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26.4.2021 B9-0220/1

Pozmeňujúci návrh 1
Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Stefania Zambelli, France Jamet, Peter Kofod
v mene skupiny ID

Návrh uznesenia B9-0220/2021
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Európska záruka pre deti

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže v roku 2019 bolo 22,2 % detí 
v EÚ – takmer 18 miliónov detí – 
ohrozených chudobou alebo sociálnym 
vylúčením; keďže deti z rodín s nízkymi 
príjmami, deti bez domova, deti so 
zdravotným postihnutím, deti s 
prisťahovaleckým pôvodom, deti s 
menšinovým etnickým pôvodom, najmä 
rómske deti, deti v ústavnej starostlivosti, 
deti v neistej rodinnej situácii, deti z rodín 
s jedným rodičom, z LGBTIQ+ rodín a z 
rodín, v ktorých rodičia pracujú v 
zahraničí, čelia vážnym ťažkostiam, ako 
je vážna deprivácia v oblasti bývania 
alebo preplnenosť bývania, prekážkam v 
prístupe k základným službám, ako je 
primeraná výživa a slušné bývanie, ktoré 
sú kľúčové pre ich blaho a rozvoj 
sociálnych, kognitívnych a emocionálnych 
zručností; keďže riadne vykurované 
bývanie s bezpečnou pitnou vodou a 
sanitáciou a bývanie vo všeobecnosti sú 
kľúčové pre zdravie, pohodu, rast a vývoj 
detí; keďže primerané bývanie podporuje 
aj vzdelávanie a štúdium detí;

G. keďže v roku 2019 bolo 22,2 % detí 
v EÚ – takmer 18 miliónov detí – 
ohrozených chudobou alebo sociálnym 
vylúčením; keďže mnohé deti z rodín s 
nízkymi príjmami, deti bez domova, deti v 
ťažkej rodinnej situácii a deti umiestnené 
do ústavov alebo s osobitnými potrebami, 
ako sú deti so zdravotným postihnutím, 
čelia prekážkam v prístupe k základným 
službám, ako je primeraná výživa a slušné 
bývanie, ktoré sú kľúčové pre ich blaho a 
rozvoj sociálnych, kognitívnych a 
emocionálnych zručností; keďže riadne 
vykurované bývanie s bezpečnou pitnou 
vodou a sanitáciou a bývanie vo 
všeobecnosti sú kľúčové pre zdravie, 
pohodu, rast a vývoj detí; keďže primerané 
bývanie podporuje aj vzdelávanie a 
štúdium detí;
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26.4.2021 B9-0220/2

Pozmeňujúci návrh 2
Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Stefania Zambelli, France Jamet, Peter Kofod
v mene skupiny ID

Návrh uznesenia B9-0220/2021
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Európska záruka pre deti

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta oznámenie Komisie o stratégii 
EÚ v oblasti práv dieťaťa a súhlasí s jeho 
cieľmi napĺňania spoločnej zodpovednosti 
za dodržiavanie a ochranu práv každého 
dieťaťa popri spoločnom projekte 
zdravšej, odolnej a spravodlivejšej 
spoločnosti pre všetkých; uznáva, že 
návrh Komisie na odporúčanie Rady, 
ktorým sa stanovuje Európska záruka pre 
deti, dopĺňa stratégiu a zameriava sa na 
deti v núdzi pri vytváraní európskeho 
podporného rámca na ochranu práv detí a 
kladie ich na popredné miesto programu 
EÚ; podporuje jej hlavný cieľ bojovať 
proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu detí 
a podporovať rovnosť, inkluzívne 
príležitosti a zdravie; dôrazne podporuje 
konkrétne usmernenia pre príslušné 
národné a miestne orgány s cieľom 
poskytnúť deťom v núdzi rovnaký účinný 
a bezplatný prístup k súboru kľúčových 
služieb, ako je bezplatné kvalitné 
vzdelávanie a starostlivosť v ranom 
detstve, vzdelávacie a školské činnosti a 
zdravotná starostlivosť a účinný prístup k 
primeranému bývaniu a zdravej výžive, 
ako majú ich rovesníci;

2. zastáva názor, že príslušné 
nástroje na riešenie chudoby detí, ako je 
zdravotná starostlivosť, vzdelávanie, 
výživa a bývanie, patria do právomoci a 
zodpovednosti členských štátov; nabáda 
členské štáty, aby bojovali proti chudobe a 
sociálnemu vylúčeniu detí a podporovali 
rovnosť, inkluzívne príležitosti a zdravie; 
povzbudzuje národné a miestne orgány, 
aby poskytovali deťom v núdzi rovnaký 
účinný a bezplatný prístup k súboru 
kľúčových služieb, ako je bezplatné 
kvalitné vzdelávanie a starostlivosť v 
ranom detstve, vzdelávacie a školské 
činnosti a zdravotná starostlivosť a účinný 
prístup k primeranému bývaniu a zdravej 
výžive, ako majú ich rovesníci;
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26.4.2021 B9-0220/3

Pozmeňujúci návrh 3
Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Stefania Zambelli, France Jamet, Peter Kofod
v mene skupiny ID

Návrh uznesenia B9-0220/2021
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Európska záruka pre deti

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva EÚ a členské štáty, aby 
riešili štrukturálne problémy, ktoré 
spôsobujú chudobu a sociálne vylúčenie 
detí, podporovaním vysokej úrovne 
zamestnanosti a sociálneho začlenenia, a 
to najmä medzi znevýhodnenými 
skupinami; vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili účinné zavedenie Európskej 
záruky pre deti v celej Únii začleňovaním 
záruky do všetkých oblastí politiky, a 
naliehavo ich vyzýva, aby využívali 
existujúce politiky a finančné prostriedky 
EÚ na konkrétne opatrenia, ktoré 
prispievajú k odstráneniu chudoby detí a 
sociálneho vylúčenia; zdôrazňuje 
dôležitosť príslušných orgánov na 
národnej, regionálnej a miestnej úrovni pri 
zaručovaní účinného a rovnakého prístupu 
k bezplatnému a kvalitnému vzdelávaniu a 
starostlivosti v ranom detstve s osobitným 
zameraním na rodiny s deťmi so 
zdravotným postihnutím, k vzdelávacím, 
školským a ku komunitným činnostiam 
spolu so športovými, voľnočasovými a 
kultúrnymi aktivitami, k zdravotnej 
starostlivosti, ako aj účinného prístupu k 
zdravej výžive a primeranému bývaniu pre 
všetky deti v núdzi; zdôrazňuje takisto, že 
príslušné orgány na vnútroštátnej, 
regionálnej a miestnej úrovni by mali byť 
informované, vyškolené a podporované pri 
zabezpečovaní financovania EÚ; vyzýva 
členské štáty, aby zabezpečili právo detí na 

3. zdôrazňuje, že chudoba detí má 
rôzne štrukturálne príčiny, ako je 
prisťahovalectvo, zlé podmienky na trhu 
práce, vysoké ceny energií, rastúce 
náklady na bývanie a nedostatok služieb 
starostlivosti; vyzýva členské štáty, aby 
riešili tieto problémy a využívali existujúce 
prostriedky EÚ na konkrétne opatrenia na 
odstránenie chudoby detí a sociálneho 
vylúčenia; zdôrazňuje dôležitosť 
príslušných orgánov na národnej, 
regionálnej a miestnej úrovni pri 
zaručovaní účinného a rovnakého prístupu 
k bezplatnému a kvalitnému vzdelávaniu a 
starostlivosti v ranom detstve s osobitným 
zameraním na rodiny s deťmi so 
zdravotným postihnutím, k vzdelávacím, 
školským a ku komunitným činnostiam 
spolu so športovými, voľnočasovými a 
kultúrnymi aktivitami, k zdravotnej 
starostlivosti, ako aj účinného prístupu k 
zdravej výžive a primeranému bývaniu pre 
všetky deti v núdzi; zdôrazňuje takisto, že 
príslušné orgány na vnútroštátnej, 
regionálnej a miestnej úrovni by mali byť 
informované, vyškolené a podporované pri 
zabezpečovaní financovania EÚ; vyzýva 
členské štáty, aby zabezpečili právo detí na 
primerané bývanie, a to poskytovaním 
súvisiacej podpory rodičom, ktorí majú 
ťažkosti s udržaním bývania alebo 
prístupom k nemu, s cieľom zabezpečiť, 
aby mohli zostať so svojimi deťmi, pričom 
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primerané bývanie, a to poskytovaním 
súvisiacej podpory rodičom, ktorí majú 
ťažkosti s udržaním bývania alebo 
prístupom k nemu, s cieľom zabezpečiť, 
aby mohli zostať so svojimi deťmi, pričom 
osobitnú pozornosť treba venovať mladým 
dospelým osobám, ktoré odchádzajú z 
ústavov starostlivosti o deti;

osobitnú pozornosť treba venovať mladým 
dospelým osobám, ktoré odchádzajú z 
ústavov starostlivosti o deti;
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