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1.9.2010 A7-0235/60 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  60 
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas 
v mene skupiny S&D 

Emilie Turunen, Marije Cornelissen 
v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A7-0235/2010 
Csaba İry 
Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov 

KOM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Návrh rozhodnutia 
Odôvodnenie 9c (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 9c) Členské štáty by mali zabezpečiť pri 
vypracúvaní a uskutočňovaní svojich 
národných programov účinné riadenie 
politiky zamestnanosti a sociálnej politiky. 
Zainteresované strany, a to aj na 
regionálnej a miestnej úrovni vrátane 
tých, ktoré sú ovplyvnené rôznymi 
aspektmi EÚ 2020, parlamentné orgány 
a sociálni partneri sa úzko zapájajú do 
vypracúvania, uskutočňovania, 
monitorovania a vyhodnocovania týchto 
programov vrátane vymedzenia cieľov 
a ukazovateľov. Členské štáty by mali 
pozorne sledovať sociálny dosah reforiem 
realizovaných v rámci príslušných 
národných programov reforiem a ich 
vplyv na zamestnanosť. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/61 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  61 
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas 
v mene skupiny S&D 

Emilie Turunen, Marije Cornelissen 
v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A7-0235/2010 
Csaba İry 
Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov 

KOM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Návrh rozhodnutia 
Odôvodnenie 11b (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 11b) Reformy členských štátov by mali 
byť preto zamerané na podporu rastu 
podporujúceho zamestnanosť založeného 
na slušnej práci podporovanej ILO 
a dobrej práce ako základných zásad, 
ktorými by sa mala riadiť tvorba 
pracovných miest a integrácia pracovného 
trhu. V tomto rámci by mali byť zaručené 
a posilňované zásady rovnakej mzdy za 
rovnakú prácu na rovnakom pracovisku 
v zmysle článku 18 a 157 ZFEÚ. Osobitná 
pozornosť by sa mala tiež venovať 
znižovaniu chudoby v radoch rastúceho 
počtu chudobných pracujúcich a boju 
proti chudobe detí. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/62 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  62 
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas 
v mene skupiny S&D 

 

Správa A7-0235/2010 
Csaba İry 
Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov 

KOM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Návrh rozhodnutia 
Odôvodnenie 13c (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 13c) Stavajúc na význame politiky 
súdržnosti pri podpore zamestnanosti 
a sociálneho začleňovania, podpore 
regiónov v prekonávaní ich sociálno-
ekonomických ťažkostí a zmenšovaní 
rozdielov, ako aj pri zohľadňovaní 
regionálnych osobitostí, by členské štáty 
mali spolupracovať, aby dokázali upraviť, 
doplniť, koordinovať a prispôsobiť svoje 
vnútroštátne ciele v rámci jednotlivých 
štátov a medzi sebou, aby sa zmiernili 
nerovnosti v hospodárskom rozvoji medzi 
regiónmi. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/63 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  63 
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas 
v mene skupiny S&D 

Emilie Turunen, Marije Cornelissen 
v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A7-0235/2010 
Csaba İry 
Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov 

KOM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Návrh rozhodnutia 
Odôvodnenie 16a (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

  16a) Hlavné ciele uvedené v príslušných 
usmerneniach by mali viesť členské štáty 
pri stanovovaní národných cieľov 
a čiastkových cieľov, pričom tieto venujú 
osobitnú pozornosť zvyšovaniu 
zamestnanosti a znižovaniu 
nezamestnanosti najzraniteľnejších 
skupín vrátane mladých ľudí, zvyšovaniu 
úrovne vzdelávania, znižovaniu podielu 
predčasných odchodov zo škôl a dostaniu 
ľudí z chudoby. Pokrok pri dosahovaní 
cieľov a čiastkových cieľov by mal byť 
podrobne monitorovaný a vyhodnocovaný 
v porovnaní s cieľmi Európa 2020 
a v prípade potreby by mal byť revidovaný 
alebo by mali byť stanovené nové ciele 
a čiastkové ciele v priebehu revízie 
usmernení pre zamestnanosť. 

Or. en 

 

 


