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9.4.2014 A7-0072/43 

Pozmeňujúci návrh  43 
Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Thomas Händel, 
Paul Murphy 
v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A7-0072/2014 
Frédéric Daerden 
Verejné služby zamestnanosti 

COM(2013)0430 – C7-0177/2013 – 2013/0202(COD) 

Návrh rozhodnutia 
Odôvodnenie 3 a (nové) 
 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Pracovná mobilita za súčasných 

hospodárskych podmienok vytvára 

situácie, keď sú zamestnanci z oblastí, 

ktoré sú z hospodárskeho hľadiska 

okrajové, nútení vysťahovať sa. 

Or. en 



 

AM\1026609SK.doc  PE533.760v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

9.4.2014 A7-0072/44 

Pozmeňujúci návrh  44 
Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Thomas Händel 
v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A7-0072/2014 
Frédéric Daerden 
Verejné služby zamestnanosti 

COM(2013)0430 – C7-0177/2013 – 2013/0202(COD) 

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, 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 

mali byť schopní pripraviť podobu služieb 

zamestnanosti a poskytovať tieto služby 

v rámci svojich špecifických povinností. 

Iniciatívy realizované sieťou VSZ by mali 

pomôcť pri zabezpečení lepšej reakcie na 

osobitné vlastnosti VSZ v každom 

členskom štáte, pričom na tieto účely 

treba poskytnúť primerané finančné 

prostriedky. 

Or. en 
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9.4.2014 A7-0072/45 

Pozmeňujúci návrh  45 
Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Thomas Händel 
v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A7-0072/2014 
Frédéric Daerden 
Verejné služby zamestnanosti 

COM(2013)0430 – C7-0177/2013 – 2013/0202(COD) 

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

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) sociálni partneri; 

Or. en 
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9.4.2014 A7-0072/46 

Pozmeňujúci návrh  46 
Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Thomas Händel, 
Paul Murphy 
v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A7-0072/2014 
Frédéric Daerden 
Verejné služby zamestnanosti 

COM(2013)0430 – C7-0177/2013 – 2013/0202(COD) 

Návrh rozhodnutia 
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b 
 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) lepšiemu fungovaniu trhu práce 

v Európskej únii; 

b) podpore činnosti v oblasti sociálnych 

a pracovných práv v každom členskom 

štáte; 

Or. en 
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9.4.2014 A7-0072/47 

Pozmeňujúci návrh  47 
Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Thomas Händel, 
Paul Murphy 
v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A7-0072/2014 
Frédéric Daerden 
Verejné služby zamestnanosti 

COM(2013)0430 – C7-0177/2013 – 2013/0202(COD) 

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 spolupracuje so zainteresovanými 

stranami na trhu práce vrátane odborov 

a zástupcov zamestnancov a ďalších 

poskytovateľov služieb zamestnanosti tak, 

že ich zapája do príslušných činností 

a zasadnutí siete, ako aj do výmeny 

informácií a údajov. 

Or. en 

 

 


