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Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh rozhodnutia 
Citácia 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 149, 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej články 149 
a 14, 

 
 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh rozhodnutia 
Citácia 1 a (nová) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 so zreteľom na Chartu základných práv, 
a najmä na jej články 29 a 36, 

 
 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh rozhodnutia 
Odôvodnenie 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Európska rada schválila 17. júna 201019 
návrh Komisie týkajúci sa Stratégie na 
zabezpečenie inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu Európa 202020. 
Európska rada obhajovala plné využitie 
primeraných nástrojov a politík EÚ na 
podporu dosiahnutia spoločných cieľov 
a vyzvala členské štáty, aby zintenzívnili 
koordinované úsilie. Verejné služby 
zamestnanosti hrajú najdôležitejšiu úlohu 
pri dosahovaní cieľa stratégie Európa 2020, 
ktorým je 75 % miera zamestnanosti žien 
a mužov vo veku 20 až 64 rokov do roku 
2020. 

(1) Európska rada schválila 17. júna 201019 
návrh Komisie týkajúci sa Stratégie na 
zabezpečenie inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu Európa 202020. 
Európska rada obhajovala plné využitie 
primeraných nástrojov a politík Únie na 
podporu dosiahnutia spoločných cieľov 
a vyzvala členské štáty, aby zintenzívnili 
koordinované úsilie. Verejné služby 
zamestnanosti (VSZ) zohrávajú ústrednú 
úlohu pri dosahovaní cieľa stratégie 
Európa 2020, ktorým je 75 % miera 
zamestnanosti žien a mužov vo veku 20 až 
64 rokov do roku 2020, a to najmä 
prostredníctvom znižovania 
nezamestnanosti mladých ľudí. 

__________________ __________________ 
19 Č.: EUCO 13/10 zo 17. júna 2010. 19 Č.: EUCO 13/10 zo 17. júna 2010. 
20 Oznámenie Komisie z 3. marca 2010, 
Európa 2020: stratégia na zabezpečenie 
inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu, COM(2010) 2020 
v konečnom znení. 

20 Oznámenie Komisie z 3. marca 2010, 
Európa 2020: stratégia na zabezpečenie 
inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu, COM(2010)2020. 

 
 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh rozhodnutia 
Odôvodnenie 2 a (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (2a) Verejné služby zamestnanosti sú 
službami všeobecného hospodárskeho 
záujmu a ako také ich upravuje článok 14 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
(ZFEÚ) a článok 36 Charty základných 
práv Európskej únie. V článku 29 Charty 
základných práv Európskej únie sa navyše 
uvádza, že „každý má právo na prístup 
k bezplatným službám zamestnanosti“. 
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Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh rozhodnutia 
Odôvodnenie 4 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) Prínosom pre tieto odporúčania by bola 
ďalšia podpora rozšírenej dôkazovej 
základne, spätná väzba týkajúca sa 
úspešnosti vykonávania politík 
a spolupráca medzi VSZ členských štátov. 
V tomto zmysle by mala sieť VSZ, ktorá sa 
má zriadiť na základe tohto rozhodnutia, 
vykonávať konkrétne iniciatívy, ako sú 
spoločné systémy stanovenia referenčných 
hodnôt založené na dôkazoch, 
zodpovedajúce činnosti vzájomného 
učenia, vzájomná pomoc medzi členmi 
siete a vykonávanie strategických opatrení 
na modernizáciu VSZ. Osobitné poznatky 
siete a jej jednotlivých členov by sa mohli 
použiť [na vyžiadanie Rady pre 
zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie 
a spotrebiteľské záležitosti (EPSCO) 
a Výboru pre zamestnanosť (EMCO)] aj 
ako dôkazy pri príprave politík 
zamestnanosti. 

(4) Prínosom pre tieto odporúčania by bola 
ďalšia podpora využívania rozšírenej 
dôkazovej základne, spätnej väzby 
týkajúcej sa úspešnosti vykonávania politík 
a spolupráce medzi VSZ členských štátov. 
V tomto zmysle by mala sieť VSZ, ktorá sa 
má zriadiť na základe tohto rozhodnutia, 
vykonávať konkrétne iniciatívy, ako sú 
spoločné systémy stanovenia referenčných 
hodnôt založené na dôkazoch, 
zodpovedajúce činnosti vzájomného 
učenia, vzájomná pomoc medzi členmi 
siete a vykonávanie strategických opatrení 
na modernizáciu VSZ. Osobitné poznatky 
siete VSZ a jej členov by sa mohli použiť – 
na vyžiadanie Rady pre zamestnanosť, 
sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské 
záležitosti (EPSCO) a Výboru Európskeho 
parlamentu pre zamestnanosť a sociálne 
veci (EMPL) – aj ako dôkazy pri príprave 
politík zamestnanosti, s osobitným 
dôrazom na riešenie vysokej 
nezamestnanosti najmä medzi 
zraniteľnými skupinami a mladými 
ľuďmi. 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh rozhodnutia 
Odôvodnenie 5 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Ministri na neformálnom stretnutí 
EPSCO potvrdili, že rozsiahlejšia 
a sústredenejšia spolupráca medzi VSZ by 
viedla k lepšiemu sprostredkovaniu 
najlepších postupov a požiadali 
o vypracovanie podrobného návrhu 
iniciatívy v oblasti stanovenia 
referenčných hodnôt a vzájomného 
učenia. 

(5) Rozsiahlejšia a sústredenejšia 
spolupráca medzi VSZ by viedla k 
lepšiemu sprostredkovaniu najlepších 
postupov a preto treba požiadať o 
vypracovanie podrobného návrhu iniciatívy 
v oblasti referenčného učenia. 
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Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh rozhodnutia 
Odôvodnenie 6 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) Sieť VSZ zriadená na základe tohto 
rozhodnutia by mala úzko spolupracovať 
s radou EMCO podľa článku 150 ZFEÚ 
a prispievať k jej činnosti ako poskytovateľ 
faktických dôkazov a správ o vykonávaní 
politík. Príspevky zo siete VSZ pre Radu 
budú smerované cez radu EMCO. 
Spoločné poznatky siete VSZ o aspektoch 
vykonávania politík zamestnanosti 
a komparatívna analýza VSZ môžu 
poslúžiť politikom na úrovni jednotlivých 
členských štátov aj Únie pri posudzovaní 
a navrhovaní politík zamestnanosti. 

(6) Sieť VSZ, ktorá sa má zriadiť na 
základe tohto rozhodnutia by mala úzko 
spolupracovať s radou EMCO podľa 
článku 150 ZFEÚ, a to najmä na úrovni 
ich príslušných sekretariátov, a prispievať 
k jej činnosti ako poskytovateľ faktických 
dôkazov a správ o vykonávaní politík. 
Príspevky zo siete VSZ pre Európsky 
parlament a Radu – v prípade potreby 
s pripojenými komentármi – sa majú 
v nezmenenej podobe smerovať cez radu 
EMCO. Predovšetkým poznatky siete VSZ 
o aspektoch vykonávania politík 
zamestnanosti kombinované 
s komparatívnou analýzou uskutočnenou 
VSZ môžu poslúžiť subjektom 
prijímajúcim politické rozhodnutia na 
úrovni jednotlivých členských štátov aj 
Únie pri posudzovaní a navrhovaní politík 
zamestnanosti, ktoré pomôžu dosiahnuť 
špecifické ciele jednotlivých krajín 
a zvýšiť mieru zamestnanosti, a to 
riešením problému neobsadených 
pracovných miest. Rada EMCO informuje 
tiež sieť VSZ o svojich činnostiach.  

 
 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh rozhodnutia 
Odôvodnenie 6 a (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (6a) Procesy verejných politík sa skladajú 
z fázy koncepcie a fázy vykonávania. 
V tomto rámci by Európsky parlament 
a Rada mali ako koneční 
spoluzákonodarcovia zohľadniť tieto dve 
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perspektívy. Rada EMCO sa venuje fáze 
koncepcie, zatiaľ čo sieť VSZ by sa mala 
zamerať na fázu vykonávania verejných 
politík zamestnanosti. V tomto kontexte je 
kľúčová vzájomná výmena informácií 
medzi radou EMCO a sieťou VSZ. 
V prípadoch, keď rada EMCO má 
možnosť komentovať príspevky siete VSZ, 
nemala by mať povolené ich zmeniť. 
Rovnako by nemal existovať 
mechanizmus schvaľovania výročných 
správ ani ročných pracovných programov 
radou EMCO. Sekretariáty týchto dvoch 
orgánov by však mali úzko spolupracovať. 

 
 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh rozhodnutia 
Odôvodnenie 7 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) Sieť VSZ by mala prispievať 
k vykonávaniu politických iniciatív 
v oblasti zamestnanosti, ako sú napríklad 
odporúčanie Rady týkajúce sa zavedenia 
systému záruk pre mladých ľudí. Sieť 
môže takisto poskytovať podporu 
iniciatívam zameraným na pomoc pri 
prechode od vzdelávania a odbornej 
prípravy do zamestnania vrátane zvýšenia 
transparentnosti zručností a kvalifikácie. 

(7) Sieť VSZ by mala prispievať 
k vykonávaniu politických iniciatív 
v oblasti zamestnanosti, ako sú napríklad 
odporúčanie Rady týkajúce sa zavedenia 
systému záruk pre mladých ľudí. Sieť VSZ 
by mala zavádzať a deliť sa o najlepšie 
postupy na identifikáciu mladých ľudí, 
ktorí nemajú zamestnanie, nevzdelávajú 
sa, ani sa nezúčastňujú na odbornej 
príprave (tzv. skupina NEET – Not in 
Education, Employment or Training), ako 
aj na rozvoj iniciatív s cieľom zabezpečiť, 
aby títo mladí ľudia získali zručnosti 
nevyhnutné na vstup na pracovný trh 
a zotrvanie na ňom. Sieť VSZ môže 
takisto poskytovať podporu iniciatívam 
zameraným na pomoc pri prechode od 
vzdelávania a odbornej prípravy do 
zamestnania, poskytovať uchádzačom 
o zamestnanie poradenstvo týkajúce sa 
odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania, 
podporovať učňovskú prípravu a učenie 
sa prácou, a to zvýšením transparentnosti 
zručností a kvalifikácie, ktoré zodpovedajú 
potrebám a požiadavkám 
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zamestnávateľov. 

 
 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh rozhodnutia 
Odôvodnenie 7 a (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (7a) Európsky parlament prijal 16. 
januára 2013 uznesenie o zavedení záruky 
pre mladých ľudí, ktoré by sa malo 
zohľadniť pri vypracovaní každého 
nového legislatívneho textu 
ovplyvňujúceho trh práce. 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh rozhodnutia 
Odôvodnenie 8 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) Sieť VSZ by mala posilňovať 
spoluprácu medzi jednotlivými členmi, 
pripravovať spoločné iniciatívy zamerané 
na výmenu informácií a najlepších 
postupov vo všetkých oblastiach 
zahrnutých do VSZ, komparatívne analýzy 
a poradenstvo, ako aj propagáciu 
inovatívnych postupov pri poskytovaní 
služieb zamestnanosti. Zriadením tejto 
siete by sa umožnilo inkluzívne porovnanie 
všetkých VSZ založené na dôkazoch 
a zamerané na výkonnosť, ktoré by viedlo 
k určeniu najlepších postupov. Na základe 
uvedených výsledkov by členovia siete boli 
schopní pripraviť podobu služieb 
zamestnanosti a poskytovať tieto služby 
v rámci svojich špecifických povinností. 
Iniciatívy realizované sieťou VSZ by 
zefektívnili VSZ a umožnili efektívnejšie 
vynakladanie verejných financií. 

(8) Sieť VSZ by mala posilňovať 
spoluprácu medzi jednotlivými členmi, 
pripravovať spoločné iniciatívy zamerané 
na výmenu informácií a najlepších 
postupov vo všetkých oblastiach 
zahrnutých do VSZ, vypracúvať 
komparatívne analýzy a poradenstvo, ako 
aj propagovať inovatívne postupy pri 
poskytovaní služieb zamestnanosti. 
Zriadením tejto siete by sa umožnilo 
inkluzívne porovnanie všetkých VSZ 
založené na dôkazoch a zamerané na 
výkonnosť, ktoré by viedlo k určeniu 
najlepších postupov a pracovných štruktúr 
služieb zamestnanosti v členských štátoch. 
Vďaka zohľadneniu uvedených výsledkov 
by členovia mali byť schopní formovať 
podobu služieb zamestnanosti a poskytovať 
tieto služby v rámci svojich špecifických 
povinností a tým zabezpečiť lepší súlad 
medzi zručnosťami a kvalifikáciami 
uchádzačov o zamestnanie na jednej 
strane a potrebami zamestnávateľov na 
druhej strane. Iniciatívy realizované 
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sieťou VSZ by zefektívnili VSZ a umožnili 
efektívnejšie vynakladanie verejných 
financií. Sieť VSZ by mala spolupracovať 
aj s ďalšími poskytovateľmi služieb 
zamestnanosti.  

 
 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh rozhodnutia 
Odôvodnenie 10 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Z dôvodu rozmanitosti modelov VSZ, 
úloh a podôb poskytovania služieb je 
povinnosťou jednotlivých členských štátov, 
aby vymenovali jedného člena vrcholového 
manažmentu svojej verejnej služby 
zamestnanosti do rady siete VSZ. Podľa 
potreby by tento člen mal v rade 
zastupovať ostatné služby zamestnanosti 
príslušného členského štátu. Vymenovaní 
členovia by mali byť spôsobilí prijímať 
rozhodnutia v mene vysielajúcich 
organizácií. V záujme zaistenia zapojenia 
všetkých VSZ do činnosti siete by mali byť 
činnosti otvorené pre všetky úrovne účasti. 

(10) Z dôvodu rozmanitosti modelov VSZ, 
úloh a podôb poskytovania služieb je 
povinnosťou jednotlivých členských štátov, 
aby vymenovali do rady siete VSZ jedného 
člena vrcholového manažmentu svojej 
verejnej služby zamestnanosti a jedného 
alebo viacerých náhradníkov. Podľa 
potreby by tento člen a náhradníci mali 
v rade zastupovať ostatné služby 
zamestnanosti príslušného členského štátu. 
Vymenovaní členovia by mali byť 
spôsobilí prijímať rozhodnutia v mene 
vysielajúcich organizácií. V záujme 
zaistenia zapojenia všetkých VSZ do 
činnosti siete VSZ by mali byť činnosti 
otvorené pre všetky úrovne účasti. 

 
 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh rozhodnutia 
Odôvodnenie 10 a (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (10a) Eurostat by mal v reálnom čase 
disponovať údajmi o nezamestnanosti na 
úrovni NUTS 3, aby sa zabezpečilo, že 
spoločné úlohy VSZ budú zodpovedať 
aktuálnej situácii na trhu práce. 
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Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh rozhodnutia 
Článok 1 – nadpis 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ustanovenie akcie Predmet 

 
 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh rozhodnutia 
Článok 1 – odsek 1  
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Zriaďuje sa celoeurópska sieť verejných 
služieb zamestnanosti (VSZ) (ďalej ako 
„sieť“) na obdobie od 1. januára 2014 do 
31. decembra 2020. Sieť bude vykonávať 
iniciatívy vymedzené v článku 3. 

Zriaďuje sa sieť verejných služieb 
zamestnanosti (VSZ) („sieť“) v rámci celej 
Únie na obdobie od [prvého dňa po 
uverejnení tohto rozhodnutia v Úradnom 
vestníku Európskej únie: do 31. decembra 
2020. Sieť vykonáva iniciatívy uvedené 
v článku 3. 

 
 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh rozhodnutia 
Článok 1 – odseky 2 a 3 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) verejné služby zamestnanosti 
vymenované členskými štátmi a 

a) verejné služby zamestnanosti 
vymenované každým členským štátom a 

b) Komisia. b) Komisia. 

Členské štáty s regionálnymi nezávislými 
verejnými službami zamestnanosti zaistia 
ich primerané zastúpenie v osobitných 
iniciatívach siete. 

Členské štáty, ktoré majú miestne alebo 
regionálne nezávislé verejné služby 
zamestnanosti zabezpečujú primerané 
zastúpenie týchto miestnych alebo 
regionálnych nezávislých verejných 
služieb zamestnanosti v osobitných 
iniciatívach siete a určia príslušný orgán 
verejnej moci zodpovedný za zriaďovanie 
a riadenie VSZ. Keď z ústavných dôvodov 
nie je možné určiť iba jeden orgán 
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verejnej moci, členský štát určí príslušné 
orgány verejnej moci.  Každý členský štát 
má v rámci siete jeden hlas, nezávisle od 
množstva určených miestnych a 
regionálnych služieb zamestnanosti. 
Zástupcovia vnútroštátnych verejných 
služieb zamestnanosti vynakladajú 
maximálne úsilie, aby zabezpečili, aby 
názory a skúsenosti miestnych 
a regionálnych orgánov boli zohľadnené 
v činnostiach siete, a aby tieto orgány boli 
informované o činnostiach siete. 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh rozhodnutia 
Článok 1 a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 1a 

 Vymedzenie pojmov 

 Pre účely tohto rozhodnutia sa uplatňuje 
toto vymedzenie: „referenčné učenie“ je 
vytvorenie systematického 
a integrovaného prepojenia medzi 
činnosťami porovnávania a vzájomného 
učenia, ktoré sa dosiahne identifikáciou 
dobrej výkonnosti v kľúčových oblastiach 
činností prostredníctvom porovnávania 
založeného na ukazovateľoch, 
identifikácie osvedčených postupov 
a odovzdávania si skúseností a najlepších 
postupov prostredníctvom procesu učenia; 

 
 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh rozhodnutia 
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) vykonávaniu stratégie Európa 2020 pre 
zamestnanosť a inteligentný, udržateľný 
a inkluzívny rast a jej hlavných cieľov, 
predovšetkým tých, ktoré sa týkajú 

a) vykonávaniu príslušných politík Únie 
vrátane stratégie Európa 2020 pre 
zamestnanosť a inteligentný, trvalo 
udržateľný a inkluzívny rast a jej hlavných 
cieľov, predovšetkým cieľov, ktoré sa 
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zamestnanosti; týkajú zamestnanosti, napríklad 
intenzívnejšou spoluprácou na 
konkrétnych iniciatívach zameraných na 
modernizáciu VSZ;  

 
 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh rozhodnutia 
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a a (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 a) podporovaniu najzraniteľnejších 
sociálnych skupín s vysokou mierou 
nezamestnanosti, najmä starších 
pracujúcich a mladých ľudí, ktorí nemajú 
zamestnanie, nevzdelávajú sa, ani sa 
nezúčastňujú na odbornej príprave, a to 
monitorovaním a podporou vykonávania 
iniciatív, akými sú záruky pre mladých 
ľudí; 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh rozhodnutia 
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a b (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ab). podpore dôstojnej a udržateľnej 
práce; 

 
 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh rozhodnutia 
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) lepšiemu fungovaniu trhu práce 
v Európskej únii; 

b) lepšiemu fungovaniu trhu práce v Únii 
porovnávaním výkonu verejných služieb 
zamestnanosti s príslušnými referenčnými 
hodnotami; 
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Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh rozhodnutia 
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b a (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) tomu, aby znalosti zodpovedali 
potrebám zamestnancov 
a zamestnávateľov; 

 
 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh rozhodnutia 
Článok 2 – odsek 1 – písmeno c 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) lepšej integrácii trhov práce; c) identifikácii najlepších postupov a 
lepšej integrácii trhov práce; 

 
 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh rozhodnutia 
Článok 2 – odsek 1 – písmeno d  
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) zvýšeniu geografickej a profesijnej 
mobility; 

d) zvýšeniu dobrovoľnej geografickej a 
profesijnej mobility, bez sociálneho 
dumpingu, a to v súlade s právnymi 
predpismi Únie v tejto oblasti;  

 
 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh rozhodnutia 
Článok 2 – odsek 1 – písmeno e a (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ea) zvýšenému zapojeniu členských štátov 
v oblasti referenčného učenia v záujme 
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lepšieho uplatňovania úspešných 
najlepších postupov; 

 
 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh rozhodnutia 
Článok 2 – odsek 1 – písmeno e b (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 eb) identifikácii kvalifikačného nesúladu 
a poskytovaniu informácií o rozsahu 
a výskytu tohto nedostatku; 

 
 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh rozhodnutia 
Článok 2 – odsek 1 – písmeno e c (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ec) zlepšeniu hodnotenia a posudzovania 
s cieľom spustiť iniciatívy v oblasti 
politiky trhu práce, ktoré sa v dohľadnom 
čase stanú nevyhnutnými; 

 
 

Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh rozhodnutia 
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a  
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) pripravuje a realizuje celoeurópske 
systémy stanovenia referenčných hodnôt 
na základe dôkazov medzi verejnými 
službami zamestnanosti, pričom vychádza 
z využitia kvantitatívnych a kvalitatívnych 
ukazovateľov s cieľom posúdiť výkonnosť 
VSZ a zhromaždiť dôkazy na účely 
ustanovenia vhodného nástroja 
vzájomného učenia; aktívne sa podieľa na 
vykonávaní týchto činností formou 
sprostredkovania údajov, poznatkov 

a) pripravuje a realizuje v rámci celej Únie 
systémy referenčného učenia, ktoré 
vychádzajú z dôkazov, medzi verejnými 
službami zamestnanosti, pričom vychádza 
z využitia kvantitatívnych a kvalitatívnych 
ukazovateľov s cieľom posúdiť výkonnosť 
VSZ a zhromaždiť dôkazy od všetkých 
členských štátov na účely ustanovenia 
vhodného nástroja vzájomného učenia; 
Sieť sa aktívne podieľa aj na vykonávaní 
týchto činností formou sprostredkovania 
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a postupov; údajov, poznatkov a najlepších postupov. 
Cieľom pritom v žiadnom prípade nie je 
vytvorenie rebríčka výkonnosti VSZ, ale 
skôr uľahčenie učenia na základe 
spoločnej metodiky. 

 (Časť PN nahradzujúca „stanovenie 
referenčných hodnôt“ „referenčným 
učením“ sa uplatňuje v celom texte.) 

 
 

Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh rozhodnutia 
Článok 3 – odsek 1 – písmeno c 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) prijíma a realizuje koncepciu 
modernizácie a posilnenia VSZ 
v kľúčových oblastiach; 

c) prijíma a realizuje koncepciu 
modernizácie a posilnenia VSZ 
v kľúčových oblastiach, a to v súlade 
s širšími spoločenskými cieľmi a 
podporou vzájomného učenia 
a zlepšovaním kapacity a efektívnosti 
služieb; 

 
 

Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh rozhodnutia 
Článok 3 – odsek 1 – písmeno d 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) na žiadosť Rady alebo Komisie alebo 
z vlastnej iniciatívy pripravuje správy 
týkajúce sa oblasti zamestnanosti; 

d) na žiadosť Rady, Komisie alebo 
Európskeho parlamentu alebo z vlastnej 
iniciatívy pripravuje správy týkajúce sa 
oblasti zamestnanosti; 

 
 

Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh rozhodnutia 
Článok 3 – odsek 1 – písmeno e 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) prispieva k vykonávaniu politických 
iniciatív v oblasti zamestnanosti. 

e) prispieva k vykonávaniu politických 
iniciatív v oblasti zamestnanosti a 
v sociálnej oblasti. 

 
 

Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh rozhodnutia 
Článok 3 – odsek 1 – písmeno f a (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 fa) zavádza a delí sa o najlepšie postupy 
na identifikáciu mladých ľudí, ktorí 
nemajú zamestnanie, nevzdelávajú sa ani 
sa nezúčastňujú na odbornej príprave, 
ako aj na rozvoj iniciatív s cieľom 
zabezpečiť, aby títo mladí ľudia získali 
zručnosti nevyhnutné na vstup na 
pracovný trh a zotrvanie na ňom. 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Návrh rozhodnutia 
Článok 3 – odsek 1 – písmeno f b (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 fb) vyhodnocuje vplyv vykonávania 
právnych predpisov týkajúcich sa mobility 
pracovníkov Únie na trhy práce členských 
štátov.  

 
 

Pozmeňujúci návrh  34 

Návrh rozhodnutia 
Článok 3 – odsek 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Sieť pripraví mechanizmus podávania 
správ týkajúcich sa iniciatív 3.1.a a 3.1.b. 
V súlade s týmto ustanovením členovia 

2. Sieť pripraví mechanizmus podávania 
správ týkajúcich sa všetkých iniciatív 
uvedených v odseku 1. V súlade s týmto 
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siete predkladajú sieti výročné správy. mechanizmom členovia siete predkladajú 
sieti výročné správy. 

 
 

Pozmeňujúci návrh  35 

Návrh rozhodnutia 
Článok 4 – odsek 1  
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Sieť spolupracuje so zainteresovanými 
stranami na trhu práce vrátane ďalších 
poskytovateľov služieb zamestnanosti 
a zapája ich do príslušných činností 
a zasadnutí siete, ako aj do výmeny 
informácií a údajov. 

1. Sieť príležitostne a výlučne z vlastnej 
iniciatívy spolupracuje so 
zainteresovanými stranami na trhu práce 
vrátane ďalších poskytovateľov služieb 
zamestnanosti, akými sú v prípade 
potreby sociálni partneri, organizácie 
zastupujúce nezamestnané osoby alebo 
zraniteľné skupiny, MVO pracujúce 
v oblasti zamestnanosti, regionálne 
a miestne orgány, európska sieť pre 
politiku celoživotného poradenstva, 
súkromné zamestnanecké služby a 
vnútroštátne orgány inšpekcie práce, a to 
tak, že ich zapája do príslušných činností 
a zasadnutí siete, ako aj do výmeny 
informácií a údajov.  

 
 

Pozmeňujúci návrh  36 

Návrh rozhodnutia 
Článok 5 – odsek 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Sieť je riadená radou, do ktorej každý 
členský štát vymenúva jedného člena 
a jedného náhradníka z vrcholového 
manažmentu svojich verejných služieb 
zamestnanosti. Komisia vymenúva jedného 
člena rady a jedného náhradníka. 
Náhradníci nahrádzajú členov rady podľa 
potreby. 

(1) Sieť je riadená radou, do ktorej každý 
členský štát vymenúva z vrcholového 
manažmentu svojich verejných služieb 
zamestnanosti jedného člena a jedného 
náhradníka, pričom sa rešpektuje úloha 
miestnych a regionálnych orgánov ako je 
stanovené v článku 1 ods. 3 a dodrží 
stupeň centralizácie právomocí v oblasti 
politiky zamestnanosti v danom členskom 
štáte. Komisia vymenúva jedného člena 
rady a jedného náhradníka. Náhradníci 
podľa potreby nahrádzajú členov rady 
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alebo im pomáhajú, a to bez ďalších 
hlasovacích práv.  

 
 

Pozmeňujúci návrh  37 

Návrh rozhodnutia 
Článok 5 – odsek 3 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Rada prijíma rokovací poriadok 
jednomyseľným rozhodnutím, ktoré okrem 
iného obsahuje dohodu o spôsobe 
prijímania rozhodnutí rady a ustanovenia 
o vymenovaní a funkčnom období 
predsedu a podpredsedov siete. Rada 
prijíma väčšinovým rozhodnutím výročný 
pracovný program vrátane zriadenia 
pracovných skupín a dohody o rokovacom 
jazyku zasadnutí siete, ako aj výročnú 
správu o sieti, ktorá by sa mala zverejniť. 

3. Správna rada prijíma rokovací poriadok 
jednomyseľným rozhodnutím, ktoré okrem 
iného obsahuje dohodu o spôsobe 
prijímania rozhodnutí rady a pravidlá 
vymenovania a funkčného obdobia 
predsedu a podpredsedov siete. Správna 
rada prijíma väčšinovým rozhodnutím 
výročný pracovný program vrátane 
pravidiel zriadenia pracovných skupín a 
dohody o rokovacom jazyku zasadnutí 
siete. Táto správa sa zasiela Rade, zasiela 
sa na hodnotenie Výboru Európskeho 
parlamentu pre zamestnanosť a sociálne 
veci a zverejnení sa. 

 
 

Pozmeňujúci návrh  38 

Návrh rozhodnutia 
Článok 6 – pododsek 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Celkové financie na vykonávanie tohto 
rozhodnutia sa vyčleňujú v rámci 
Programu v oblasti sociálnej zmeny 
a inovácie, pričom ročné rozpočtové 
prostriedky schvaľuje rozpočtový orgán 
v rámci obmedzení finančného rámca. 

Celkové financie na vykonávanie tohto 
rozhodnutia sa vyčleňujú v rámci 
Programu zamestnanosti a sociálnej 
inovácie, pričom ročné rozpočtové 
prostriedky schvaľuje rozpočtový orgán 
v rámci obmedzení finančného rámca. 

 (Táto zmena sa týka celého legislatívneho 
textu predloženého na prerokovanie; ) 
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Pozmeňujúci návrh  39 

Návrh rozhodnutia 
Článok 7 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Prijatie všeobecného rámca Prijatie technického rámca  

Komisia má v súlade s článkom 8 
právomoc prijímať delegované akty 
týkajúce sa všeobecného rámca realizácie 
činností v oblasti stanovenia referenčných 
hodnôt a vzájomného učenia, ako sú 
opísané v článku 3.1, vrátane metodiky, 
základných kvantitatívnych 
a kvalitatívnych ukazovateľov na 
posúdenie výkonnosti VSZ, vzdelávacích 
nástrojov integrovaného programu 
vzájomného učenia a podmienok účasti 
v týchto iniciatívach. 

Komisia má v súlade s článkom 8 
právomoc prijímať delegované akty 
týkajúce sa technického rámca realizácie 
činností v oblasti referenčného učenia 
a vzájomného učenia, ako sú opísané 
v článku 3 ods. 1 písm. a), b) a c), vrátane 
metodiky, základných kvantitatívnych 
a kvalitatívnych ukazovateľov na 
posúdenie výkonnosti VSZ, vzdelávacích 
nástrojov integrovaného programu 
vzájomného učenia a podmienok účasti 
v týchto iniciatívach. Za predloženie 
zostávajúcich iniciatív podľa vymedzenia 
v článku 3 ods. 1 zodpovedá sieť. 

 (Časť PN nahrádzajúca výraz „všeobecný“ 
výrazom „technický“ sa uplatňuje v celom 
texte.) 

 
 

Pozmeňujúci návrh  40 

Návrh rozhodnutia 
Článok 8 – odsek 5 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Delegovaný akt prijatý v súlade 
s článkom 7 nadobúda účinnosť pod 
podmienkou, že neboli vznesené žiadne 
námietky zo strany Európskeho 
parlamentu alebo Rady v lehote 2 
mesiacov od oznámenia prijatia aktu 
Európskemu parlamentu a Rade, alebo 
v prípade, že Európsky parlament aj Rada 
pred uplynutím uvedenej lehoty informujú 
Komisiu o tom, že nemajú žiadne 
námietky. Z podnetu Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predlžuje o 2 mesiace. 

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 7 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote troch 
mesiacov odo dňa oznámenia tohto aktu 
Európskemu parlamentu a Rade alebo ak 
pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace. 
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Pozmeňujúci návrh  41 

Návrh rozhodnutia 
Článok 9  
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Štyri roky od nadobudnutia účinnosti 
tohto rozhodnutia Komisia predloží správu 
o jeho uplatňovaní Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov. V správe sa 
predovšetkým posúdi, do akej miery sieť 
prispela k dosiahnutiu cieľov stanovených 
v článku 2 a či splnila uložené úlohy. 

Dva roky po nadobudnutí účinnosti tohto 
rozhodnutia Komisia predloží správu 
o jeho uplatňovaní Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov. V správe sa 
predovšetkým posúdi, do akej miery sieť 
prispela k dosiahnutiu cieľov stanovených 
v článku 2 a či splnila uložené úlohy. 
V prípade potreby Komisia predloží návrh 
na revíziu tohto rozhodnutia. 

 
 


