosti tohto rámca 
s cieľom zhodnotiť efektívne a jednotné 
uplatňovanie pravidiel zo strany členských 
štátov i zo strany Komisie; domnieva sa, že 
takéto preskúmanie predstavuje príležitosť 
na dôkladné a inkluzívne opätovné 
zhodnotenie celkových priorít a 
primeranosti nástrojov správy 
hospodárskych záležitostí s cieľom 
dosiahnuť skutočnú fiškálnu úniu pre 
riadny chod jednotnej meny;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 41
Joëlle Mélin

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. aj bez spätného hodnotenia 
konštatuje, že európsky rámec správy 
hospodárskych záležitostí nesie zárodky 
nedostatočnej účinnosti z dôvodu veľmi 
nestabilného politického a menového 
prostredia, z ktorého vychádza;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 42
Maria Arena, Hugues Bayet

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. domnieva sa, že uznanie potreby 
programu rozsiahlych investícií zo strany 
Komisie predstavuje významný posun v 
prístupe k rámcu správy hospodárskych 
záležitostí, ktorý v posledných rokoch 
zaznamenal nezáujem o investovanie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 43
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. je preto presvedčený, že toto 
preskúmanie bude príležitosťou na 
vytvorenie nového sociálneho a 
hospodárskeho rámca s komplexnou 
stratégiou na zlepšenie európskych 
právnych predpisov v sociálnej oblasti; 
zdôrazňuje význam systému lepšej 
koordinácie pre eurozónu ako celok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Brando Benifei, Mercedes Bresso, Sergio Gutiérrez Prieto, Evelyn Regner, Silvia Costa, 
Maria Arena, Maria João Rodrigues

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje potrebu vytvoriť európske 
automatické stabilizačné mechanizmy na 
riešenie asymetrických hospodárskych 
otrasov, ako je napríklad systém poistenia 
pre prípad nezamestnanosti v krajinách 
HMÚ, ako prostriedkov na zachovanie 
sociálnej súdržnosti, podporu domáceho 
dopytu a posilnenie udržateľnosti 
jednotnej meny; opakovane zdôrazňuje 
svoju výzvu Komisii, aby vypracovala 
zelenú knihu o automatických 
stabilizačných mechanizmoch v eurozóne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Maria Arena, Hugues Bayet

Návrh stanoviska
Odsek 2 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu 
priaznivého prostredia pre investície
verejného sektora; požaduje najmä 
neutralizáciu verejných investícii pri 
výpočte dlhu členských štátov 
predovšetkým vzhľadom na účinok
nových noriem v oblasti účtovníctva 
SEK(2010) na investičné kapacity 
niektorých verejných orgánov; v tejto 
súvislosti požaduje, aby Európska 
centrálna banka primerane prispôsobila 
svoje rozhodovanie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 46
Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. povzbudzuje k posilneniu a prehĺbeniu 
európskeho semestra, čo je prostriedkom 
ako účinne brániť vzniku krízy; v tomto 
zmysle víta návrh Komisie, že zameria 
svoju činnosť nielen na rozpočtovú 
zodpovednosť, ale aj na investície a 
štrukturálne reformy s cieľom zosúladiť 
trhové hospodárstvo so sociálnym 
pokrokom;

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 47
Guillaume Balas

Návrh stanoviska
Odsek 3
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. povzbudzuje k posilneniu a prehĺbeniu 
európskeho semestra, čo je prostriedkom 
ako účinne brániť vzniku krízy; v tomto 
zmysle víta návrh Komisie, že zameria 
svoju činnosť nielen na rozpočtovú 
zodpovednosť, ale aj na investície a 
štrukturálne reformy s cieľom zosúladiť 
trhové hospodárstvo so sociálnym 
pokrokom;

3. povzbudzuje k prehĺbeniu európskeho 
semestra a k jeho väčšej demokratickej 
dôveryhodnosti, čím poskytne účinný 
rámec pre koordináciu hospodárskych a 
sociálnych politík členských štátov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 48
Zdzisław Krasnodębski

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. povzbudzuje k posilneniu a prehĺbeniu
európskeho semestra, čo je prostriedkom 
ako účinne brániť vzniku krízy; v tomto 
zmysle víta návrh Komisie, že zameria 
svoju činnosť nielen na rozpočtovú 
zodpovednosť, ale aj na investície a 
štrukturálne reformy s cieľom zosúladiť 
trhové hospodárstvo so sociálnym 
pokrokom;

3. požaduje kritickú analýzu európskeho 
semestra najmä vzhľadom na jeho 
účinnosťpri predchádzaní vzniku krízy; v 
tomto zmysle víta návrh Komisie, že 
zameria svoju činnosť nielen na 
rozpočtovú zodpovednosť, ale aj na 
investície a štrukturálne reformy s cieľom 
zosúladiť trhové hospodárstvo so 
sociálnymi hľadiskami;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 49
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. povzbudzuje k posilneniu a prehĺbeniu 3. povzbudzuje k posilneniu a prehĺbeniu 
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európskeho semestra, čo je prostriedkom 
ako účinne brániť vzniku krízy; v tomto 
zmysle víta návrh Komisie, že zameria 
svoju činnosť nielen na rozpočtovú 
zodpovednosť, ale aj na investície a 
štrukturálne reformy s cieľom zosúladiť 
trhové hospodárstvo so sociálnym 
pokrokom;

európskeho semestra, čo je prostriedkom 
ako účinne brániť vzniku krízy; v tomto 
zmysle víta návrh Komisie, že zameria 
svoju činnosť nielen na rozpočtovú 
zodpovednosť, ale aj na investície a 
štrukturálne reformy, a naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby od členských štátov 
požadovala praktické opatrenia na 
odstránenie absolútnej chudoby, ktorej 
mnohé z nich čelia;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 50
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. povzbudzuje k posilneniu a prehĺbeniu 
európskeho semestra, čo je prostriedkom 
ako účinne brániť vzniku krízy; v tomto 
zmysle víta návrh Komisie, že zameria 
svoju činnosť nielen na rozpočtovú 
zodpovednosť, ale aj na investície a 
štrukturálne reformy s cieľom zosúladiť 
trhové hospodárstvo so sociálnym 
pokrokom;

3. povzbudzuje k posilneniu a prehĺbeniu 
európskeho semestra ako možného 
spôsobu vyváženia fiškálnej udržateľnosti 
a makroekonomickej rovnováhy so 
sociálnou súdržnosťou v Únii a plnením 
cieľov stratégie Európa 2020; v tomto 
zmysle vyzýva Komisiu, aby rozšírila svoj 
návrh za rámec redukcionistickej 
rozpočtovej zodpovednosti a prešla k 
politikám riešiacim sociálne investície a 
štrukturálne reformy s cieľom zabezpečiť, 
aby sociálne trhové hospodárstvo 
smerovalo k výraznejšiemu sociálnemu 
pokroku, ako aj spravodlivejšiemu
rozdeľovaniu bohatstva a súdržnosti a 
presadzovaniu rodovej rovnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Maria Arena, Hugues Bayet
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Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. povzbudzuje k posilneniu a prehĺbeniu
európskeho semestra, čo je prostriedkom 
ako účinne brániť vzniku krízy; v tomto 
zmysle víta návrh Komisie, že zameria 
svoju činnosť nielen na rozpočtovú 
zodpovednosť, ale aj na investície a 
štrukturálne reformy s cieľom zosúladiť
trhové hospodárstvo so sociálnym 
pokrokom;

3. povzbudzuje k preskúmaniu európskeho 
semestra, čo je prostriedkom ako účinne 
brániť vzniku krízy; v tomto zmysle víta 
návrh Komisie, že zameria svoju činnosť 
nielen na rozpočtovú zodpovednosť, ale aj 
na investície a štrukturálne reformy za 
predpokladu, že zosúladia trhové 
hospodárstvo so sociálnym pokrokom;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 52
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. povzbudzuje k posilneniu a prehĺbeniu
európskeho semestra, čo je prostriedkom 
ako účinne brániť vzniku krízy; v tomto 
zmysle víta návrh Komisie, že zameria 
svoju činnosť nielen na rozpočtovú 
zodpovednosť, ale aj na investície a 
štrukturálne reformy s cieľom zosúladiť 
trhové hospodárstvo so sociálnym 
pokrokom;

3. povzbudzuje k posilneniu a väčšej 
účinnosti európskeho semestra, čo je 
prostriedkom ako účinne brániť vzniku 
krízy; v tomto zmysle víta návrh Komisie, 
že zameria svoju činnosť nielen na 
rozpočtovú zodpovednosť, ale aj na 
investície a štrukturálne reformy s cieľom 
zosúladiť trhové hospodárstvo so 
sociálnym pokrokom;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 53
Lampros Fountoulis

Návrh stanoviska
Odsek 3
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. povzbudzuje k posilneniu a prehĺbeniu 
európskeho semestra, čo je prostriedkom 
ako účinne brániť vzniku krízy; v tomto 
zmysle víta návrh Komisie, že zameria 
svoju činnosť nielen na rozpočtovú 
zodpovednosť, ale aj na investície a 
štrukturálne reformy s cieľom zosúladiť 
trhové hospodárstvo so sociálnym 
pokrokom;

3. povzbudzuje k posilneniu a prehĺbeniu 
európskeho semestra s cieľom brániť 
vzniku krízy; v tomto zmysle víta návrh 
Komisie, že zameria svoju činnosť nielen 
na rozpočtovú zodpovednosť, ale aj na 
investície a cielené štrukturálne reformy s 
cieľom zosúladiť trhové hospodárstvo so 
sociálnym pokrokom;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 54
Enrique Calvet Chambon

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. povzbudzuje k posilneniu a prehĺbeniu 
európskeho semestra, čo je prostriedkom 
ako účinne brániť vzniku krízy; v tomto 
zmysle víta návrh Komisie, že zameria 
svoju činnosť nielen na rozpočtovú 
zodpovednosť, ale aj na investície a 
štrukturálne reformy s cieľom zosúladiť 
trhové hospodárstvo so sociálnym 
pokrokom;

3. povzbudzuje k posilneniu a prehĺbeniu 
európskeho semestra, čo je prostriedkom 
ako účinne brániť vzniku krízy; v tomto 
zmysle víta návrh Komisie, že zameria 
svoju činnosť nielen na rozpočtovú 
zodpovednosť, ale aj na investície a 
štrukturálne reformy s cieľom zosúladiť 
trhové hospodárstvo so sociálnou 
súdržnosťou;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 55
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Renate Weber, Marian Harkin

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. povzbudzuje k posilneniu a prehĺbeniu 3. povzbudzuje k posilneniu a prehĺbeniu 
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európskeho semestra, čo je prostriedkom 
ako účinne brániť vzniku krízy; v tomto 
zmysle víta návrh Komisie, že zameria 
svoju činnosť nielen na rozpočtovú 
zodpovednosť, ale aj na investície a 
štrukturálne reformy s cieľom zosúladiť 
trhové hospodárstvo so sociálnym 
pokrokom;

európskeho semestra, čo je prostriedkom 
ako účinne brániť vzniku krízy, vytvárať 
pracovné miesta v období po kríze a 
podporovať konvergenciu rastu v EÚ; v 
tomto zmysle víta návrh Komisie, že 
zameria svoju činnosť nielen na 
rozpočtovú zodpovednosť, ale aj na 
investície a štrukturálne reformy s cieľom 
zosúladiť trhové hospodárstvo a tvorbu 
pracovných miest so sociálnym pokrokom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. povzbudzuje k posilneniu a prehĺbeniu 
európskeho semestra, čo je prostriedkom 
ako účinne brániť vzniku krízy; v tomto 
zmysle víta návrh Komisie, že zameria 
svoju činnosť nielen na rozpočtovú 
zodpovednosť, ale aj na investície a 
štrukturálne reformy s cieľom zosúladiť 
trhové hospodárstvo so sociálnym 
pokrokom;

3. povzbudzuje k posilneniu a prehĺbeniu 
európskeho semestra, čo je prostriedkom 
ako účinne brániť vzniku krízy a podporiť 
inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast; 
v tomto zmysle víta návrh Komisie, že 
zameria svoju činnosť nielen na 
rozpočtovú zodpovednosť, ale aj na 
investície a štrukturálne reformy s cieľom 
zosúladiť sociálne trhové hospodárstvo so 
sociálnym pokrokom a súdržnosťou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Emilian Pavel

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. povzbudzuje k posilneniu a prehĺbeniu 
európskeho semestra, čo je prostriedkom 

3. povzbudzuje k posilneniu a prehĺbeniu 
európskeho semestra, čo je prostriedkom 



PE546.881v01-00 30/70 AM\1048145SK.doc

SK

ako účinne brániť vzniku krízy; v tomto 
zmysle víta návrh Komisie, že zameria 
svoju činnosť nielen na rozpočtovú 
zodpovednosť, ale aj na investície a 
štrukturálne reformy s cieľom zosúladiť 
trhové hospodárstvo so sociálnym 
pokrokom;

ako účinne brániť vzniku krízy a podporiť 
rast; v tomto zmysle víta návrh Komisie, 
že zameria svoju činnosť nielen na 
rozpočtovú zodpovednosť, ale aj na 
investície s cieľom zosúladiť trhové 
hospodárstvo so sociálnym pokrokom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. povzbudzuje k posilneniu a prehĺbeniu 
európskeho semestra, čo je prostriedkom 
ako účinne brániť vzniku krízy; v tomto 
zmysle víta návrh Komisie, že zameria 
svoju činnosť nielen na rozpočtovú 
zodpovednosť, ale aj na investície a 
štrukturálne reformy s cieľom zosúladiť 
trhové hospodárstvo so sociálnym 
pokrokom;

3. odmieta posilnenie a prehĺbenie
európskeho semestra a zastáva názor, že 
ak bude naďalej existovať, kríza sa 
zhorší;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 59
Brando Benifei, Jutta Steinruck, Maria João Rodrigues

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. povzbudzuje k posilneniu a prehĺbeniu 
európskeho semestra, čo je prostriedkom 
ako účinne brániť vzniku krízy; v tomto 
zmysle víta návrh Komisie, že zameria 
svoju činnosť nielen na rozpočtovú 
zodpovednosť, ale aj na investície a 

3. povzbudzuje k posilneniu a prehĺbeniu 
európskeho semestra, čo je prostriedkom 
ako účinne brániť vzniku krízy; v tomto 
zmysle víta návrh Komisie, že zameria 
svoju činnosť nielen na rozpočtovú 
zodpovednosť, ale aj na investície, vrátane 
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štrukturálne reformy s cieľom zosúladiť 
trhové hospodárstvo so sociálnym 
pokrokom;

investícií v sociálnej oblasti, tvorbu 
kvalitných pracovných miest a štrukturálne 
reformy s cieľom zosúladiť trhové 
hospodárstvo so sociálnym pokrokom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Joëlle Mélin

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. konštatuje, že vzhľadom na
neucelený, neprimeraný a neúčinný 
charakter použitých ukazovateľov nie je 
skutočná podstata semestra v súlade so 
záležitosťami sociálnej oblasti;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 61
Maria Arena, Hugues Bayet

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. konštatuje, že štrukturálne reformy, 
ktoré zaviedli najviac postihnuté členské 
štáty, nepriniesli ovocie; naliehavo vyzýva, 
aby bola primerane preskúmaná slepo 
presadzovaná politika úsporných opatrení 
a aby sa v reakcii na túto situáciu zvýšili 
verejné investície;  

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 62
Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že rovnováha medzi 
politikou zamestnanosti a hospodárskou 
politikou v súlade s článkom 121 ZFEÚ a 
článkom 148 ZFEÚ je nevyhnutná pre 
pozitívny vývoj EÚ; požaduje začlenenie 
sociálneho protokolu do zmlúv s cieľom 
chrániť základné sociálne a pracovné 
práva takým spôsobom, aby sociálne 
práva mali rovnaké postavenie ako 
hospodárske slobody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. požaduje intenzívnejšiu hospodársku a 
sociálnu súdržnosť zo strany Európskeho 
sociálneho fondu a Kohézneho fondu s 
cieľom zachovať a vytvoriť pracovné 
miesta s právami a podporiť opatrenia na 
boj proti nezamestnanosti a chudobe;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 64
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Odsek 4
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. navrhuje, aby sa usporiadali spoločné 
zasadnutia Rady EPSCO a Rady ECOFIN 
s cieľom podporiť tvorbu koordinovaných 
sociálno-ekonomických politík 
zameraných na podporu 
konkurencieschopnosti v Európe, ako aj na 
udržateľné oživenie rastu a zamestnanosti;

4. navrhuje, aby sa usporiadali spoločné 
zasadnutia Rady EPSCO a Rady ECOFIN 
s cieľom podporiť tvorbu koordinovaných 
sociálno-ekonomických politík 
zameraných na podporu 
konkurencieschopnosti v Európe, ako aj na 
udržateľné oživenie rastu a zamestnanosti s 
cieľom vytvoriť kvalitné pracovné miesta;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 65
Zdzisław Krasnodębski

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. navrhuje, aby sa usporiadali spoločné 
zasadnutia Rady EPSCO a Rady ECOFIN 
s cieľom podporiť tvorbu koordinovaných
sociálno-ekonomických politík 
zameraných na podporu 
konkurencieschopnosti v Európe, ako aj na 
udržateľné oživenie rastu a zamestnanosti;

4. navrhuje, aby sa usporiadali spoločné 
zasadnutia Rady EPSCO a Rady ECOFIN 
s cieľom podporiť tvorbu sociálno-
ekonomických politík zameraných na 
podporu konkurencieschopnosti v Európe, 
ako aj na udržateľné oživenie rastu a 
zamestnanosti;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 66
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. navrhuje, aby sa usporiadali spoločné 
zasadnutia Rady EPSCO a Rady ECOFIN 
s cieľom podporiť tvorbu koordinovaných 
sociálno-ekonomických politík 

4. navrhuje, aby sa usporiadali spoločné 
zasadnutia Rady EPSCO a Rady ECOFIN 
s cieľom podporiť tvorbu koordinovaných 
sociálno-ekonomických politík 
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zameraných na podporu 
konkurencieschopnosti v Európe, ako aj na 
udržateľné oživenie rastu a zamestnanosti;

zameraných na podporu 
konkurencieschopnosti v Európe, 
odstránenie endemickej nezamestnanosti, 
ako aj na udržateľné oživenie rastu a 
zamestnanosti;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 67
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. navrhuje, aby sa usporiadali spoločné 
zasadnutia Rady EPSCO a Rady ECOFIN 
s cieľom podporiť tvorbu koordinovaných 
sociálno-ekonomických politík 
zameraných na podporu
konkurencieschopnosti v Európe, ako aj na 
udržateľné oživenie rastu a zamestnanosti;

4. zdôrazňuje potrebu vyváženejšieho 
rozdelenia zodpovedností a lepšiu 
spoluprácu medzi príslušnými orgánmi 
Rady EPSCO a Rady ECOFIN a z tohto 
dôvodu navrhuje, aby sa usporiadali 
spoločné zasadnutia Rady EPSCO a Rady 
ECOFIN s cieľom podporiť tvorbu 
koordinovaných sociálno-ekonomických 
politík zameraných na zmiernenie 
nerovností, chudoby a sociálneho 
vylúčenia, ako aj zlepšenie 
konkurencieschopnosti v Európe, ako aj na 
udržateľné oživenie rastu a kvalitnej 
zamestnanosti smerom k sociálnej, 
hospodárskej a územnej súdržnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Lampros Fountoulis

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. navrhuje, aby sa usporiadali spoločné 4. navrhuje, aby sa usporiadali spoločné 
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zasadnutia Rady EPSCO a Rady ECOFIN 
s cieľom podporiť tvorbu koordinovaných 
sociálno-ekonomických politík 
zameraných na podporu 
konkurencieschopnosti v Európe, ako aj na 
udržateľné oživenie rastu a zamestnanosti;

zasadnutia Rady EPSCO a Rady ECOFIN 
s cieľom podporiť tvorbu koordinovaných 
sociálno-ekonomických politík 
zameraných na podporu zdravej 
konkurencieschopnosti v Európe, ako aj na 
udržateľné oživenie rastu a zamestnanosti,
najmä u mladých ľudí;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 69
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. navrhuje, aby sa usporiadali spoločné 
zasadnutia Rady EPSCO a Rady ECOFIN 
s cieľom podporiť tvorbu koordinovaných 
sociálno-ekonomických politík 
zameraných na podporu 
konkurencieschopnosti v Európe, ako aj na 
udržateľné oživenie rastu a zamestnanosti;

4. pripomína dôležitosť spoločných 
zasadnutí Rady EPSCO a Rady ECOFIN s 
cieľom podporiť tvorbu koordinovaných 
sociálno-ekonomických politík 
zameraných na podporu 
konkurencieschopnosti v Európe, ako aj na 
udržateľné oživenie rastu a kvalitnej 
zamestnanosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Emilian Pavel

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. navrhuje, aby sa usporiadali spoločné 
zasadnutia Rady EPSCO a Rady ECOFIN 
s cieľom podporiť tvorbu koordinovaných 
sociálno-ekonomických politík 
zameraných na podporu 
konkurencieschopnosti v Európe, ako aj na 
udržateľné oživenie rastu a zamestnanosti;

4. je pevne presvedčený, že je potrebné
usporiadať spoločné zasadnutia Rady 
EPSCO a Rady ECOFIN s cieľom 
podporiť tvorbu koordinovaných sociálno-
ekonomických politík zameraných na 
podporu konkurencieschopnosti v Európe, 
ako aj na udržateľné oživenie rastu a 
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kvalitnej zamestnanosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že hodnotiaca tabuľka 
sociálnych ukazovateľov v správe o 
mechanizme varovania je dôležitá na 
predbežné určenie sociálneho dosahu 
opatrení zameraných na nápravu 
makroekonomickej nerovnováhy; vyzýva 
Komisiu, aby uskutočnila hodnotenie jej 
rozsahu pôsobnosti a účinnosti;

5. zdôrazňuje, že hodnotiaca tabuľka 
sociálnych ukazovateľov v správe o 
mechanizme varovania je dôležitým prvým 
krokom na predbežné určenie sociálneho 
dosahu opatrení zameraných na nápravu 
makroekonomickej nerovnováhy; vyzýva 
Komisiu, aby považovala hodnotiacu 
tabuľku za záväznú pre členské štáty a 
zaviedla ďalšie ukazovatele, napríklad na 
hodnotenie kvality zamestnanosti,
rozdelenia bohatstva, dlhodobej 
nezamestnanosti a nezamestnanosti 
mladých ľudí, rodovej rovnosti a chudoby 
detí;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 72
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že hodnotiaca tabuľka 
sociálnych ukazovateľov v správe o 
mechanizme varovania je dôležitá na 
predbežné určenie sociálneho dosahu 
opatrení zameraných na nápravu 
makroekonomickej nerovnováhy; vyzýva 
Komisiu, aby uskutočnila hodnotenie jej 

5. zdôrazňuje, že hodnotiaca tabuľka 
sociálnych ukazovateľov v správe o 
mechanizme varovania je dôležitá na 
predbežné určenie sociálneho dosahu 
opatrení zameraných na nápravu 
makroekonomickej nerovnováhy s cieľom 
zabrániť, aby sa uplatňovali nástroje a 
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rozsahu pôsobnosti a účinnosti; vykonávali opatrenia bez zohľadnenia 
sociálnej situácie v členských štátoch a 
existujúcich rozdielov v jednotlivých 
krajinách; vyzýva Komisiu, aby 
uskutočnila hodnotenie jej rozsahu 
pôsobnosti a účinnosti;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 73
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že hodnotiaca tabuľka
sociálnych ukazovateľov v správe o 
mechanizme varovania je dôležitá na 
predbežné určenie sociálneho dosahu 
opatrení zameraných na nápravu 
makroekonomickej nerovnováhy; vyzýva 
Komisiu, aby uskutočnila hodnotenie jej 
rozsahu pôsobnosti a účinnosti;

5. zdôrazňuje, že začlenenie hodnotiacej 
tabuľky sociálnych ukazovateľov do 
správy o mechanizme varovania je prvým 
krokom na predbežné určenie sociálneho 
dosahu opatrení zameraných na nápravu 
makroekonomickej nerovnováhy;
zdôrazňuje, že doteraz nemala žiadny 
politický vplyv, a z tohto dôvodu vyzýva 
Komisiu a Radu, aby ďalším krokom bolo 
postavenie sociálnych ukazovateľov 
vrátane ukazovateľov týkajúcich sa 
chudoby a sociálneho vylúčenia na 
rovnakú úroveň ako makroekonomické 
ukazovatele; vyzýva Komisiu, aby 
posúdila a zlepšila jej rozsah pôsobnosti a 
účinnosti, ako aj zabezpečila, aby sa 
zistenia hodnotiacej tabuľky 
ukazovateľov zamestnanosti a sociálnych 
ukazovateľov v plnej miere zohľadnili pri 
vypracovaní odporúčaní pre jednolivé 
krajiny a posudzovaní ich vykonávania v 
členských štátoch; vyzýva Komisiu, aby 
zaviedla systém, v rámci ktorého sa 
iniciujú preventívne a nápravné 
opatrenia, ak sociálne ukazovatele 
dosiahnu stanovenú prahovú hodnotu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 74
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že hodnotiaca tabuľka 
sociálnych ukazovateľov v správe o 
mechanizme varovania je dôležitá na 
predbežné určenie sociálneho dosahu 
opatrení zameraných na nápravu 
makroekonomickej nerovnováhy; vyzýva 
Komisiu, aby uskutočnila hodnotenie jej 
rozsahu pôsobnosti a účinnosti;

5. zdôrazňuje, že hodnotiaca tabuľka 
sociálnych ukazovateľov v správe o 
mechanizme varovania je dôležitá na 
predbežné určenie sociálneho dosahu 
opatrení zameraných na nápravu 
makroekonomickej nerovnováhy; vyzýva 
Komisiu, aby uskutočnila hodnotenie jej 
rozsahu pôsobnosti a účinnosti a preverila 
rozsah, v akom sú existujúce ukazovatele 
a prieskumy Eurostatu účinné, a vzala do 
úvahy osobitné charakteristické rysy 
príslušných členských štátov, ich sociálne 
vlastnosti a výsledky dosiahnuté 
vzhľadom na ich základné hodnoty (a 
súčasne zistila mieru ozdravenia a 
východisko pre ozdravenie, rast a ich 
trvalú udržateľnosť);

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 75
Emilian Pavel

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že hodnotiaca tabuľka 
sociálnych ukazovateľov v správe o 
mechanizme varovania je dôležitá na 
predbežné určenie sociálneho dosahu 
opatrení zameraných na nápravu 
makroekonomickej nerovnováhy; vyzýva 
Komisiu, aby uskutočnila hodnotenie jej 
rozsahu pôsobnosti a účinnosti;

5. zdôrazňuje, že hodnotiaca tabuľka 
sociálnych ukazovateľov v správe o 
mechanizme varovania je dôležitá na 
predbežné určenie sociálneho dosahu 
opatrení zameraných na nápravu 
makroekonomickej nerovnováhy; vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila, že tieto 
ukazovatele budú mať rovnakú úroveň 
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dôležitosti ako hospodárske ukazovatele v 
európskom semestri;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Joëlle Mélin

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. konštatuje, že v hodnotiacej tabuľke 
chýbajú určité dôležité informácie, ako sú 
kvantitatívne, kvalitatívne a geografické 
údaje týkajúce sa ponúk pracovných miest 
a miery bankrotov podnikov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 77
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr 
predložila preskúmanie postupu pri 
makroekonomickej nerovnováhe
a mechanizmu varovania v nariadeniach 
1176/2011/EÚ a 1174/2011 EÚ, v ktorom
sa bude zameriavať na:

a) zmenu ukazovateľov a prahových 
hodnôt pri prechode od 
konkurencieschopnosti v oblasti nákladov
k širšiemu chápaniu pojmu 
konkurencieschopnosť vrátane kvality 
ľudského kapitálu, účasti na pracovnom 
trhu, kapitálových nákladov, účinného 
využívania zdrojov, energetickej účinnosti 
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a nerovnosti;

b) symetriu v postupe pri 
makroekonomickej nerovnováhe 
vzhľadom na prebytky na bežných účtoch, 
ako aj deficity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. požaduje, aby konkrétne pravidlá 
záväzného dohľadu nad rozpočtovou
disciplínou v eurozóne zahŕňali 
ukazovatele zamestnanosti, prerozdelenia 
a sociálne ukazovatele, ako je kvalitná 
zamestnanosť, chudoba, chudoba detí 
alebo prístup k bývaniu, ako aj 
makroekonomické ukazovatele, ktorými
sa zabezpečí rozpočtová udržateľnosť a 
udržateľnosť sociálneho modelu;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 79
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. zdôrazňuje, že nadmerná nerovnosť 
by mohla byť spúšťačom v systéme 
mechanizmu varovania, keďže 
destabilizuje spoločnosti a ohrozuje 
súdržnosť aj hospodársky výkon; 
zdôrazňuje, že nárast nerovnosti 
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zaznamenaný v EÚ a zdokumentovaný v 
semestri zo strany vykazujúcej krajiny sa 
spája s významnými rizikami pre 
demokraciu; poukazuje na upozornenia 
MMF a MOP, že ďalším nárastom
nerovnosti v EÚ by sa mohli
destabilizovať naše spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Zdzisław Krasnodębski

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva členské štáty, aby v záujme 
podpory rastu a zamestnanosti vykonávali 
odporúčania pre jednotlivé krajiny; žiada 
Komisiu, aby predložila Európskemu 
parlamentu výročné hodnotenie pokroku 
dosiahnutého pri účinnom vykonávaní 
týchto odporúčaní, ktoré by mohlo byť 
priložené k ročnému prieskumu rastu;

6. žiada Komisiu, aby predložila 
Európskemu parlamentu výročné 
hodnotenie pokroku dosiahnutého pri 
účinnom vykonávaní týchto odporúčaní, 
ktoré by mohlo byť priložené k ročnému 
prieskumu rastu;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 81
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva členské štáty, aby v záujme 
podpory rastu a zamestnanosti vykonávali 
odporúčania pre jednotlivé krajiny; žiada 
Komisiu, aby predložila Európskemu 
parlamentu výročné hodnotenie pokroku 
dosiahnutého pri účinnom vykonávaní 
týchto odporúčaní, ktoré by mohlo byť 

6. vyzýva členské štáty, aby v záujme 
podpory rastu a zamestnanosti vykonávali 
odporúčania pre jednotlivé krajiny
predovšetkým zabezpečením príjmu pre 
občanov a zaručením ich základného 
príjmu; žiada Komisiu, aby predložila 
Európskemu parlamentu výročné 
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priložené k ročnému prieskumu rastu; hodnotenie pokroku dosiahnutého pri 
účinnom vykonávaní týchto odporúčaní, 
ktoré by mohlo byť priložené k ročnému 
prieskumu rastu;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 82
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva členské štáty, aby v záujme 
podpory rastu a zamestnanosti vykonávali 
odporúčania pre jednotlivé krajiny; žiada 
Komisiu, aby predložila Európskemu 
parlamentu výročné hodnotenie pokroku 
dosiahnutého pri účinnom vykonávaní 
týchto odporúčaní, ktoré by mohlo byť 
priložené k ročnému prieskumu rastu;

6. vyzýva členské štáty, aby v záujme 
podpory udržateľného rastu a kvalitnej 
zamestnanosti, ako aj sociálnej súdržnosti
a pre dosiahnutie pokroku v oblasti cieľov 
stratégie 2020 vykonávali odporúčania pre 
jednotlivé krajiny; žiada Komisiu, aby 
predložila Európskemu parlamentu 
výročné hodnotenie pokroku dosiahnutého 
pri účinnom vykonávaní týchto 
odporúčaní, ktoré by mohlo byť priložené 
k ročnému prieskumu rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Maria Arena, Hugues Bayet

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva členské štáty, aby v záujme 
podpory rastu a zamestnanosti vykonávali 
odporúčania pre jednotlivé krajiny; žiada
Komisiu, aby predložila Európskemu 
parlamentu výročné hodnotenie pokroku 
dosiahnutého pri účinnom vykonávaní 

6. vyzýva Komisiu, aby predložila 
Európskemu parlamentu výročné 
hodnotenie pokroku dosiahnutého pri 
účinnom vykonávaní týchto odporúčaní a 
ich vplyvu na dlh a deficit a sociálne 
ukazovatele, ktoré by mohlo byť priložené 
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týchto odporúčaní, ktoré by mohlo byť 
priložené k ročnému prieskumu rastu;

k ročnému prieskumu rastu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 84
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva členské štáty, aby v záujme 
podpory rastu a zamestnanosti vykonávali 
odporúčania pre jednotlivé krajiny; žiada 
Komisiu, aby predložila Európskemu 
parlamentu výročné hodnotenie pokroku 
dosiahnutého pri účinnom vykonávaní 
týchto odporúčaní, ktoré by mohlo byť 
priložené k ročnému prieskumu rastu;

6. vyzýva členské štáty, aby v záujme 
podpory rastu, vytvárania kvalitných 
pracovných miest a sociálnej súdržnosti
vykonávali odporúčania pre jednotlivé 
krajiny; žiada Komisiu, aby predložila 
Európskemu parlamentu výročné 
hodnotenie pokroku dosiahnutého pri 
účinnom vykonávaní týchto odporúčaní, 
ktoré by mohlo byť priložené k ročnému 
prieskumu rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. pripomína Komisii, že hoci sa mzdy 
považujú za dôležitý prvok pri riešení 
makroekonomickej nerovnováhy v 
eurozóne, nie sú len nástrojom na 
hospodárske prispôsobenie, ale 
predovšetkým príjmom, z ktorého musia 
pracujúci žiť; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila, že odporúčaniami v oblasti 
miezd sa nezvýši chudoba pracujúcich ani
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mzdové nerovnosti v členských štátoch,
ani nepoškodia skupiny s nízkym 
príjmom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Jérôme Lavrilleux

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva Európsku komisiu, aby v 
spolupráci s EIB uľahčila malým a 
stredným podnikom, ktoré sú hlavnými 
tvorcami zamestnanosti v Európe, prístup 
k financovaniu poskytovanému v rámci 
Európskeho fondu pre strategické 
investície v súčinnosti s Európskym 
investičným fondom;

7. vyzýva Európsku komisiu, aby v 
spolupráci s EIB uľahčila malým a 
stredným podnikom, ktoré vytvorili viac 
než 80 % pracovných miest v EÚ a ktoré 
podporujú trvalý a inkluzívny rast, prístup 
k financovaniu poskytovanému v rámci 
Európskeho fondu pre strategické 
investície v súčinnosti s Európskym 
investičným fondom;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 87
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva Európsku komisiu, aby v 
spolupráci s EIB uľahčila malým a 
stredným podnikom, ktoré sú hlavnými 
tvorcami zamestnanosti v Európe, prístup k 
financovaniu poskytovanému v rámci 
Európskeho fondu pre strategické 
investície v súčinnosti s Európskym 
investičným fondom;

7. naliehavo vyzýva Európsku komisiu, 
aby v spolupráci s EIB uľahčila malým a 
stredným podnikom, ktoré sú hlavnými 
tvorcami zamestnanosti v Európe, prístup k 
financovaniu poskytovanému v rámci 
Európskeho fondu pre strategické 
investície v súčinnosti s Európskym 
investičným fondom;

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 88
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva Európsku komisiu, aby v 
spolupráci s EIB uľahčila malým a 
stredným podnikom, ktoré sú hlavnými 
tvorcami zamestnanosti v Európe, prístup 
k financovaniu poskytovanému v rámci 
Európskeho fondu pre strategické 
investície v súčinnosti s Európskym 
investičným fondom;

7. vyzýva Európsku komisiu, aby v 
spolupráci s EIB uľahčila malým a 
stredným podnikom, ktoré sú pilierom 
vytvárania pracovných miest v Európe, 
prístup k financovaniu poskytovanému v 
rámci Európskeho fondu pre strategické 
investície v súčinnosti s Európskym 
investičným fondom; vyjadruje 
poľutovanie, že Európsky fond pre 
strategické investície neuvažuje o 
vyčlenení alebo zameraní malých a 
stredných podnikov, ale necháva to 
výlučne na riadiacom výbore; vyzýva 
Európsky fond pre strategické informácie, 
aby rešpektoval existujúce investičné 
zásady Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Danuta Jazłowiecka

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva Európsku komisiu, aby v 
spolupráci s EIB uľahčila malým a 
stredným podnikom, ktoré sú hlavnými 
tvorcami zamestnanosti v Európe, prístup k 
financovaniu poskytovanému v rámci
Európskeho fondu pre strategické 
investície v súčinnosti s Európskym 
investičným fondom;

7. vyzýva Európsku komisiu, aby v 
spolupráci s EIB stanovila kritériá, 
ktorými sa malým a stredným podnikom, 
ktoré sú hlavnými tvorcami zamestnanosti 
v Európe, uľahčí prístup k investíciám z 
Európskeho fondu pre strategické 
investície v súčinnosti s Európskym 
investičným fondom; zdôrazňuje, že v 
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prípade rýchleho stanovenia kritérií 
oprávnenosti projektu a požiadaviek pre 
účasť sa umožní vykonávanie príprav a 
lepšia koordinácia činností aj zo strany 
MSP;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 90
Lampros Fountoulis

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva Európsku komisiu, aby v 
spolupráci s EIB uľahčila malým a 
stredným podnikom, ktoré sú hlavnými 
tvorcami zamestnanosti v Európe, prístup k 
financovaniu poskytovanému v rámci 
Európskeho fondu pre strategické 
investície v súčinnosti s Európskym 
investičným fondom;

7. vyzýva Európsku komisiu, aby v 
spolupráci s EIB uľahčila malým a 
stredným podnikom, ktoré sú hlavnými 
tvorcami zamestnanosti v Európe, prístup k 
financovaniu poskytovanému v rámci 
Európskeho fondu pre strategické 
investície v súčinnosti s Európskym 
investičným fondom, a súčasne 
preskúmala situáciu a zabezpečila riadne 
vedenie fondov;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 91
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Renate Weber, Marian Harkin

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva Európsku komisiu, aby v 
spolupráci s EIB uľahčila malým a 
stredným podnikom, ktoré sú hlavnými 
tvorcami zamestnanosti v Európe, prístup k 
financovaniu poskytovanému v rámci 
Európskeho fondu pre strategické 
investície v súčinnosti s Európskym 

7. vyzýva Európsku komisiu, aby v 
spolupráci s EIB uľahčila malým a 
stredným podnikom, ktoré sú hlavnými 
tvorcami zamestnanosti a vytvárania 
pracovných miest v Európe, prístup k 
financovaniu poskytovanému v rámci 
Európskeho fondu pre strategické 
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investičným fondom; investície v súčinnosti s Európskym 
investičným fondom; zdôrazňuje význam 
nového rastu a vytvárania pracovných 
miest pre priaznivý postoj verejnosti k 
európskemu rámcu správy hospodárskych 
záležitostí a z tohto dôvodu vyzýva 
Komisiu, aby prijala opatrenia na 
zvýšenie dôvery v hospodárstvo a zlepšila 
podnikateľské prostredie s osobitným 
zameraním na malé a stredné podniky, 
odbúranie administratívnych nákladov a 
prístup k finančným prostriedkom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Joëlle Mélin

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. vyjadruje poľutovanie nad úplne 
protichodným postojom EÚ, a to 
liberalizáciou služieb na jednej strane a 
zvýšením počtu povinných noriem na 
druhej strane, ktoré namiesto ochrany 
MSP spôsobia ich oslabenie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 93
Emilian Pavel

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. je presvedčený, že prostredníctvom 
rámca správy hospodárskych záležitostí sa 
pomôže pri zriadení vhodného prostredia 
v Európe na podporu podnikania najmä 
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medzi mladými ľuďmi; vyjadruje 
znepokojenie, že malé a stredné podniky 
zaznamenali počas krízy pokles podielu na 
zamestnanosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Joëlle Mélin

Návrh stanoviska
Odsek 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7b. konštatuje, že MSP môžu poskytnúť 
neobmedzené množstvo pracovných miest, 
ale ich finančné problémy vyplývajúce zo 
súčasnej ekonomickej situácie vedú k 
nárastu nezamestnanosti;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 95
Emilian Pavel

Návrh stanoviska
Odsek 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7b. konštatuje, že odbúranie zdaňovania 
práce môže pomôcť pri stimulácii rastu a 
zvýšení zamestnanosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Guillaume Balas

Návrh stanoviska
Odsek 8
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. v záujme vykonávania efektívnejších a 
cielenejších rozpočtových politík vyzýva 
členské štáty, aby pokračovali v procese 
modernizácie svojich trhov práce a svojich 
systémov sociálnej ochrany; v tomto 
zmysle ich povzbudzuje k výmene 
osvedčených postupov;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 97
Jérôme Lavrilleux

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. v záujme vykonávania efektívnejších a 
cielenejších rozpočtových politík vyzýva 
členské štáty, aby pokračovali v procese 
modernizácie svojich trhov práce a svojich 
systémov sociálnej ochrany; v tomto 
zmysle ich povzbudzuje k výmene 
osvedčených postupov;

8. v záujme vykonávania efektívnejších a 
cielenejších rozpočtových politík vyzýva 
členské štáty, aby pokračovali v procese 
modernizácie svojich trhov práce a svojich 
systémov sociálnej ochrany; v tomto 
zmysle ich povzbudzuje k výmene 
najlepších postupov; okrem toho 
zdôrazňuje, že optimálne začlenenie 
pracovných trhov ostáva strednodobým 
cieľom na presadzovanie sociálneho 
pokroku vo vyváženom, 
konkurencieschopnom prostredí;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 98
Zdzisław Krasnodębski

Návrh stanoviska
Odsek 8
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. v záujme vykonávania efektívnejších a 
cielenejších rozpočtových politík vyzýva 
členské štáty, aby pokračovali v procese 
modernizácie svojich trhov práce a svojich 
systémov sociálnej ochrany; v tomto 
zmysle ich povzbudzuje k výmene 
osvedčených postupov;

8. v záujme vykonávania efektívnejších a 
cielenejších rozpočtových politík vyzýva 
členské štáty, aby pokračovali v procese 
modernizácie svojich trhov práce a svojich 
systémov sociálnej ochrany; navyše 
zdôrazňuje, že modernizácia nesmie 
znamenať len zníženie noriem v oblasti 
ochrany práv pracujúcich a sociálnej 
ochrany; v tomto zmysle povzbudzuje 
členské štáty k výmene postupov; 

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 99
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. v záujme vykonávania efektívnejších a 
cielenejších rozpočtových politík vyzýva 
členské štáty, aby pokračovali v procese 
modernizácie svojich trhov práce a svojich 
systémov sociálnej ochrany; v tomto 
zmysle ich povzbudzuje k výmene 
osvedčených postupov;

8. v záujme vykonávania efektívnejších a 
cielenejších rozpočtových politík 
naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
pokračovali v procese modernizácie 
svojich trhov práce a svojich systémov 
sociálnej ochrany, napríklad zabezpečením 
príjmu pre občanov a zaručením ich 
základného príjmu; v tomto zmysle ich 
povzbudzuje k výmene najlepších
postupov;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 100
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 8
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. v záujme vykonávania efektívnejších a 
cielenejších rozpočtových politík vyzýva 
členské štáty, aby pokračovali v procese 
modernizácie svojich trhov práce a svojich 
systémov sociálnej ochrany; v tomto 
zmysle ich povzbudzuje k výmene 
osvedčených postupov;

8. v záujme vykonávania efektívnejších 
fiškálnych politík, znižovania chudoby a 
zlepšovania mobility za spravodlivých 
podmienok vyzýva členské štáty, aby 
lepšie skoordinovali proces zlepšovania
svojich trhov práce a svojich systémov 
sociálnej ochrany a zabezpečili, aby 
štrukturálne reformy vykonávané v týchto 
odvetviach neboli v rozpore s normami v 
oblasti práce ani nebránili prístupu k 
primeranej sociálnej ochrane, ktorá 
predstavuje všeobecné právo a predpoklad 
pre vytvorenie spoločností založených na 
rovnosti; v tomto zmysle vyzýva Komisiu a 
členské štáty k výmene najlepších
postupov a k ďalšej podpore vzájomného 
učenia sa na miestnej aj regionálnej 
úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Maria Arena, Hugues Bayet

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. v záujme vykonávania efektívnejších a 
cielenejších rozpočtových politík vyzýva 
členské štáty, aby pokračovali v procese 
modernizácie svojich trhov práce a svojich 
systémov sociálnej ochrany; v tomto 
zmysle ich povzbudzuje k výmene 
osvedčených postupov;

8. v záujme vykonávania efektívnejších a 
cielenejších rozpočtových politík vyzýva 
členské štáty, aby zmodernizovali svoje 
trhy práce a systémy sociálnej ochrany so 
zachovaním kvality zamestnanosti a 
sociálnej ochrany ako prostriedkov na 
zabezpečenie sociálnej súdržnosti, 
konkurencieschopnosti a odolnosti voči 
hospodárskym a finančným krízam; v 
tomto zmysle ich povzbudzuje k výmene 
najlepších postupov;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 102
Lampros Fountoulis

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. v záujme vykonávania efektívnejších a 
cielenejších rozpočtových politík vyzýva 
členské štáty, aby pokračovali v procese 
modernizácie svojich trhov práce a svojich 
systémov sociálnej ochrany; v tomto 
zmysle ich povzbudzuje k výmene 
osvedčených postupov;

8. v záujme vykonávania efektívnejších a 
cielenejších rozpočtových politík vyzýva 
členské štáty, aby pokračovali v procese 
modernizácie svojich trhov práce a svojich 
systémov sociálnej ochrany; v tomto 
zmysle ich povzbudzuje k výmene 
najlepších postupov v oblasti investícií do 
ľudí a zvyšovania solidarity v Európe;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 103
Enrique Calvet Chambon

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. v záujme vykonávania efektívnejších a 
cielenejších rozpočtových politík vyzýva 
členské štáty, aby pokračovali v procese 
modernizácie svojich trhov práce a svojich 
systémov sociálnej ochrany; v tomto 
zmysle ich povzbudzuje k výmene 
osvedčených postupov;

8. vyzýva členské štáty, aby pokračovali v 
procese modernizácie svojich trhov práce a 
svojich systémov sociálnej ochrany; v 
tomto zmysle ich povzbudzuje k výmene 
najlepších postupov;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 104
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Renate Weber, Marian Harkin

Návrh stanoviska
Odsek 8
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. v záujme vykonávania efektívnejších a 
cielenejších rozpočtových politík vyzýva 
členské štáty, aby pokračovali v procese 
modernizácie svojich trhov práce a svojich 
systémov sociálnej ochrany; v tomto 
zmysle ich povzbudzuje k výmene 
osvedčených postupov;

8. v záujme vykonávania efektívnejších a 
cielenejších rozpočtových politík vyzýva 
členské štáty, aby pokračovali v procese 
modernizácie svojich trhov práce
vzdelávacích systémov a svojich systémov 
sociálnej ochrany prostredníctvom 
štrukturálnych reforiem, prostredníctvom 
ktorých sa zabezpečí väčší súlad medzi 
zručnosťami a pracovnými miestami; v 
tomto zmysle ich povzbudzuje k výmene 
najlepších postupov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. v záujme vykonávania efektívnejších a 
cielenejších rozpočtových politík vyzýva 
členské štáty, aby pokračovali v procese
modernizácie svojich trhov práce a svojich 
systémov sociálnej ochrany; v tomto 
zmysle ich povzbudzuje k výmene 
osvedčených postupov;

8. v záujme vykonávania efektívnejších 
fiškálnych politík a zlepšenia mobility za 
spravodlivých podmienok na jednotnom 
pracovnom trhu vyzýva členské štáty, aby 
lepšie skoordinovali proces modernizácie 
svojich trhov práce a svojich systémov 
sociálnej ochrany a zabezpečili, aby 
štrukturálne reformy vykonávané v týchto 
odvetviach neboli v rozpore s normami v 
oblasti práce ani nebránili prístupu k 
primeranej sociálnej ochrane, ktorá 
predstavuje všeobecné právo a predpoklad 
pre vytvorenie spoločností založených na 
rovnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Inês Cristina Zuber
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Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. v záujme vykonávania efektívnejších a 
cielenejších rozpočtových politík vyzýva 
členské štáty, aby pokračovali v procese 
modernizácie svojich trhov práce a svojich 
systémov sociálnej ochrany; v tomto 
zmysle ich povzbudzuje k výmene 
osvedčených postupov;

8. vyzýva členské štáty, aby sa prioritne 
zamerali na sociálne záležitosti, a to na 
podporu zamestnanosti s právami a 
slušným ohodnotením a na rozšírenie 
sociálnej ochrany a jej všeobecné
poskytovanie; v tomto zmysle ich 
povzbudzuje k výmene najlepších
postupov;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 107
Georgi Pirinski

Návrh stanoviska
Odsek 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. upozorňuje na návrhy, aby sa 
zabezpečila aktívna účasť členských
štátov na vykonávaní plánu pána 
Junckera pomocou vypracovania 
európskeho rámca, na základe ktorého sa
do cieľov deficitu štátneho rozpočtu
nezahrnú výdavky na vzdelávanie, výskum 
a vývoj a odbornú prípravu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Joëlle Mélin

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

8a. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že EÚ neprijíma opatrenia 
pre modernizáciu a jej odporúčania v 
sociálnej oblasti majú v skutočnosti 
opačnú tendenciu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 109
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. vyjadruje poľutovanie, že Komisia pri 
svojom pokuse o vyváženie fiškálnych 
politík nevenovala dostatočnú pozornosť
významu systémov sociálnej ochrany ako 
kľúčových nástrojov na stabilizáciu 
hospodárstva a spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Maria Arena, Hugues Bayet

Návrh stanoviska
Odsek 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. navrhuje zabezpečiť ochranu 
platových úrovní vzhľadom na vlastné 
záväzky súvisiace so správou 
hospodárskych záležitostí, a to minimálne 
na úrovni dohodnutej v kolektívnych 
zmluvách;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 111
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8b. vyzýva Komisiu, aby uplatňovala
doložky o ochrane miezd v balíku dvoch 
opatrení, ktorými sa zabezpečuje ochrana
práva na vyjednávanie a prijatie opatrení, 
vo všetkých existujúcich nástrojoch
európskej hospodárskej regulácie; vyzýva 
sociálnych partnerov, aby zlepšili 
koordináciu miezd v eurozóne s cieľom 
zabrániť ich nerovnováhe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. vzhľadom na naliehavú situáciu 
nezamestnanosti mladých ľudí 
povzbudzuje členské štáty k tomu, aby 
dostupné prostriedky využívali efektívne a 
cielene, a to prostredníctvom iniciatívy na 
zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí, a 
zároveň odporúča podporiť cezhraničnú 
mobilitu prostredníctvom rozvoja portálu 
EURES ako hnacej sily zamestnanosti 
mladých ľudí;

9. odporúča, aby členské štáty riešili
naliehavú situáciu nezamestnanosti 
mladých ľudí vykonávaním iniciatívy na 
zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí a 
vzájomne posilňujúcim, efektívnym a 
cieleným využívaním všetkých dostupných 
prostriedkov, a s cieľom podporiť 
zamestnanosť mladých ľudí sa zasadzuje 
o cezhraničnú mobilitu poskytovanú 
prostredníctvom rozvoja portálu EURES, 
ktorá by sa mala považovať za zámernú
pri voľbe zamestnania a za alternatívu k 
vnútroštátnej mobilite, ktorá musí byť v 
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každom prípade zaručená;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 113
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. vzhľadom na naliehavú situáciu 
nezamestnanosti mladých ľudí 
povzbudzuje členské štáty k tomu, aby 
dostupné prostriedky využívali efektívne a 
cielene, a to prostredníctvom iniciatívy na 
zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí, a 
zároveň odporúča podporiť cezhraničnú 
mobilitu prostredníctvom rozvoja portálu 
EURES ako hnacej sily zamestnanosti 
mladých ľudí;

9. vzhľadom na naliehavú situáciu 
nezamestnanosti mladých ľudí 
povzbudzuje členské štáty k tomu, aby 
dostupné prostriedky využívali efektívne a 
cielene, a to prostredníctvom iniciatívy na 
zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí, čím 
sa zvýši dopyt a ponuka na jednotnom 
trhu, a zároveň odporúča podporiť 
cezhraničnú mobilitu prostredníctvom 
rozvoja portálu EURES ako hnacej sily 
zamestnanosti mladých ľudí;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 114
Maria Arena, Hugues Bayet

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. vzhľadom na naliehavú situáciu 
nezamestnanosti mladých ľudí 
povzbudzuje členské štáty k tomu, aby 
dostupné prostriedky využívali efektívne a 
cielene, a to prostredníctvom iniciatívy na 
zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí, a 
zároveň odporúča podporiť cezhraničnú 
mobilitu prostredníctvom rozvoja portálu 
EURES ako hnacej sily zamestnanosti 
mladých ľudí;

9. vzhľadom na naliehavú situáciu 
nezamestnanosti mladých ľudí 
povzbudzuje Komisiu, aby umožnila 
členským štátom, aby dostupné prostriedky 
využívali efektívne a cielene, a to 
prostredníctvom presných, právne 
podložených usmernení pre zavedenie
iniciatívy na zvýšenie zamestnanosti 
mladých ľudí, a zároveň odporúča 
podporiť cezhraničnú mobilitu 
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prostredníctvom rozvoja portálu EURES 
ako hnacej sily zamestnanosti mladých 
ľudí;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 115
Danuta Jazłowiecka

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. vzhľadom na naliehavú situáciu 
nezamestnanosti mladých ľudí 
povzbudzuje členské štáty k tomu, aby 
dostupné prostriedky využívali efektívne a 
cielene, a to prostredníctvom iniciatívy na 
zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí, a 
zároveň odporúča podporiť cezhraničnú 
mobilitu prostredníctvom rozvoja portálu 
EURES ako hnacej sily zamestnanosti 
mladých ľudí;

9. vzhľadom na naliehavú situáciu 
nezamestnanosti mladých ľudí 
povzbudzuje členské štáty k tomu, aby 
dostupné prostriedky využívali efektívne a 
cielene prostredníctvom investícií do 
ľudského kapitálu a najmä vzdelávania s 
osobitným zameraním na iniciatívu na 
zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí, a 
zároveň odporúča podporiť cezhraničnú 
mobilitu prostredníctvom cezhraničných 
partnerstiev a rozvoja portálu EURES ako 
hnacej sily zamestnanosti mladých ľudí;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 116
Lampros Fountoulis

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. vzhľadom na naliehavú situáciu 
nezamestnanosti mladých ľudí 
povzbudzuje členské štáty k tomu, aby 
dostupné prostriedky využívali efektívne a 
cielene, a to prostredníctvom iniciatívy na 
zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí, a 
zároveň odporúča podporiť cezhraničnú 

9. vzhľadom na naliehavú situáciu 
nezamestnanosti mladých ľudí 
povzbudzuje členské štáty k tomu, aby 
dostupné prostriedky využívali efektívne a 
cielene, a to poskytnutím stimulov na 
tvorbu pracovných miest v členských 
štátoch s mimoriadne vysokými mierami
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mobilitu prostredníctvom rozvoja portálu 
EURES ako hnacej sily zamestnanosti 
mladých ľudí;

nezamestnanosti;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 117
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Renate Weber, Marian Harkin

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. vzhľadom na naliehavú situáciu 
nezamestnanosti mladých ľudí 
povzbudzuje členské štáty k tomu, aby 
dostupné prostriedky využívali efektívne a 
cielene, a to prostredníctvom iniciatívy na 
zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí, a 
zároveň odporúča podporiť cezhraničnú 
mobilitu prostredníctvom rozvoja portálu 
EURES ako hnacej sily zamestnanosti 
mladých ľudí;

9. vzhľadom na naliehavú situáciu 
nezamestnanosti mladých ľudí 
povzbudzuje členské štáty k tomu, aby 
dostupné prostriedky využívali efektívne a 
cielene, a to prostredníctvom iniciatívy na 
zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí, 
intenzívnejším využívaním odbornej 
prípravy ako nástroja na kvalitnejšiu
zamestnateľnosťa lepší súlad medzi 
zručnosťami a pracovnými miestami, a 
zároveň odporúča podporiť cezhraničnú 
mobilitu prostredníctvom rozvoja portálu 
EURES ako hnacej sily zamestnanosti 
mladých ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Sergio Gutiérrez Prieto, Evelyn Regner, Jutta 
Steinruck, Maria João Rodrigues

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. vzhľadom na naliehavú situáciu 
nezamestnanosti mladých ľudí 
povzbudzuje členské štáty k tomu, aby 
dostupné prostriedky využívali efektívne a 

9. naliehavo vyzýva členské štáty, aby v 
plnej miere, efektívne a cielene využívali
všetky dostupné finančné prostriedky v 
rámci iniciatívy na zvýšenie zamestnanosti 
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cielene, a to prostredníctvom iniciatívy na 
zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí, a 
zároveň odporúča podporiť cezhraničnú 
mobilitu prostredníctvom rozvoja portálu 
EURES ako hnacej sily zamestnanosti 
mladých ľudí;

mladých ľudí s cieľom primerane riešiť
naliehavú situáciu nezamestnanosti 
mladých ľudí; v tejto súvislosti považuje 
za nevyhnutné, aby príspevky 
spolufinancovania od členských štátov na 
opatrenia v oblasti zamestnanosti mladých 
ľudí neboli zahrnuté do výpočtu deficitu 
štátnych rozpočtov; vyzýva Komisiu, aby 
predložila návrhy na ďalšiu podporu 
cezhraničnej mobility, a to aj posilnením
portálu EURES ako dôležitej hnacej sily 
zamestnanosti mladých ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Joëlle Mélin

Návrh stanoviska
Odsek 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9a. konštatuje, že portál EURES nie je 
hnacou silou pre zamestnanosť, ale len 
prostriedkom na presúvanie nedostatku 
pracovných síl;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 120
Danuta Jazłowiecka

Návrh stanoviska
Odsek 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9a. vzhľadom na starnutie obyvateľstva a 
reformy dôchodkových systémov vyzýva
členské štáty, aby sa prioritne zamerali na 
opatrenia určené pre pracujúcich vo 
vyššom veku; vyzýva Komisiu, aby 
stanovila kritériá a zvýšila kontroly 
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využívania finančných prostriedkov z EÚ
pre pracujúcich vo vyššom veku a prijala 
viac opatrení vzhľadom na zamestnanosť 
ľudí vo vyššom veku;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 121
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Odsek 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9a. s veľkým znepokojením konštatuje, že 
dlhodobá nezamestnanosť sa v priebehu 
krízy zdvojnásobila; konštatuje tiež, že 
nárast bol vyšší u pracovníkov s nízkou 
kvalifikáciou; vyzýva Komisiu, aby
zahrnula boj proti dlhodobej 
nezamestnanosti do svojich politík a 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Emilian Pavel

Návrh stanoviska
Odsek 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9a. s veľkým znepokojením konštatuje, že 
dlhodobá nezamestnanosť sa v priebehu 
krízy zdvojnásobila; konštatuje tiež, že 
nárast bol vyšší u pracovníkov s nízkou 
kvalifikáciou; vyzýva Komisiu, aby 
zahrnula boj proti dlhodobej 
nezamestnanosti do svojich politík a 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 123
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Odsek 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9b. je presvedčený, že v súvislosti s 
hospodárskym rámcom Únie by sa 
osobitná pozornosť mala venovať 
rastúcej úrovni nerovnosti v Európe; 
domnieva sa, že jedným z najlepších 
spôsobov na boj proti tejto rastúcej 
nerovnosti je zdvojnásobenie úsilia pri 
vytváraní kvalitných pracovných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Emilian Pavel

Návrh stanoviska
Odsek 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9b. je presvedčený, že v súvislosti s 
hospodárskym rámcom Únie by sa 
osobitná pozornosť mala venovať 
rastúcej úrovni nerovnosti v Európe; 
domnieva sa, že jedným z najlepších 
spôsobov na boj proti tejto rastúcej 
nerovnosti je zdvojnásobenie úsilia pri 
vytváraní kvalitných pracovných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Guillaume Balas
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Návrh stanoviska
Odsek 10

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10. v záujme zvýšenia demokratickej 
kontroly odporúča zapojiť do 
hospodárskeho dialógu medzi členskými 
štátmi a Európskou komisiou 
predovšetkým Európsky parlament, 
národné parlamenty a sociálnych 
partnerov.

10. v záujme zabezpečenia riadnej a 
dôkladnej demokratickej kontroly postupu 
európskeho semestra odporúča zapojiť do 
hospodárskeho dialógu medzi členskými 
štátmi a Európskou komisiou 
predovšetkým Európsky parlament, 
národné parlamenty a sociálnych 
partnerov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 126
Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Odsek 10

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10. v záujme zvýšenia demokratickej 
kontroly odporúča zapojiť do 
hospodárskeho dialógu medzi členskými 
štátmi a Európskou komisiou 
predovšetkým Európsky parlament, 
národné parlamenty a sociálnych 
partnerov.

10. v záujme vykonávania demokratickej 
kontroly európskeho procesu poukazuje 
na potrebu zapojiť do hospodárskeho 
dialógu medzi členskými štátmi a 
Európskou komisiou predovšetkým 
Európsky parlament, národné parlamenty a 
sociálnych partnerov.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 127
Jérôme Lavrilleux

Návrh stanoviska
Odsek 10

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10. v záujme zvýšenia demokratickej 
kontroly odporúča zapojiť do 

10. v záujme zvýšenia demokratickej 
kontroly a odstránenia čoraz väčšej 
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hospodárskeho dialógu medzi členskými 
štátmi a Európskou komisiou 
predovšetkým Európsky parlament, 
národné parlamenty a sociálnych 
partnerov.

priepasti medzi inštitúciami EÚ a 
občanmi EÚ odporúča zapojiť do 
hospodárskeho dialógu medzi členskými 
štátmi a Európskou komisiou 
predovšetkým Európsky parlament, 
národné parlamenty a sociálnych 
partnerov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 128
Jérôme Lavrilleux

Návrh stanoviska
Odsek 10

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10. v záujme zvýšenia demokratickej 
kontroly odporúča zapojiť do 
hospodárskeho dialógu medzi členskými 
štátmi a Európskou komisiou 
predovšetkým Európsky parlament, 
národné parlamenty a sociálnych 
partnerov.

10. v záujme zvýšenia demokratickej 
kontroly odporúča zapojiť do 
hospodárskeho dialógu medzi členskými 
štátmi a Európskou komisiou 
predovšetkým Európsky parlament, 
národné parlamenty, občiansku 
spoločnosť a sociálnych partnerov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 129
Zdzisław Krasnodębski

Návrh stanoviska
Odsek 10

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10. v záujme zvýšenia demokratickej 
kontroly odporúča zapojiť do 
hospodárskeho dialógu medzi členskými 
štátmi a Európskou komisiou 
predovšetkým Európsky parlament,
národné parlamenty a sociálnych 
partnerov.

10. upozorňuje na nedostatočnú
demokratickú kontrolu európskeho rámca 
správy; nalieha, aby sa národné 
parlamenty, sociálni partneri a Európsky 
parlament aktívne zapojili do tohto 
procesu.
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Or. pl

Pozmeňujúci návrh 130
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 10

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10. v záujme zvýšenia demokratickej 
kontroly odporúča zapojiť do 
hospodárskeho dialógu medzi členskými 
štátmi a Európskou komisiou 
predovšetkým Európsky parlament, 
národné parlamenty a sociálnych 
partnerov.

10. v záujme zvýšenia demokratickej 
zodpovednosti za správu hospodárskych 
záležitostí, ako aj zlepšenia kvality a
zvýšenia zodpovednosti za proces semestra
odporúča zapojiť do celého cyklu semestra 
medzi členskými štátmi a Európskou 
komisiou predovšetkým Európsky 
parlament, národné parlamenty, ako aj 
organizácie občianskej spoločnosti a 
sociálnych partnerov na vnútroštátnej 
úrovni a na úrovni EÚ; zdôrazňuje, že 
zmysluplné konzultácie v oblasti 
štrukturálnych reforiem so 
zainteresovanými stranami občianskej 
spoločnosti by spolu so zvýšením 
demokratickej legitimity procesu, prijatím 
reforiem zo strany občanov a ich 
úspešným vykonávaním mohli posilniť aj 
základňu pokladových údajov pre 
hodnotenie reforiem .

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Ulla Tørnæs, Marian Harkin, Martina Dlabajová, Renate Weber

Návrh stanoviska
Odsek 10

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10. v záujme zvýšenia demokratickej 
kontroly odporúča zapojiť do 

(Netýka sa slovenskej verzie.)
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hospodárskeho dialógu medzi členskými 
štátmi a Európskou komisiou 
predovšetkým Európsky parlament, 
národné parlamenty a sociálnych 
partnerov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Návrh stanoviska
Odsek 10

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10. v záujme zvýšenia demokratickej 
kontroly odporúča zapojiť do
hospodárskeho dialógu medzi členskými 
štátmi a Európskou komisiou 
predovšetkým Európsky parlament, 
národné parlamenty a sociálnych 
partnerov.

10. v záujme zvýšenia demokratickej 
zodpovednosti za proces semestra a 
zlepšenia jeho kvality odporúča zapojiť do
celého cyklu semestra medzi členskými 
štátmi a Európskou komisiou 
predovšetkým Európsky parlament, 
národné parlamenty, ako aj organizácie 
občianskej spoločnosti a sociálnych 
partnerov na vnútroštátnej úrovni a na 
úrovni EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Maria João Rodrigues

Návrh stanoviska
Odsek 10

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10. v záujme zvýšenia demokratickej 
kontroly odporúča zapojiť do 
hospodárskeho dialógu medzi členskými 
štátmi a Európskou komisiou 
predovšetkým Európsky parlament, 
národné parlamenty a sociálnych 
partnerov.

(Netýka sa slovenskej verzie.)
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Odsek 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10a. opakovane vyzýva Komisiu a Radu, 
aby uzavreli medziinštitucionálnu dohodu 
s Európskym parlamentom s cieľom
zaručiť v plnej miere úlohu Parlamentu v 
celom procese semestra.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Odsek 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10a. požaduje preskúmanie nariadení o 
správe hospodárskych záležitostí s cieľom 
vykonať v procese európskeho semestra
tieto zmeny:

a) pred zverejnením ročného prieskumu 
rastu musí Komisia viesť diskusiu so 
zástupcami Európskeho parlamentu o 
všeobecných usmerneniach týkajúcich sa 
prieskumu;

b) po zverejnení a pred príslušnou 
rozpravou na zasadnutí Európskej rady sa 
musia viesť trojstranné diskusie medzi 
troma inštitúciami s cieľom odsúhlasiť 
rámec hospodárskych záležitostí, a to pre 
zamestnanosť na jednej strane a pre 
sociálne politiky na druhej strane;

c) po prijatí správy o ročnom prieskume 
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rastu a pred príslušnou rozpravou na 
zasadnutí Európskej rady sa musia viesť 
trojstranné diskusie medzi troma 
inštitúciami s cieľom odsúhlasiť rámec 
hospodárskych záležitostí, a to pre 
zamestnanosť na jednej strane a pre 
sociálne politiky na druhej strane.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 136
Emilian Pavel

Návrh stanoviska
Odsek 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10a. je presvedčený, že sociálni partneri 
by mali mať významnejšiu úlohu v rámci 
správy hospodárskych záležitostí na 
európskej aj vnútroštátnej úrovni; 
domnieva sa, že touto zosilnenou úlohou
by sa zvýšila demokratická legitimita
rámca správy hospodárskych záležitostí a 
ochránili by sa práva občanov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Odsek 10 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10b. zdôrazňuje, že členské štáty musia 
minimálne do januára informovať svoje 
národné parlamenty o obsahu národných 
programov reforiem (NPR) a 
stabilizačných a konvergenčných 
programov (SKP); ďalej zdôrazňuje, že 
tieto programy by mali zahŕňať aj 
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zápisnicu príslušnej rozpravy vedenej v 
národnom parlamente; zdôrazňuje, že v 
prípade chýbajúcej zápisnice Komisia 
musí vrátiť NPR a SKP a považovať ich 
za nepredložené a začať príslušný postup 
v súlade s balíkom dvoch a šiestich 
nariadení; odporúča, aby národné 
parlamenty v každom prípade radšej 
prijali NPR a SKP, ako o nich boli iba
informovaní.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 138
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Odsek 10 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10c. požaduje, aby boli členské štáty 
povinné zahrnúťdo NPR a SKP ako 
prílohu záznam o stanovisku 
najvýznamnejších predstaviteľov 
organizácií v sociálnej oblasti a 
občianskej spoločnosti.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 139
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Odsek 10 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10d. požaduje oficiálne uskutočnenie 
diskusie medzi Komisiou, Radou a 
Európskym parlamentom spolu s 
organizáciami v sociálnej oblasti a 
občianskou spoločnosťou na európskej 
úrovni v období medzi zverejnením 
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ročného prieskumu rastu a marcovým 
zasadnutím Európskej rady a pred 
schválením odporúčaní pre jednotlivé 
krajiny Európskou radou.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 140
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Odsek 10 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10e. požaduje, aby bola v európskom 
semestri zahrnutá povinnosť vypracovať 
vnútroštátne programy zamestnanosti, v 
ktorých sa posúdia politiky určené na 
podporu tvorby pracovných miest,
pracovných trhov, kvalitnej 
zamestnanosti, primeraných miezd a 
požadovanej úrovne pružnosti a ochrany v 
pracovnom práve.

Or. es


