
AM\1198085SK.docx PE646.959v02-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament
2019-2024

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

2019/0188(COD)

4.2.2020

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
17 – 75
Návrh správy
Manuel Pizarro
(PE644.984v01-00)

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení 
rozhodnutie č. 573/2014/EÚ o posilnenej spolupráci medzi verejnými službami 
zamestnanosti (VSZ)

Návrh rozhodnutia
[COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD)]



PE646.959v02-00 2/34 AM\1198085SK.docx

SK

AM_Com_LegReport



AM\1198085SK.docx 3/34 PE646.959v02-00

SK

Pozmeňujúci návrh 17
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Podľa článku 9 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) Únia 
pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich 
politík a činností musí prihliadať na 
požiadavky spojené s podporou vysokej 
úrovne zamestnanosti, zárukou 
primeranej sociálnej ochrany, bojom proti 
sociálnemu vylúčeniu a vysokou úrovňou 
vzdelávania, odbornej prípravy a ochrany 
ľudského zdravia. Táto sieť by mala 
podporovať členské štáty a Úniu pri 
rozvoji politík zamestnanosti a opatrení 
zameraných na dosiahnutie najvyššej 
úrovne sociálnej spravodlivosti a ochrany 
a na boj proti sociálnemu vylúčeniu a 
všetkým formám diskriminácie.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 18
Mounir Satouri

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Článok 9 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ) odkazuje na 
podporu vysokej úrovne zamestnanosti 
ako jedného cieľa, ktorý sa má zohľadniť 
pri vymedzovaní a vykonávaní politík a 
činností Únie. Sieť VSZ by mala svoju 
prácu založiť na článku 9 ZFEÚ.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 19
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Cieľom siete je posilňovať 
kapacitu, účinnosť a efektívnosť verejných 
služieb zamestnanosti (VSZ) poskytovaním 
platformy na porovnávanie ich výkonnosti 
na európskej úrovni, identifikáciu 
osvedčených postupov a vytvorenie 
systému vzájomného učenia. Jej zámerom 
je takisto poskytnúť VSZ viac príležitostí 
pomáhať pri rozvoji inovatívnych politík 
založených na dôkazoch v súlade s 
príslušnými politickými iniciatívami Únie.

(2) Cieľom siete je posilňovať 
kapacitu, účinnosť a efektívnosť verejných 
služieb zamestnanosti (VSZ) poskytovaním 
platformy na porovnávanie ich výkonnosti 
na európskej úrovni, identifikáciu 
osvedčených postupov a vytvorenie 
systému vzájomného učenia. Jej zámerom 
je poskytnúť VSZ viac príležitostí 
prispievať k dosiahnutiu cieľov úplnej 
zamestnanosti a sociálneho pokroku 
uvedených v článku 3 Zmluvy o 
Európskej únii (ZEÚ), podporovať súlad 
s týmito cieľmi príslušných politických 
iniciatív Únie a úsilím členských štátov a 
Únie; zlepšiť koordinovanú stratégiu 
zamestnanosti a rozvoj inovatívnych 
politík založených na dôkazoch.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 20
Stefania Zambelli

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Cieľom siete je posilňovať 
kapacitu, účinnosť a efektívnosť verejných 
služieb zamestnanosti (VSZ) poskytovaním 
platformy na porovnávanie ich výkonnosti 
na európskej úrovni, identifikáciu 
osvedčených postupov a vytvorenie 
systému vzájomného učenia. Jej zámerom 
je takisto poskytnúť VSZ viac príležitostí 
pomáhať pri rozvoji inovatívnych politík 
založených na dôkazoch v súlade s 

(2) Cieľom siete je posilňovať 
kapacitu, účinnosť a efektívnosť verejných 
služieb zamestnanosti (VSZ) poskytovaním 
platformy na porovnávanie ich výkonnosti 
na európskej úrovni, identifikáciu 
osvedčených postupov a vytvorenie 
systému vzájomného učenia. Zároveň by 
mali mať VSZ vďaka návrhu viac 
príležitostí pomáhať pri rozvoji 
inovatívnych politík založených na 
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príslušnými politickými iniciatívami Únie. dôkazoch.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 21
Mounir Satouri

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Cieľom siete je posilňovať 
kapacitu, účinnosť a efektívnosť verejných 
služieb zamestnanosti (VSZ) poskytovaním 
platformy na porovnávanie ich výkonnosti 
na európskej úrovni, identifikáciu 
osvedčených postupov a vytvorenie 
systému vzájomného učenia. Jej zámerom 
je takisto poskytnúť VSZ viac príležitostí 
pomáhať pri rozvoji inovatívnych politík 
založených na dôkazoch v súlade s 
príslušnými politickými iniciatívami Únie.

(2) Cieľom siete je posilňovať 
kapacitu, kvalitu služieb, účinnosť a 
efektívnosť verejných služieb 
zamestnanosti (VSZ) poskytovaním 
platformy na porovnávanie ich výkonnosti 
na európskej úrovni, identifikáciu 
osvedčených postupov a vytvorenie 
systému vzájomného učenia s cieľom 
aktívne podporovať kvalitné zamestnanie, 
dôstojnú, ako aj inkluzívnu prácu a 
oblasti s vysokým potenciálom pracovných 
miest, napríklad ekologické pracovné 
miesta. Jej zámerom je takisto poskytnúť 
VSZ viac príležitostí pomáhať pri rozvoji 
inovatívnych politík založených na 
dôkazoch v súlade s príslušnými 
politickými iniciatívami Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Sara Skyttedal

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Cieľom siete je posilňovať 
kapacitu, účinnosť a efektívnosť verejných 
služieb zamestnanosti (VSZ) poskytovaním 
platformy na porovnávanie ich výkonnosti 
na európskej úrovni, identifikáciu 

(2) Cieľom siete je posilňovať 
kapacitu, účinnosť a efektívnosť verejných 
služieb zamestnanosti (VSZ) poskytovaním 
platformy na porovnávanie ich výkonnosti 
na európskej úrovni, identifikáciu 
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osvedčených postupov a vytvorenie 
systému vzájomného učenia. Jej zámerom 
je takisto poskytnúť VSZ viac príležitostí 
pomáhať pri rozvoji inovatívnych politík 
založených na dôkazoch v súlade s 
príslušnými politickými iniciatívami Únie.

osvedčených postupov a vytvorenie 
systému vzájomného učenia sa s cieľom 
podporovať zamestnanosť a v dlhodobom 
horizonte udržateľné pracovné miesta. Jej 
zámerom je takisto poskytnúť VSZ viac 
príležitostí pomáhať pri rozvoji 
inovatívnych politík založených na 
dôkazoch v súlade s príslušnými 
politickými iniciatívami Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Cieľom siete je posilňovať 
kapacitu, účinnosť a efektívnosť 
verejných služieb zamestnanosti (VSZ) 
poskytovaním platformy na porovnávanie 
ich výkonnosti na európskej úrovni, 
identifikáciu osvedčených postupov a 
vytvorenie systému vzájomného učenia. Jej 
zámerom je takisto poskytnúť VSZ viac 
príležitostí pomáhať pri rozvoji 
inovatívnych politík založených na 
dôkazoch v súlade s príslušnými 
politickými iniciatívami Únie.

(2) Cieľom siete je modernizácia 
verejných služieb zamestnanosti (VSZ) a 
posilnenie ich kapacít, účinnosti a 
efektívnosti poskytovaním platformy na 
porovnávanie ich výkonnosti na európskej 
úrovni, identifikáciu osvedčených 
postupov a vytvorenie systému 
vzájomného učenia. Jej zámerom je takisto 
poskytnúť VSZ viac príležitostí pomáhať 
pri rozvoji inovatívnych politík 
orientovaných na budúcnosť a založených 
na dôkazoch v súlade s príslušnými 
politickými iniciatívami Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Sieť zohrala kľúčovú úlohu pri (3) Sieť zohrala kľúčovú úlohu pri 
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podpore ďalšej spolupráce medzi 
členskými štátmi v rámci oblastí patriacich 
do zodpovednosti VSZ, a výrazne prispela 
aj k modernizácii a posilneniu VSZ. Z 
hodnotenia stavu vykonávania rozhodnutia 
č. 573/2014/EÚ vyplýva, že sieť mala 
pozitívny vplyv, pričom sa v ňom uvádzajú 
poučenia z rôznych činností a skúseností.

podpore ďalšej spolupráce medzi 
členskými štátmi v rámci oblastí patriacich 
do zodpovednosti VSZ, a výrazne prispela 
aj k modernizácii a posilneniu VSZ. Z 
hodnotenia stavu vykonávania rozhodnutia 
č. 573/2014/EÚ vyplýva, že sieť mala 
pozitívny vplyv, pričom sa v ňom uvádzajú 
poučenia z rôznych činností a skúseností. 
Európska sieť verejných služieb 
zamestnanosti získala právnu legitimitu, 
zvýšila svoju kapacitu a vyvinula 
inovatívne opatrenia založené na 
dôkazoch na vykonávanie politík 
zamestnanosti.

__________________ __________________
16 Pracovný dokument útvarov 
Komisie, SWD(2019) 1350.

16 Pracovný dokument útvarov 
Komisie, SWD(2019) 1350.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 25
Stefania Zambelli

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) S cieľom zefektívniť sieť by sa 
verejné strediská zamestnanosti mali 
reformovať prostredníctvom úplnej 
digitalizácie služieb a súčasne 
poskytnutím primeranej odbornej prípravy 
zamestnancom.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 26
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) S cieľom zúročiť doterajšie 
výsledky a ďalej posilniť spoluprácu 
medzi VSZ by sa malo obdobie, na ktoré 
bola sieť zriadená, predĺžiť do 31. 
decembra 2027.

(4) S cieľom zúročiť doterajšie 
výsledky, ako aj rozšíriť, posilniť a 
konsolidovať iniciatívy VSZ, 
modernizovať verejné služby 
zamestnanosti a umožniť im efektívne a 
harmonické fungovanie, by sa malo 
obdobie, na ktoré bola sieť zriadená, 
predĺžiť do 31. decembra 2027.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 27
Mounir Satouri

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) S cieľom zúročiť doterajšie 
výsledky a ďalej posilniť spoluprácu medzi 
VSZ by sa malo obdobie, na ktoré bola 
sieť zriadená, predĺžiť do 31. decembra 
2027.

(4) S cieľom zúročiť doterajšie 
výsledky a ďalej posilniť spoluprácu medzi 
VSZ by sa sieť mala stať stálou 
štruktúrou.

Or. en

Odôvodnenie

Sieť VZS by sa mala stať trvalou, kým EÚ nerozhodne, že už nie je potrebná. Aktualizácie a 
úpravy sú stále možné, ale stála štruktúra umožní dlhodobejšie strategické plánovanie.

Pozmeňujúci návrh 28
Jeroen Lenaers

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Sieť by mala posilniť spoluprácu 
medzi svojimi členmi a vypracúvať 
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spoločné iniciatívy zamerané na výmenu 
informácií a najlepších postupov vo 
všetkých operačných oblastiach VSZ, 
poskytovanie porovnávacích analýz a 
poradenstva a propagáciu inovatívnych 
iniciatív v oblasti sprostredkovania 
zamestnania. V tejto súvislosti by sa mala 
venovať osobitná pozornosť spolupráci 
VZS pri prenose sociálnych dávok. 
Vytvorenie tejto siete umožní inkluzívne 
porovnanie všetkých VSZ založené na 
dôkazoch a orientované na výkon, aby 
bolo možné určiť najlepšie postupy v 
oblasti ich činnosti, čo prispeje k lepšiemu 
navrhovaniu a poskytovaniu služieb 
zamestnanosti v rámci ich konkrétnych 
právomocí. Iniciatívy siete by mali zvýšiť 
účinnosť VSZ a umožniť efektívnejšie 
využívať verejné prostriedky. Sieť by 
mala tiež spolupracovať s ostatnými 
poskytovateľmi služieb zamestnanosti.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 29
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Pokračovanie siete by malo pomôcť 
pri vykonávaní Európskeho piliera 
sociálnych práv, ktorého zásady zahŕňajú 
poskytovanie aktívnej podpory 
zamestnanosti. Malo by takisto prispieť k 
dosiahnutiu cieľa udržateľného rozvoja č. 8 
Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorú 
si stanovila Organizácia Spojených 
národov, a to podporou inkluzívneho a 
udržateľného hospodárskeho rastu, 
zamestnanosti a dôstojnej práce pre 
všetkých.

(5) Komisia vo svojom oznámení z 11. 
decembra 2019 o európskom ekologickom 
dohovore preformulovala svoj záväzok 
zaoberať sa problémami spôsobenými 
zmenou klímy na novom základe, pričom 
uviedla, že všetky činnosti a politiky Únie 
by mali prispievať k dosiahnutiu cieľov 
európskeho ekologického dohovoru. 
Pokračovanie siete by preto malo posilniť 
činnosti a politiky v oblasti zamestnanosti, 
ktoré prispievajú k dosiahnutiu 
európskeho ekologického dohovoru, a to 
tak, že pomôže urýchliť prechod na 
obehové hospodárstvo neutrálne z 
hľadiska klímy a aby bol tento prechod 
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spravodlivý a inkluzívny pre všetkých s 
cieľom zabezpečiť plnú zamestnanosť a 
dostupnosť dôstojnej práce, ktorá ponúka 
primeranú mzdu a za každých okolností 
ochranu pred chudobou a podporuje 
udržateľnosť životného prostredia a 
ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci. 
Pokračovanie siete by malo tiež pomôcť pri 
vykonávaní Európskeho piliera sociálnych 
práv, ktorého zásady zahŕňajú 
poskytovanie aktívnej podpory 
zamestnanosti, a prispieť k dosiahnutiu 
cieľov trvalo udržateľného rozvoja 
stanovených v Agende 2030 pre 
udržateľný rozvoj, ktorú si stanovila 
Organizácia Spojených, najmä v 
rozvojovom cieli 8.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 30
Stefania Zambelli

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Pokračovanie siete by malo pomôcť 
pri vykonávaní Európskeho piliera 
sociálnych práv, ktorého zásady zahŕňajú 
poskytovanie aktívnej podpory 
zamestnanosti. Malo by takisto prispieť k 
dosiahnutiu cieľa udržateľného rozvoja č. 
8 Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, 
ktorú si stanovila Organizácia Spojených 
národov, a to podporou inkluzívneho a 
udržateľného hospodárskeho rastu, 
zamestnanosti a dôstojnej práce pre 
všetkých.

(5) Pokračovanie siete by malo pomôcť 
pri vykonávaní národných politík práce, a 
to podporou inkluzívneho a udržateľného 
hospodárskeho rastu, zamestnanosti a 
dôstojnej práce pre všetkých občanov.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 31
Sara Skyttedal
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Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Pokračovanie siete by malo pomôcť 
pri vykonávaní Európskeho piliera 
sociálnych práv, ktorého zásady zahŕňajú 
poskytovanie aktívnej podpory 
zamestnanosti. Malo by takisto prispieť k 
dosiahnutiu cieľa udržateľného rozvoja č. 8 
Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorú 
si stanovila Organizácia Spojených 
národov, a to podporou inkluzívneho a 
udržateľného hospodárskeho rastu, 
zamestnanosti a dôstojnej práce pre 
všetkých.

(5) Pokračovanie siete by malo pomôcť 
pri vykonávaní Európskeho piliera 
sociálnych práv, ktorého zásady zahŕňajú 
poskytovanie aktívnej podpory 
zamestnanosti. Malo by takisto prispieť k 
dosiahnutiu cieľa udržateľného rozvoja č. 8 
Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorú 
si stanovila Organizácia Spojených 
národov, a to podporou inkluzívneho a 
udržateľného hospodárskeho rastu, 
zamestnanosti a dôstojnej práce pre 
všetkých, zmierňovaním nesúladu na trhu 
práce a uľahčovaním voľného pohybu 
pracovníkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Mounir Satouri

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Pokračovanie siete by malo pomôcť 
pri vykonávaní Európskeho piliera 
sociálnych práv, ktorého zásady zahŕňajú 
poskytovanie aktívnej podpory 
zamestnanosti. Malo by takisto prispieť k 
dosiahnutiu cieľa udržateľného rozvoja č. 8 
Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorú 
si stanovila Organizácia Spojených 
národov, a to podporou inkluzívneho a 
udržateľného hospodárskeho rastu, 
zamestnanosti a dôstojnej práce pre 
všetkých.

(5) Pokračovanie siete by malo pomôcť 
pri vykonávaní Európskeho piliera 
sociálnych práv, ktorého zásady zahŕňajú 
poskytovanie aktívnej podpory 
zamestnanosti. Malo by takisto prispieť k 
dosiahnutiu cieľa udržateľného rozvoja č. 8 
Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorú 
si stanovila Organizácia Spojených 
národov, a to podporou inkluzívneho a 
udržateľného hospodárskeho rastu, 
zamestnanosti a dôstojnej práce pre 
všetkých, ako aj sociálne spravodlivej 
ekologickej transformácie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 33
Mounir Satouri, Katrin Langensiepen

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Sieť by mala naďalej organizovať 
spoluprácu a kontakty s ostatnými 
zainteresovanými stranami na trhu práce s 
cieľom podporiť ich súčinnosť, a to najmä 
spoluprácu s agentúrami Únie v oblasti 
zamestnanosti, sociálnej politiky, 
vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom 
zabezpečiť konzistentný politický rámec.

(6) Sieť by mala naďalej ešte 
intenzívnejšie spolupracovať s 
relevantnými zainteresovanými stranami 
na trhu práce s cieľom podporiť ich 
súčinnosť, a to najmä spoluprácu s 
agentúrami Únie v oblasti zamestnanosti, 
sociálnej politiky, rodovej rovnosti, 
vzdelávania a odbornej prípravy, s 
organizáciami zastupujúcimi 
nezamestnané osoby alebo zraniteľné 
skupiny, s orgánmi pre rovnosť, s 
mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi 
v oblasti zamestnanosti, ľudských práv a 
spravodlivej transformácie, ako aj so 
sociálnymi partnermi, s cieľom podporiť 
ich súčinnosť a prípadne zabezpečiť 
konzistentný politický rámec.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Radka Maxová

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Sieť by mala naďalej organizovať 
spoluprácu a kontakty s ostatnými 
zainteresovanými stranami na trhu práce s 
cieľom podporiť ich súčinnosť, a to najmä 
spoluprácu s agentúrami Únie v oblasti 
zamestnanosti, sociálnej politiky, 
vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom 
zabezpečiť konzistentný politický rámec.

(6) Sieť by mala naďalej organizovať 
spoluprácu a kontakty s ostatnými 
zainteresovanými stranami na trhu práce s 
cieľom podporiť ich súčinnosť, a to najmä 
spoluprácu s agentúrami Únie v oblasti 
zamestnanosti, sociálnej politiky, 
vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom 
zabezpečiť konzistentný politický rámec. 
Mala by sa posilniť systematickejšia a 
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štrukturálnejšia spolupráca medzi 
verejnými službami zamestnanosti a 
ostatnými poskytovateľmi služieb v 
sociálnej oblasti a oblasti zamestnanosti, 
aby lepšie reagovali na potreby 
uchádzačov o zamestnanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Anne Sander

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Sieť by mala naďalej organizovať 
spoluprácu a kontakty s ostatnými 
zainteresovanými stranami na trhu práce s 
cieľom podporiť ich súčinnosť, a to najmä 
spoluprácu s agentúrami Únie v oblasti 
zamestnanosti, sociálnej politiky, 
vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom 
zabezpečiť konzistentný politický rámec.

(6) Sieť by mala naďalej organizovať 
spoluprácu a kontakty s ostatnými 
zainteresovanými stranami na trhu práce s 
cieľom podporiť ich súčinnosť, a to najmä 
spoluprácu s agentúrami Únie v oblasti 
zamestnanosti, sociálnej politiky, 
vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj so 
sociálnymi partnermi a miestnymi a 
regionálnymi orgánmi s cieľom 
podporovať ich súčinnosť, výmenu 
osvedčených postupov a zabezpečiť 
konzistentný politický rámec prispôsobený 
potrebám trhu práce.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 36
Sara Skyttedal

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Sieť by mala naďalej organizovať 
spoluprácu a kontakty s ostatnými 
zainteresovanými stranami na trhu práce s 
cieľom podporiť ich súčinnosť, a to najmä 

(6) Sieť by mala naďalej organizovať 
spoluprácu a kontakty s ostatnými 
zainteresovanými stranami na trhu práce s 
cieľom podporiť ich súčinnosť, a to najmä 
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spoluprácu s agentúrami Únie v oblasti 
zamestnanosti, sociálnej politiky, 
vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom 
zabezpečiť konzistentný politický rámec.

súkromných a iných služieb 
zamestnanosti, ale aj spoluprácu s 
agentúrami Únie v oblasti zamestnanosti, 
sociálnej politiky, vzdelávania a odbornej 
prípravy s cieľom zabezpečiť konzistentný 
politický rámec.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Stefania Zambelli

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Sieť by mala naďalej organizovať 
spoluprácu a kontakty s ostatnými 
zainteresovanými stranami na trhu práce s 
cieľom podporiť ich súčinnosť, a to najmä 
spoluprácu s agentúrami Únie v oblasti 
zamestnanosti, sociálnej politiky, 
vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom 
zabezpečiť konzistentný politický rámec.

(6) Sieť by mala naďalej organizovať 
spoluprácu a kontakty so všetkými 
zainteresovanými stranami na trhu práce s 
cieľom podporiť ich súčinnosť, podniknúť 
kroky na prispôsobenie dopytu a ponuky a 
zabezpečiť, aby trhy práce boli čo 
najtransparentnejšie a fungovali 
efektívnejšie.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 38
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Jordi Cañas

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Úloha VSZ pri zabezpečovaní 
efektívnejších služieb pre uchádzačov o 
zamestnanie a spoločnosti sa musí na 
vnútroštátnej úrovni náležite podporovať 
dostatočnou ľudskou a finančnou 
podporou pre vzdelávanie zamestnancov a 
IT a technické vybavenie zodpovedajúce 
príležitostiam a výzvam, ktoré prináša 
digitalizácia, zmena pracovných režimov 
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vrátane rozvíjajúcich sa platformových 
hospodárstiev a spoločenský a 
demografický vývoj.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Mounir Satouri

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Finančná podpora Únie pre sieť by 
mala byť k dispozícii v súlade s 
viacročným finančným rámcom na roky 
2021 – 2027.

(7) Finančná podpora Únie pre sieť by 
mala byť k dispozícii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Mounir Satouri

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Rozhodnutie č. 573/2014/EÚ
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Týmto sa zriaďuje sieť verejných služieb 
zamestnanosti Únie (VSZ) na obdobie do 
31. decembra 2027 (ďalej len „sieť“).

Týmto sa zriaďuje sieť verejných služieb 
zamestnanosti Únie (VSZ) (ďalej len 
„sieť“). Európsky parlament a Rada 
preskúmajú vytvorenie siete na základe 
hodnotení Komisie uvedených v článku 
10.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Mounir Satouri
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Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Rozhodnutie č. 573/2014/EÚ
Článok 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Cieľom tohto rozhodnutia je 
prostredníctvom siete podporovať 
spoluprácu medzi členskými štátmi 
týkajúcu sa zamestnanosti v tých 
oblastiach, za ktoré zodpovedajú VSZ, 
s cieľom prispievať k uskutočňovaniu 
príslušných politík Únie. Tieto kroky 
pomôžu to aj pri vykonávaní Európskeho 
piliera sociálnych práv a cieľov OSN v 
oblasti trvalo udržateľného rozvoja, čím 
sa podporí:

Cieľom tohto rozhodnutia je 
prostredníctvom siete podporovať 
spoluprácu medzi členskými štátmi 
týkajúcu sa zamestnanosti v tých 
oblastiach, za ktoré zodpovedajú VSZ, 
s cieľom prispievať k uskutočňovaniu 
politík Únie v oblasti zamestnanosti a 
v sociálnej oblasti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Stefania Zambelli

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Rozhodnutie č. 573/2014/EÚ
Článok 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Cieľom tohto rozhodnutia je 
prostredníctvom siete podporovať 
spoluprácu medzi členskými štátmi 
týkajúcu sa zamestnanosti v tých 
oblastiach, za ktoré zodpovedajú VSZ, 
s cieľom prispievať k uskutočňovaniu 
príslušných politík Únie. Tieto kroky 
pomôžu to aj pri vykonávaní Európskeho 
piliera sociálnych práv a cieľov OSN v 
oblasti trvalo udržateľného rozvoja, čím 
sa podporí:

Cieľom tohto rozhodnutia je 
prostredníctvom siete podporovať 
spoluprácu medzi členskými štátmi 
týkajúcu sa zamestnanosti v tých 
oblastiach, za ktoré zodpovedajú VSZ, 
s cieľom prispievať k uskutočňovaniu 
príslušných národných politík, čím sa 
podporí:

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 43
Ádám Kósa

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Rozhodnutie č. 573/2014/EÚ
Článok 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Cieľom tohto rozhodnutia je 
prostredníctvom siete podporovať 
spoluprácu medzi členskými štátmi 
týkajúcu sa zamestnanosti v tých 
oblastiach, za ktoré zodpovedajú VSZ, 
s cieľom prispievať k uskutočňovaniu 
príslušných politík Únie. Tieto kroky 
pomôžu to aj pri vykonávaní Európskeho 
piliera sociálnych práv a cieľov OSN v 
oblasti trvalo udržateľného rozvoja, čím 
sa podporí:“

„Cieľom tohto rozhodnutia je 
prostredníctvom siete podporovať 
spoluprácu medzi členskými štátmi 
týkajúcu sa zamestnanosti v tých 
oblastiach, za ktoré zodpovedajú VSZ, 
s cieľom prispievať k uskutočňovaniu 
príslušných politík Únie, čím sa podporí:“

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 44
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Rozhodnutie č. 573/2014/EÚ
Článok 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Cieľom tohto rozhodnutia je 
prostredníctvom siete podporovať 
spoluprácu medzi členskými štátmi 
týkajúcu sa zamestnanosti v tých 
oblastiach, za ktoré zodpovedajú VSZ, 
s cieľom prispievať k uskutočňovaniu 
príslušných politík Únie. Tieto kroky 
pomôžu to aj pri vykonávaní Európskeho 
piliera sociálnych práv a cieľov OSN v 
oblasti trvalo udržateľného rozvoja, čím sa 
podporí:

Cieľom tohto rozhodnutia je 
prostredníctvom siete podporovať 
spoluprácu medzi členskými štátmi 
týkajúcu sa zamestnanosti v tých 
oblastiach, za ktoré zodpovedajú VSZ, 
s cieľom podporovať uskutočňovanie 
politík Únie v oblasti zamestnanosti, 
uskutočňovanie Európskeho piliera 
sociálnych práv, dosiahnutie cieľov OSN v 
oblasti trvalo udržateľného rozvoja a 
rýchly, spravodlivý a inkluzívny prechod 
na obehové hospodárstvo neutrálne z 
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hľadiska klímy, čím sa podporí:

Or. it

Pozmeňujúci návrh 45
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Rozhodnutie č. 573/2014/EÚ
Článok 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Cieľom tohto rozhodnutia je 
prostredníctvom siete podporovať 
spoluprácu medzi členskými štátmi 
týkajúcu sa zamestnanosti v tých 
oblastiach, za ktoré zodpovedajú VSZ, 
s cieľom prispievať k uskutočňovaniu 
príslušných politík Únie. Tieto kroky 
pomôžu to aj pri vykonávaní Európskeho 
piliera sociálnych práv a cieľov OSN v 
oblasti trvalo udržateľného rozvoja, čím sa 
podporí:

Cieľom tohto rozhodnutia je 
prostredníctvom siete podporovať 
spoluprácu medzi členskými štátmi 
týkajúcu sa zamestnanosti v tých 
oblastiach, za ktoré zodpovedajú VSZ, 
s cieľom prispievať k uskutočňovaniu 
príslušných politík Únie v oblasti 
zamestnanosti. Tieto kroky pomôžu aj pri 
vykonávaní zásad Európskeho piliera 
sociálnych práv, pri úsilí o dosiahnutie 
cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného 
rozvoja, a to najmä cieľov 1, 4, 5, 8, 10 
a 13 trvalo udržateľného rozvoja, a 
európskeho ekologického dohovoru, čím 
sa podporí:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Sara Skyttedal

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Rozhodnutie č. 573/2014/EÚ
Článok 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Cieľom tohto rozhodnutia je 
prostredníctvom siete podporovať 
spoluprácu medzi členskými štátmi 

Cieľom tohto rozhodnutia je 
prostredníctvom siete podporovať 
spoluprácu medzi členskými štátmi 
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týkajúcu sa zamestnanosti v tých 
oblastiach, za ktoré zodpovedajú VSZ, 
s cieľom prispievať k uskutočňovaniu 
príslušných politík Únie. Tieto kroky 
pomôžu to aj pri vykonávaní Európskeho 
piliera sociálnych práv a cieľov OSN v 
oblasti trvalo udržateľného rozvoja, čím sa 
podporí:

týkajúcu sa zamestnanosti v tých 
oblastiach, za ktoré zodpovedajú VSZ, 
s cieľom prispievať k uskutočňovaniu 
príslušných politík Únie v oblasti 
zamestnanosti. Tieto kroky pomôžu aj pri 
vykonávaní príslušných zásad a cieľov 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného 
rozvoja, čím sa podporí:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Jordi Cañas

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový)
Rozhodnutie č. 573/2014/EÚ
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Platný text Pozmeňujúci návrh

(2a) V článku 3 ods. 1 sa písmeno a) 
nahrádza takto:

a) najzraniteľnejšie sociálne skupiny 
s vysokou mierou nezamestnanosti, najmä 
starších pracovníkov a mladých ľudí, ktorí 
nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese 
vzdelávania alebo odbornej prípravy;

„a) všetky sociálne skupiny s vysokou 
mierou nezamestnanosti, najmä starších 
pracovníkov a mladých ľudí, ktorí nie sú 
zamestnaní, ani nie sú v procese 
vzdelávania alebo odbornej prípravy, a 
osoby so zdravotným postihnutím, najmä 
ženy a dievčatá, ktoré čelia viacnásobnej a 
prierezovej diskriminácii na základe 
pohlavia a zdravotného postihnutia;“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Radka Maxová

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový)
Rozhodnutie č. 573/2014/EÚ
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a
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Platný text Pozmeňujúci návrh

(2a) V článku 3 ods. 1 sa písmeno a) 
nahrádza takto:

a) najzraniteľnejšie sociálne skupiny 
s vysokou mierou nezamestnanosti, najmä 
starších pracovníkov a mladých ľudí, ktorí 
nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese 
vzdelávania alebo odbornej prípravy;

„a) všetky zraniteľné sociálne skupiny 
s vysokou mierou nezamestnanosti, najmä 
starších pracovníkov a mladých ľudí, ktorí 
nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese 
vzdelávania alebo odbornej prípravy, a 
ľudí so zdravotným postihnutím;“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Mounir Satouri

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový)
Rozhodnutie č. 573/2014/EÚ
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) V článku 3 ods. 1 sa vkladá toto 
písmeno:
„aa) vykonávanie Európskeho piliera 
sociálnych práv, nového európskeho 
ekologického dohovoru a cieľov OSN v 
oblasti trvalo udržateľného rozvoja;“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový)
Rozhodnutie č. 573/2014/EÚ
Článok 1 – odsek 1 – písmeno b

Súčasný text Pozmeňujúci návrh

(2a) V článku 3 ods. 1 sa písmeno b) 
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nahrádza takto:
b) dôstojnú a udržateľnú prácu; „b) dôstojnú a udržateľnú prácu, ktorá 

zaručuje plné dodržiavanie 
hospodárskych a sociálnych práv 
jednotlivcov, komplexnú ochranu 
životného prostredia a ochranu zdravia a 
bezpečnosť na pracovisku.“

Or. it

Pozmeňujúci návrh 51
Mounir Satouri

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 b (nový)
Rozhodnutie č. 573/2014/EÚ
Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

Platný text Pozmeňujúci návrh

(2b) V článku 3 ods. 1 sa písmeno c) 
nahrádza takto:

c) lepšie fungovanie trhov práce v EÚ; „c) lepšie fungovanie a inkluzívnosť 
trhov práce; “

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Sara Skyttedal

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový)
Rozhodnutie č. 573/2014/EÚ
Článok 3 – odsek 1 – písmeno d

Platný text Pozmeňujúci návrh

(2a) V článku 3 ods. 1 sa písmeno d) 
nahrádza takto:

d) identifikáciu nedostatku zručností 
a poskytovanie informácií o ich rozsahu 
a lokalizácii, ako aj lepšie zosúlaďovanie 
zručností uchádzačov o zamestnanie 

„d) identifikáciu nedostatku zručností 
a poskytovanie informácií o ich rozsahu 
a lokalizácii, ako aj lepšie zosúlaďovanie 
zručností uchádzačov o zamestnanie 
s potrebami zamestnávateľov 
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s potrebami zamestnávateľov; prostredníctvom odborného vzdelávania 
zameraného na zamestnávateľov;“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Mounir Satouri

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 c (nový)
Rozhodnutie č. 573/2014/EÚ
Článok 3 – odsek 1 – písmeno f

Platný text Pozmeňujúci návrh

(2c) V článku 3 ods. 1 sa písmeno f) 
nahrádza takto:

f) zvýšenie dobrovoľnej geografickej 
a profesijnej mobility na spravodlivom 
základe s cieľom napĺňať konkrétne 
potreby trhu práce;

„f) zvýšenie dobrovoľnej geografickej 
a profesijnej mobility na individuálnom 
základe s cieľom napĺňať potreby dôstojnej 
práce;“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Jeroen Lenaers

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový)
Rozhodnutie č. 573/2014/EÚ
Článok 4 – odsek 1 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) V článku 4 ods. 1 sa vkladá toto 
písmeno:
„-a) podpora spolupráce a výmeny 
najlepších postupov medzi VSZ, pokiaľ 
ide o prenosnosť sociálnych dávok;“

Or. nl
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Pozmeňujúci návrh 55
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Jordi Cañas, Radka Maxová

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 b (nový)
Rozhodnutie č. 573/2014/EÚ
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a – bod i

Platný text Pozmeňujúci návrh

(2b) V článku 4 ods. 1 písm. a) sa bod i) 
nahrádza takto:

i) prínos k zníženiu nezamestnanosti 
vo všetkých vekových skupinách 
a zraniteľných skupinách;

„i) prínos k zníženiu nezamestnanosti 
vo všetkých vekových a rodových 
skupinách a vo všetkých zraniteľných 
skupinách;“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Mounir Satouri

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 c (nový)
Rozhodnutie č. 573/2014/EÚ
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a – bod iii a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2c) V článku 4 ods. 1 písm. a) sa 
dopĺňa toto písmeno:
„iiia) kariérové poradenstvo a 
odborná príprava, najmä pokiaľ ide o 
ekologické pracovné miesta a spravodlivú 
transformáciu;“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
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Rozhodnutie č. 573/2014/EÚ
Článok 4 – odsek 1 – bod c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) prispievať k modernizácii a 
posilneniu VSZ v kľúčových oblastiach v 
súlade s politikami Únie v oblasti 
zamestnanosti, Európskym pilierom 
sociálnych práv a cieľmi udržateľného 
rozvoja;

c) prispievať k modernizácii a 
posilneniu VSZ v kľúčových oblastiach, 
uľahčovať dosahovanie cieľov Únie v 
oblasti úplnej zamestnanosti a sociálneho 
pokroku, súdržnosť politík zamestnanosti 
s týmito cieľmi, vykonávanie európskeho 
piliera sociálnych práv a dosiahnutie 
cieľov trvalo udržateľného rozvoja a 
vykonávanie rýchleho, spravodlivého a 
inkluzívneho prechodu na obehové 
hospodárstvo neutrálne z hľadiska klímy;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 58
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Jordi Cañas

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Rozhodnutie č. 573/2014/EÚ
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) prispievať k modernizácii a 
posilneniu VSZ v kľúčových oblastiach v 
súlade s politikami Únie v oblasti 
zamestnanosti, Európskym pilierom 
sociálnych práv a cieľmi udržateľného 
rozvoja;

c) prispievať k modernizácii a 
posilneniu VSZ v kľúčových oblastiach 
stanovených v politikách Únie v oblasti 
zamestnanosti, berúc do úvahy Európsky 
pilier sociálnych práv, ciele udržateľného 
rozvoja, európsky ekologický dohovor a 
príležitosti a výzvy, ktoré prináša 
digitalizácia, zmena pracovných režimov 
vrátane rozvíjajúcich sa platformových 
hospodárstiev a spoločenský a 
demografický vývoj;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 59
Anne Sander

Návrh rozhodnutia
Článok 1 –  odsek 1 – bod 3
Rozhodnutie č. 573/2014/EÚ
Článok 4 – odsek 1 – bod c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) prispievať k modernizácii a 
posilneniu VSZ v kľúčových oblastiach v 
súlade s politikami Únie v oblasti 
zamestnanosti, Európskym pilierom 
sociálnych práv a cieľmi udržateľného 
rozvoja;

c) prispievať k modernizácii a 
posilneniu VSZ v kľúčových oblastiach v 
súlade s politikami Únie v oblasti 
zamestnanosti, Európskym pilierom 
sociálnych práv a cieľmi udržateľného 
rozvoja a so zreteľom na výzvy spojené s 
technologickým a demografickým 
vývojom a vývojom sveta práce a 
potrebných kompetencií;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 60
Mounir Satouri

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Rozhodnutie č. 573/2014/EÚ
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) prispievať k modernizácii a 
posilneniu VSZ v kľúčových oblastiach v 
súlade s politikami Únie v oblasti 
zamestnanosti, Európskym pilierom 
sociálnych práv a cieľmi udržateľného 
rozvoja;

c) prispievať k modernizácii a 
posilňovaniu VSZ v kľúčových oblastiach 
s ohľadom na politiky Únie v oblasti 
zamestnanosti, Európsky pilier sociálnych 
práv a ciele OSN v oblasti trvalo 
udržateľného rozvoja, ako aj na výzvy 
súvisiace s technologickým vývojom, 
meniacim sa svetom práce, ekologickými 
pracovnými miestami, predchádzaním 
nezamestnanosti a lepším začlenením a 
cielenou podporou uchádzačov o 
zamestnanie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 61
Sara Skyttedal

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Rozhodnutie č. 573/2014/EÚ
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) prispievať k modernizácii a 
posilneniu VSZ v kľúčových oblastiach v 
súlade s politikami Únie v oblasti 
zamestnanosti, Európskym pilierom 
sociálnych práv a cieľmi udržateľného 
rozvoja;“.

c) prispievať k modernizácii, 
zefektívneniu a posilneniu VSZ v 
kľúčových oblastiach v súlade s politikami 
Únie a členských štátov v oblasti 
zamestnanosti, Európskym pilierom 
sociálnych práv a cieľmi udržateľného 
rozvoja, ako aj s výzvami a príležitosťami 
súvisiacimi s digitalizáciou, globalizáciou 
a meniacim sa svetom práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Stefania Zambelli

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Rozhodnutie č. 573/2014/EÚ
Článok 4 – odsek 1 – bod c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) prispievať k modernizácii a 
posilneniu VSZ v kľúčových oblastiach v 
súlade s politikami Únie v oblasti 
zamestnanosti, Európskym pilierom 
sociálnych práv a cieľmi udržateľného 
rozvoja;

c) prispievať k modernizácii 
a posilneniu VSZ v kľúčových oblastiach 
v súlade s vnútroštátnymi politikami v 
oblasti zamestnanosti;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 63
Mounir Satouri
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Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 a (nový)
Rozhodnutie č. 573/2014/EÚ
Článok 4 – odsek 1 – písmeno g

Platný text Pozmeňujúci návrh

(3a) V článku 4 ods. 1 sa písmeno g) 
nahrádza takto:

g) podporovať a vymieňať si 
osvedčené postupy na identifikáciu 
mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani 
nie sú v procese vzdelávania alebo 
odbornej prípravy, ako aj na rozvoj 
iniciatív s cieľom zabezpečiť, aby títo 
mladí ľudia získali zručnosti nevyhnutné 
na vstup na pracovný trh a zotrvanie na 
ňom.

„g) podporovať a vymieňať si 
osvedčené postupy na integráciu dlhodobo 
nezamestnaných ľudí a pracovníkov so 
zdravotným postihnutím na trhu práce, 
ako aj na identifikáciu a podporu mladých 
ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú 
v procese vzdelávania alebo odbornej 
prípravy, ako aj na rozvoj iniciatív 
s cieľom zabezpečiť, aby títo mladí ľudia 
získali zručnosti nevyhnutné na vstup na 
pracovný trh a zotrvanie na ňom a na svoj 
rozvoj.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Klára Dobrev, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, 
Marianne Vind, Elisabetta Gualmini

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 a (nový)
Rozhodnutie č. 573/2014/EÚ
Článok 4 – odsek 1 – písmeno g

Platný text Pozmeňujúci návrh

(3a) V článku 4 ods. 1 sa písmeno g) 
nahrádza takto:

g) podporovať a vymieňať si 
osvedčené postupy na identifikáciu 
mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, 
ani nie sú v procese vzdelávania alebo 
odbornej prípravy, ako aj na rozvoj 
iniciatív s cieľom zabezpečiť, aby títo 
mladí ľudia získali zručnosti nevyhnutné 

„g) identifikovať zraniteľné skupiny 
na trhu práce, ako sú dlhodobo 
nezamestnaní ľudia, pracovníci so 
zdravotným postihnutím a mladí ľudia, 
ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v 
procese vzdelávania alebo odbornej 
prípravy, a propagovať a vymieňať si 
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na vstup na pracovný trh a zotrvanie na 
ňom.

najlepšie postupy týkajúce sa ich 
integrácie na trhu práce, v prípade 
potreby vrátane iniciatív zameraných na 
získanie zručností.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Stefania Zambelli

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Rozhodnutie č. 573/2014/EÚ
Článok 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 5 Článok 5

Spolupráca Spolupráca

Sieť rozvinie spoluprácu s príslušnými 
zainteresovanými stranami na trhu práce 
vrátane ďalších poskytovateľov služieb 
zamestnanosti a prípadne s agentúrami 
EÚ v oblasti zamestnanosti, sociálnej 
politiky a vzdelávania a odbornej prípravy, 
so sociálnymi partnermi, s organizáciami 
zastupujúcimi nezamestnané osoby alebo 
zraniteľné skupiny, s mimovládnymi 
organizáciami pôsobiacimi v oblasti 
zamestnanosti a s regionálnymi 
a miestnymi orgánmi, a to prostredníctvom 
ich zapájania do príslušných činností 
a zasadnutí siete, ako aj výmenou 
informácií a údajov.

Sieť rozvinie spoluprácu s príslušnými 
zainteresovanými stranami na trhu práce 
vrátane ďalších poskytovateľov služieb 
zamestnanosti, vzdelávania a odbornej 
prípravy, so sociálnymi partnermi, s 
organizáciami zastupujúcimi nezamestnané 
osoby a s regionálnymi a miestnymi 
orgánmi, a to prostredníctvom ich 
zapájania do príslušných činností 
a zasadnutí siete, ako aj výmenou 
informácií a údajov.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 66
Mounir Satouri, Katrin Langensiepen

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Rozhodnutie č. 573/2014/EÚ
Článok 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 5 Článok 5

Spolupráca Spolupráca

Sieť rozvinie spoluprácu s príslušnými 
zainteresovanými stranami na trhu práce 
vrátane ďalších poskytovateľov služieb 
zamestnanosti a prípadne s agentúrami EÚ 
v oblasti zamestnanosti, sociálnej politiky a 
vzdelávania a odbornej prípravy, so 
sociálnymi partnermi, s organizáciami 
zastupujúcimi nezamestnané osoby alebo 
zraniteľné skupiny, s mimovládnymi 
organizáciami pôsobiacimi v oblasti 
zamestnanosti a s regionálnymi 
a miestnymi orgánmi, a to prostredníctvom 
ich zapájania do príslušných činností 
a zasadnutí siete, ako aj výmenou 
informácií a údajov.

Sieť rozvinie spoluprácu s príslušnými 
zainteresovanými stranami na trhu práce 
vrátane príslušných verejných služieb 
zamestnanosti z tretích krajín, ktoré nie sú 
členmi EHP, ďalších poskytovateľov 
služieb zamestnanosti a sociálnych 
partnerov a prípadne s agentúrami EÚ v 
oblasti zamestnanosti, sociálnej politiky, 
rodovej rovnosti a vzdelávania a odbornej 
prípravy, s organizáciami zastupujúcimi 
nezamestnané osoby alebo zraniteľné 
skupiny, orgánmi pre rovnosť, s 
mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi 
v oblasti zamestnanosti, ľudských práv a 
spravodlivej transformácie a s 
regionálnymi a miestnymi orgánmi, a to 
prostredníctvom ich zapájania do 
príslušných činností a zasadnutí siete, ako 
aj výmenou informácií a údajov.

Or. en

Odôvodnenie

Diskriminácia je široko hlásená v oblasti poskytovania služieb zamestnanosti, preto by sa 
spoluprácou s orgánmi pre rovnosť a/alebo nezávislými organizáciami pre ľudské práva 
mohla dosiahnuť potrebná senzibilizácia nositeľov povinností a zabezpečiť nediskriminácia.

Pozmeňujúci návrh 67
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Klára Dobrev, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, 
Marianne Vind, Elisabetta Gualmini

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Rozhodnutie č. 573/2014/EÚ
Článok 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 5 Článok 5
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Spolupráca Spolupráca

Sieť rozvinie spoluprácu s príslušnými 
zainteresovanými stranami na trhu práce 
vrátane ďalších poskytovateľov služieb 
zamestnanosti a prípadne s agentúrami EÚ 
v oblasti zamestnanosti, sociálnej politiky a 
vzdelávania a odbornej prípravy, so 
sociálnymi partnermi, s organizáciami 
zastupujúcimi nezamestnané osoby alebo 
zraniteľné skupiny, s mimovládnymi 
organizáciami pôsobiacimi v oblasti 
zamestnanosti a s regionálnymi 
a miestnymi orgánmi, a to prostredníctvom 
ich zapájania do príslušných činností 
a zasadnutí siete, ako aj výmenou 
informácií a údajov.“

Sieť rozvinie spoluprácu s príslušnými 
zainteresovanými stranami na trhu práce 
vrátane ďalších poskytovateľov služieb 
zamestnanosti a sociálnych partnerov a 
prípadne príslušných verejných služieb 
zamestnanosti z krajín mimo EÚ/EHP, s 
agentúrami EÚ v oblasti zamestnanosti, 
sociálnej politiky a vzdelávania a odbornej 
prípravy, s organizáciami zastupujúcimi 
nezamestnané osoby alebo zraniteľné 
skupiny, s mimovládnymi organizáciami 
pôsobiacimi v oblasti zamestnanosti a s 
regionálnymi a miestnymi orgánmi, a to 
prostredníctvom ich zapájania do 
príslušných činností a zasadnutí siete, ako 
aj výmenou informácií a údajov.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Rozhodnutie č. 573/2014/EÚ
Článok 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 5 Článok 5

Spolupráca Spolupráca

Sieť rozvinie spoluprácu s príslušnými 
zainteresovanými stranami na trhu práce 
vrátane ďalších poskytovateľov služieb 
zamestnanosti a prípadne s agentúrami EÚ 
v oblasti zamestnanosti, sociálnej politiky a 
vzdelávania a odbornej prípravy, so 
sociálnymi partnermi, s organizáciami 
zastupujúcimi nezamestnané osoby alebo 
zraniteľné skupiny, s mimovládnymi 
organizáciami pôsobiacimi v oblasti 
zamestnanosti a s regionálnymi 
a miestnymi orgánmi, a to prostredníctvom 
ich zapájania do príslušných činností 

Sieť rozvinie spoluprácu s príslušnými 
zainteresovanými stranami na trhu práce 
vrátane ďalších poskytovateľov služieb 
zamestnanosti a sociálnych služieb 
a prípadne s agentúrami EÚ v oblasti 
zamestnanosti, sociálnej politiky a 
vzdelávania a odbornej prípravy, so 
sociálnymi partnermi, s organizáciami 
zastupujúcimi nezamestnané osoby alebo 
zraniteľné skupiny, s organizáciami 
odborného vzdelávania, s mimovládnymi 
organizáciami pôsobiacimi v oblasti 
zamestnanosti a s regionálnymi 
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a zasadnutí siete, ako aj výmenou 
informácií a údajov.

a miestnymi orgánmi, a to prostredníctvom 
ich zapájania do príslušných činností 
a zasadnutí siete, ako aj výmenou 
informácií a údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Sara Skyttedal

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Rozhodnutie č. 573/2014/EÚ
Článok 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 5 Článok 5

Spolupráca Spolupráca

Sieť rozvinie spoluprácu s príslušnými 
zainteresovanými stranami na trhu práce 
vrátane ďalších poskytovateľov služieb 
zamestnanosti a prípadne s agentúrami EÚ 
v oblasti zamestnanosti, sociálnej politiky a 
vzdelávania a odbornej prípravy, so 
sociálnymi partnermi, s organizáciami 
zastupujúcimi nezamestnané osoby alebo 
zraniteľné skupiny, s mimovládnymi 
organizáciami pôsobiacimi v oblasti 
zamestnanosti a s regionálnymi 
a miestnymi orgánmi, a to prostredníctvom 
ich zapájania do príslušných činností 
a zasadnutí siete, ako aj výmenou 
informácií a údajov.“

Sieť rozvinie spoluprácu s príslušnými 
zainteresovanými stranami na trhu práce, 
najmä so súkromnými a ďalšími 
poskytovateľmi služieb zamestnanosti 
a prípadne s agentúrami EÚ v oblasti 
zamestnanosti, sociálnej politiky a 
vzdelávania a odbornej prípravy, s 
organizáciami zastupujúcimi nezamestnané 
osoby alebo zraniteľné skupiny, s 
mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi 
v oblasti zamestnanosti a s regionálnymi 
a miestnymi orgánmi, a to prostredníctvom 
ich zapájania do príslušných činností 
a zasadnutí siete, ako aj výmenou 
informácií a údajov.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Rozhodnutie č. 573/2014/EÚ
Článok 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 5 Článok 5

Spolupráca Spolupráca

Sieť rozvinie spoluprácu s príslušnými 
zainteresovanými stranami na trhu práce 
vrátane ďalších poskytovateľov služieb 
zamestnanosti a prípadne s agentúrami EÚ 
v oblasti zamestnanosti, sociálnej politiky a 
vzdelávania a odbornej prípravy, so 
sociálnymi partnermi, s organizáciami 
zastupujúcimi nezamestnané osoby alebo 
zraniteľné skupiny, s mimovládnymi 
organizáciami pôsobiacimi v oblasti 
zamestnanosti a s regionálnymi 
a miestnymi orgánmi, a to prostredníctvom 
ich zapájania do príslušných činností 
a zasadnutí siete, ako aj výmenou 
informácií a údajov.

Sieť rozvinie spoluprácu s príslušnými 
zainteresovanými stranami na trhu práce 
vrátane ďalších poskytovateľov služieb 
zamestnanosti, s agentúrami EÚ v oblasti 
zamestnanosti, sociálnej politiky a 
vzdelávania a odbornej prípravy, so 
sociálnymi partnermi, s organizáciami 
zastupujúcimi nezamestnané osoby alebo 
zraniteľné skupiny, s mimovládnymi 
organizáciami pôsobiacimi v oblasti 
zamestnanosti a s regionálnymi 
a miestnymi orgánmi, a to prostredníctvom 
ich zapájania do príslušných činností 
a zasadnutí siete, ako aj výmenou 
informácií a údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Mounir Satouri

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Rozhodnutie č. 573/2014/EÚ
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7 Článok 7

Finančná podpora Finančná podpora

Celkové finančné zdroje na vykonávanie 
tohto rozhodnutia sa riadne sprístupnia v 
súlade s ďalším viacročným finančným 
rámcom na roky 2021 – 2027, pričom 
ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje 
Európsky parlament a Rada v rámci 
obmedzení finančného rámca.

Celkové finančné zdroje na vykonávanie 
tohto rozhodnutia sa riadne sprístupnia, 
pričom ročné rozpočtové prostriedky 
schvaľuje Európsky parlament a Rada 
v rámci obmedzení finančného rámca.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 72
Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Rozhodnutie č. 573/2014/EÚ
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7 Článok 7

Finančná podpora Finančná podpora

Celkové finančné zdroje na vykonávanie 
tohto rozhodnutia sa riadne sprístupnia v 
súlade s ďalším viacročným finančným 
rámcom na roky 2021 – 2027, pričom 
ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje 
Európsky parlament a Rada v rámci 
obmedzení finančného rámca.

Potrebné finančné zdroje na vykonávanie 
tohto rozhodnutia sa sprístupnia v súlade s 
ďalším viacročným finančným rámcom na 
roky 2021 – 2027, pričom ročné 
rozpočtové prostriedky schvaľuje 
Európsky parlament a Rada.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Mounir Satouri

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Rozhodnutie č. 573/2014/EÚ
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Právomoc prijímať delegované akty, ktorá 
sa uvádza v článku 8, sa Komisii udeľuje 
do 31. decembra 2027.

Právomoc prijímať delegované akty, ktorá 
sa uvádza v článku 8, sa udeľuje Komisii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Mounir Satouri
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Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Rozhodnutie č. 573/2014/EÚ
Článok 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 10 Článok 10

Preskúmanie Preskúmanie

Komisia do septembra 2026 predloží 
hodnotenie uplatňovania tohto rozhodnutia 
Európskemu parlamentu, Rade, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov.

Po siedmich rokoch od nadobudnutia 
účinnosti tohto rozhodnutia a potom 
každých sedem rokov Komisia predloží 
hodnotenie uplatňovania tohto rozhodnutia 
Európskemu parlamentu, Rade, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Rozhodnutie č. 573/2014/EÚ
Článok 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 10 Článok 10

Preskúmanie Preskúmanie

Komisia do septembra 2026 predloží 
hodnotenie uplatňovania tohto rozhodnutia 
Európskemu parlamentu, Rade, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov.

Komisia do septembra 2026 predloží 
hodnotenie uplatňovania tohto rozhodnutia 
Európskemu parlamentu, Rade, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov. V hodnotení sa 
okrem iného posúdi, do akej miery sieť 
prispela k dosiahnutiu cieľov stanovených 
v článku 3 a či prospela všetkým 
kategóriám ľudí vrátane tých, ktorí sú v 
znevýhodnenom postavení.

Or. en


