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Pozmeňujúci návrh 34
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Členské štáty a Únia majú pracovať 
na rozvoji koordinovanej stratégie 
zamestnanosti so zameraním najmä na 
podporu kvalifikovanej, vyškolenej a 
pružnej pracovnej sily, ako aj na trhy 
práce, ktoré reagujú na hospodárske 
zmeny v záujme dosiahnutia cieľov plnej 
zamestnanosti a sociálneho pokroku, 
vyváženého rastu a vysokej úrovne 
ochrany životného prostredia a zlepšenia 
jeho kvality, stanovených v článku 3 
Zmluvy o Európskej únii. Členské štáty 
považujú podporu zamestnanosti za 
záležitosť spoločného záujmu a koordinujú 
svoje zodpovedajúce činnosti v Rade, 
zohľadňujúc pritom vnútroštátne 
skúsenosti týkajúce sa zodpovednosti 
sociálnych partnerov.

(1) Paralýza hospodárskej činnosti 
vyvolaná krízou pandémie COVID-19 
spôsobila európskym podnikom vážny 
problém s likviditou, ktorý – ak sa nechá 
prerásť do problému s platobnou 
schopnosťou – by mohol viesť k 
ukončeniu činnosti mnohých z nich, 
najmä malých a stredných podnikov a 
samostatne zárobkovo činných osôb. EÚ 
preto musí prehodnotiť svoje politické 
priority a preorientovať VFR na 
zachovanie existujúcej priemyselnej 
štruktúry a dosiahnutie obnovy 
hospodárstva.

 Členské štáty a Únia majú pracovať na 
rozvoji koordinovanej stratégie 
zamestnanosti so zameraním najmä na 
uľahčenie kontinuity činností, zaručenie 
prístupu k likvidite a podporenie 
odstránenia alebo zníženia daní. S cieľom 
zlepšiť pomoc pri prístupe na trh práce a k 
stabilnému zamestnaniu sa majú prijať 
opatrenia na podporu kvalifikovanej, 
vyškolenej a prispôsobivej pracovnej sily, 
ako aj pružných trhov práce, ktoré 
reagujú na hospodárske zmeny, s cieľom 
minimalizovať nepriaznivé účinky na 
zamestnanosť.  Členské štáty považujú 
podporu zamestnanosti za záležitosť 
spoločného záujmu a koordinujú svoje 
zodpovedajúce činnosti v Rade, 
zohľadňujúc pritom vnútroštátne 
skúsenosti týkajúce sa zodpovednosti 
sociálnych partnerov.

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 35
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Členské štáty a Únia majú pracovať 
na rozvoji koordinovanej stratégie 
zamestnanosti so zameraním najmä na 
podporu kvalifikovanej, vyškolenej a 
pružnej pracovnej sily, ako aj na trhy 
práce, ktoré reagujú na hospodárske zmeny 
v záujme dosiahnutia cieľov plnej 
zamestnanosti a sociálneho pokroku, 
vyváženého rastu a vysokej úrovne 
ochrany životného prostredia a zlepšenia 
jeho kvality, stanovených v článku 3 
Zmluvy o Európskej únii. Členské štáty 
považujú podporu zamestnanosti za 
záležitosť spoločného záujmu a koordinujú 
svoje zodpovedajúce činnosti v Rade, 
zohľadňujúc pritom vnútroštátne 
skúsenosti týkajúce sa zodpovednosti 
sociálnych partnerov.

(1) Členské štáty a Únia majú pracovať 
na rozvoji koordinovanej stratégie 
zamestnanosti so zameraním najmä na 
podporu kvalifikovanej, vyškolenej a 
pružnej pracovnej sily, ako aj na trhy 
práce, ktoré reagujú na hospodárske zmeny 
v záujme dosiahnutia cieľov plnej 
zamestnanosti a sociálneho pokroku, 
vyváženého rastu a vysokej úrovne 
ochrany životného prostredia a zlepšenia 
jeho kvality, stanovených v článku 3 
Zmluvy o Európskej únii. Členské štáty 
považujú podporu zamestnanosti za 
záležitosť spoločného záujmu a koordinujú 
svoje zodpovedajúce činnosti v Rade, 
zohľadňujúc pritom vnútroštátne 
skúsenosti týkajúce sa zodpovednosti 
sociálnych partnerov. S cieľom vyrovnať 
sa s veľkými otrasmi by členské štáty a 
Únia mali prijať dlhodobé nástroje s 
cieľom zachovať pracovné miesta a 
zručnosti a znížiť tlak na vnútroštátne 
verejné financie, a to najmä vytvorením 
stáleho európskeho systému zaistenia v 
nezamestnanosti.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 36
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Členské štáty a Únia majú 
pracovať na rozvoji koordinovanej 

(1) Členské štáty a Únia majú rozvíjať 
a vykonávať koordinovanú stratégiu 
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stratégie zamestnanosti so zameraním 
najmä na podporu kvalifikovanej, 
vyškolenej a pružnej pracovnej sily, ako aj 
na trhy práce, ktoré reagujú na 
hospodárske zmeny v záujme dosiahnutia 
cieľov plnej zamestnanosti a sociálneho 
pokroku, vyváženého rastu a vysokej 
úrovne ochrany životného prostredia a 
zlepšenia jeho kvality, stanovených v 
článku 3 Zmluvy o Európskej únii. Členské 
štáty považujú podporu zamestnanosti za 
záležitosť spoločného záujmu a koordinujú 
svoje zodpovedajúce činnosti v Rade, 
zohľadňujúc pritom vnútroštátne 
skúsenosti týkajúce sa zodpovednosti 
sociálnych partnerov.

zamestnanosti so zameraním najmä na 
podporu kvalifikovanej, vyškolenej a 
pružnej pracovnej sily, ochrany zdravia a 
bezpečnosti na pracovisku, inkluzívnych 
trhov práce, ktoré sa riadia regulačným 
rámcom zaručujúcim plnú ochranu 
hospodárskych a sociálnych práv všetkých 
pracovníkov a spĺňajúcim podmienky 
sociálne spravodlivého prechodu na 
obehové a klimaticky neutrálne 
hospodárstvo, v záujme dosiahnutia cieľov 
plnej zamestnanosti a sociálneho pokroku, 
udržateľného rozvoja a vysokej úrovne 
ochrany životného prostredia a zlepšenia 
jeho kvality, stanovených v článku 3 
Zmluvy o Európskej únii. Členské štáty 
považujú podporu zamestnanosti za 
záležitosť spoločného záujmu a koordinujú 
svoje zodpovedajúce činnosti v Rade, 
zohľadňujúc pritom vnútroštátne 
skúsenosti týkajúce sa zodpovednosti 
sociálnych partnerov.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 37
Tomáš Zdechovský

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Členské štáty a Únia majú pracovať 
na rozvoji koordinovanej stratégie 
zamestnanosti so zameraním najmä na 
podporu kvalifikovanej, vyškolenej a 
pružnej pracovnej sily, ako aj na trhy 
práce, ktoré reagujú na hospodárske zmeny 
v záujme dosiahnutia cieľov plnej 
zamestnanosti a sociálneho pokroku, 
vyváženého rastu a vysokej úrovne 
ochrany životného prostredia a zlepšenia 
jeho kvality, stanovených v článku 3 
Zmluvy o Európskej únii. Členské štáty 
považujú podporu zamestnanosti za 
záležitosť spoločného záujmu a koordinujú 

(1) Členské štáty a Únia majú pracovať 
na rozvoji účinnej a koordinovanej 
stratégie zamestnanosti so zameraním 
najmä na podporu kvalifikovanej, 
vyškolenej a pružnej pracovnej sily 
posilnením väzieb medzi systémom 
vzdelávania a potrebami trhu práce, čím 
sa podporia trhy práce, ktoré reagujú na 
hospodárske zmeny v záujme dosiahnutia 
cieľov plnej zamestnanosti a sociálneho 
pokroku, vyváženého rastu a vysokej 
úrovne ochrany životného prostredia a 
zlepšenia jeho kvality, stanovených v 
článku 3 Zmluvy o Európskej únii. Členské 
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svoje zodpovedajúce činnosti v Rade, 
zohľadňujúc pritom vnútroštátne 
skúsenosti týkajúce sa zodpovednosti 
sociálnych partnerov.

štáty považujú podporu zamestnanosti za 
záležitosť spoločného záujmu a koordinujú 
svoje zodpovedajúce činnosti v Rade, 
zohľadňujúc pritom vnútroštátne 
skúsenosti týkajúce sa zodpovednosti 
sociálnych partnerov. V súčasnej situácii, 
ktorú spôsobila pandémia COVID-19, by 
sa osobitná pozornosť mala venovať tým, 
ktorí stratili prácu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Anne Sander

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Členské štáty a Únia majú pracovať 
na rozvoji koordinovanej stratégie 
zamestnanosti so zameraním najmä na 
podporu kvalifikovanej, vyškolenej a 
pružnej pracovnej sily, ako aj na trhy 
práce, ktoré reagujú na hospodárske zmeny 
v záujme dosiahnutia cieľov plnej 
zamestnanosti a sociálneho pokroku, 
vyváženého rastu a vysokej úrovne 
ochrany životného prostredia a zlepšenia 
jeho kvality, stanovených v článku 3 
Zmluvy o Európskej únii. Členské štáty 
považujú podporu zamestnanosti za 
záležitosť spoločného záujmu a koordinujú 
svoje zodpovedajúce činnosti v Rade, 
zohľadňujúc pritom vnútroštátne 
skúsenosti týkajúce sa zodpovednosti 
sociálnych partnerov.

(1) Členské štáty a Únia majú pracovať 
na rozvoji koordinovanej stratégie 
zamestnanosti so zameraním najmä na 
podporu kvalifikovanej a vyškolenej 
pracovnej sily, na podporu toho, aby 
zručnosti zodpovedali potrebám trhu 
práce, na uľahčenie vytvárania 
kvalitných pracovných miest a 
hospodárskeho prostredia priaznivého pre 
podniky, ako aj so zameraním na podporu 
trhov práce, ktoré reagujú na hospodárske 
zmeny a krízy v záujme dosiahnutia cieľov 
plnej zamestnanosti a sociálneho pokroku, 
vyváženého rastu, hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti a vysokej úrovne 
ochrany životného prostredia a zlepšenia 
jeho kvality, stanovených v článku 3 
Zmluvy o Európskej únii. Členské štáty 
považujú podporu zamestnanosti za 
záležitosť spoločného záujmu a koordinujú 
svoje zodpovedajúce činnosti v Rade, 
zohľadňujúc pritom vnútroštátne 
skúsenosti týkajúce sa zodpovednosti 
sociálnych partnerov.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 39
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Členské štáty a Únia majú pracovať 
na rozvoji koordinovanej stratégie 
zamestnanosti so zameraním najmä na 
podporu kvalifikovanej, vyškolenej a 
pružnej pracovnej sily, ako aj na trhy 
práce, ktoré reagujú na hospodárske zmeny 
v záujme dosiahnutia cieľov plnej 
zamestnanosti a sociálneho pokroku, 
vyváženého rastu a vysokej úrovne 
ochrany životného prostredia a zlepšenia 
jeho kvality, stanovených v článku 3 
Zmluvy o Európskej únii. Členské štáty 
považujú podporu zamestnanosti za 
záležitosť spoločného záujmu a koordinujú 
svoje zodpovedajúce činnosti v Rade, 
zohľadňujúc pritom vnútroštátne 
skúsenosti týkajúce sa zodpovednosti 
sociálnych partnerov.

(1) Členské štáty a Únia majú pracovať 
na rozvoji koordinovanej stratégie 
zamestnanosti so zameraním najmä na 
podporu kvalifikovanej, vyškolenej a 
pružnej pracovnej sily, ako aj na trhy 
práce, ktoré reagujú na hospodárske zmeny 
v záujme dosiahnutia cieľov plnej 
zamestnanosti a sociálneho pokroku, 
vyváženého rastu a vysokej úrovne 
ochrany životného prostredia a zlepšenia 
jeho kvality, stanovených v článku 3 
Zmluvy o Európskej únii. Členské štáty 
považujú podporu zamestnanosti za 
záležitosť spoločného záujmu a koordinujú 
svoje zodpovedajúce činnosti v Rade, 
zohľadňujúc pritom vnútroštátne 
skúsenosti týkajúce sa zodpovednosti 
sociálnych partnerov. V tejto súvislosti si 
súčasná kríza pandémie COVID-19, ktorá 
bude mať vážny a dlhotrvajúci vplyv na 
trhy práce Únie, vyžaduje koordinované 
politické opatrenia, aby sa podporila 
zamestnanosť a aby sa stimulovalo 
hospodárstvo a dopyt po pracovnej sile.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 40
Peter Lundgren

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Členské štáty a Únia majú pracovať 
na rozvoji koordinovanej stratégie 

(1) Členské štáty a Únia majú pracovať 
na rozvoji koordinovanej stratégie 
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zamestnanosti so zameraním najmä na 
podporu kvalifikovanej, vyškolenej a 
pružnej pracovnej sily, ako aj na trhy 
práce, ktoré reagujú na hospodárske zmeny 
v záujme dosiahnutia cieľov plnej 
zamestnanosti a sociálneho pokroku, 
vyváženého rastu a vysokej úrovne 
ochrany životného prostredia a zlepšenia 
jeho kvality, stanovených v článku 3 
Zmluvy o Európskej únii. Členské štáty 
považujú podporu zamestnanosti za 
záležitosť spoločného záujmu a koordinujú 
svoje zodpovedajúce činnosti v Rade, 
zohľadňujúc pritom vnútroštátne 
skúsenosti týkajúce sa zodpovednosti 
sociálnych partnerov.

zamestnanosti – v súlade s rozdelením 
právomocí medzi EÚ a členskými štátmi a 
v súlade so zásadami subsidiarity a 
proporcionality – so zameraním najmä na 
podporu kvalifikovanej, vyškolenej a 
pružnej pracovnej sily, ako aj na trhy 
práce, ktoré reagujú na hospodárske zmeny 
v záujme dosiahnutia cieľov plnej 
zamestnanosti a sociálneho pokroku, 
vyváženého rastu a vysokej úrovne 
ochrany životného prostredia a zlepšenia 
jeho kvality, stanovených v článku 3 
Zmluvy o Európskej únii. Členské štáty 
považujú podporu zamestnanosti za 
záležitosť spoločného záujmu a koordinujú 
svoje zodpovedajúce činnosti v Rade, 
zohľadňujúc pritom vnútroštátne 
skúsenosti týkajúce sa zodpovednosti 
sociálnych partnerov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Atidzhe Alieva-Veli, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Členské štáty a Únia majú pracovať 
na rozvoji koordinovanej stratégie 
zamestnanosti so zameraním najmä na 
podporu kvalifikovanej, vyškolenej a 
pružnej pracovnej sily, ako aj na trhy 
práce, ktoré reagujú na hospodárske zmeny 
v záujme dosiahnutia cieľov plnej 
zamestnanosti a sociálneho pokroku, 
vyváženého rastu a vysokej úrovne 
ochrany životného prostredia a zlepšenia 
jeho kvality, stanovených v článku 3 
Zmluvy o Európskej únii. Členské štáty 
považujú podporu zamestnanosti za 
záležitosť spoločného záujmu a koordinujú 
svoje zodpovedajúce činnosti v Rade, 

(1) Členské štáty a Únia majú pracovať 
na rozvoji koordinovanej stratégie 
zamestnanosti so zameraním najmä na 
podporu kvalifikovanej, vyškolenej a 
pružnej pracovnej sily, ako aj na trhy 
práce, ktoré sú dynamické a orientované 
na budúcnosť a ktoré reagujú na 
hospodárske zmeny v záujme dosiahnutia 
cieľov plnej zamestnanosti a sociálneho 
pokroku, vyváženého rastu a vysokej 
úrovne ochrany životného prostredia a 
zlepšenia jeho kvality, stanovených v 
článku 3 Zmluvy o Európskej únii. Členské 
štáty považujú podporu zamestnanosti 
založenej na rovnosti príležitostí a 
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zohľadňujúc pritom vnútroštátne 
skúsenosti týkajúce sa zodpovednosti 
sociálnych partnerov.

sociálnej spravodlivosti za záležitosť 
spoločného záujmu a koordinujú svoje 
zodpovedajúce činnosti v Rade, 
zohľadňujúc pritom vnútroštátne 
skúsenosti týkajúce sa zodpovednosti 
sociálnych partnerov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 42
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Členské štáty a Únia majú pracovať 
na rozvoji koordinovanej stratégie 
zamestnanosti so zameraním najmä na 
podporu kvalifikovanej, vyškolenej a 
pružnej pracovnej sily, ako aj na trhy 
práce, ktoré reagujú na hospodárske zmeny 
v záujme dosiahnutia cieľov plnej 
zamestnanosti a sociálneho pokroku, 
vyváženého rastu a vysokej úrovne 
ochrany životného prostredia a zlepšenia 
jeho kvality, stanovených v článku 3 
Zmluvy o Európskej únii. Členské štáty 
považujú podporu zamestnanosti za 
záležitosť spoločného záujmu a koordinujú 
svoje zodpovedajúce činnosti v Rade, 
zohľadňujúc pritom vnútroštátne 
skúsenosti týkajúce sa zodpovednosti 
sociálnych partnerov.

(1) Členské štáty a Únia majú pracovať 
na rozvoji koordinovanej stratégie 
zamestnanosti so zameraním najmä na 
podporu kvalifikovanej, vyškolenej a 
pružnej pracovnej sily, ako aj na trhy 
práce, ktoré reagujú na hospodárske zmeny 
v záujme dosiahnutia cieľov plnej 
zamestnanosti a sociálneho pokroku, 
vyváženého rastu a vysokej úrovne 
ochrany životného prostredia a zlepšenia 
jeho kvality, stanovených v článku 3 
Zmluvy o Európskej únii. Členské štáty 
považujú podporu zamestnanosti za 
záležitosť spoločného záujmu a koordinujú 
svoje zodpovedajúce činnosti v Rade, 
rešpektujúc pritom vnútroštátne skúsenosti 
a autonómiu sociálnych partnerov, pokiaľ 
ide o ich zodpovednosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
José Manuel Fernandes

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Členské štáty a Únia majú pracovať 
na rozvoji koordinovanej stratégie 
zamestnanosti so zameraním najmä na 
podporu kvalifikovanej, vyškolenej a 
pružnej pracovnej sily, ako aj na trhy 
práce, ktoré reagujú na hospodárske zmeny 
v záujme dosiahnutia cieľov plnej 
zamestnanosti a sociálneho pokroku, 
vyváženého rastu a vysokej úrovne 
ochrany životného prostredia a zlepšenia 
jeho kvality, stanovených v článku 3 
Zmluvy o Európskej únii. Členské štáty 
považujú podporu zamestnanosti za 
záležitosť spoločného záujmu a koordinujú 
svoje zodpovedajúce činnosti v Rade, 
zohľadňujúc pritom vnútroštátne 
skúsenosti týkajúce sa zodpovednosti 
sociálnych partnerov.

(1) Členské štáty a Únia majú pracovať 
na rozvoji koordinovanej stratégie 
zamestnanosti so zameraním najmä na 
podporu podnikania a kvalifikovanej, 
vyškolenej a pružnej pracovnej sily, ako aj 
na trhy práce, ktoré reagujú na hospodárske 
zmeny v záujme dosiahnutia cieľov plnej 
zamestnanosti a sociálneho pokroku, 
vyváženého rastu a vysokej úrovne 
ochrany životného prostredia a zlepšenia 
jeho kvality, stanovených v článku 3 
Zmluvy o Európskej únii. Členské štáty 
považujú podporu zamestnanosti za 
záležitosť spoločného záujmu a koordinujú 
svoje zodpovedajúce činnosti v Rade, 
zohľadňujúc pritom vnútroštátne 
skúsenosti týkajúce sa zodpovednosti 
sociálnych partnerov.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 44
Miriam Lexmann

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Členské štáty a Únia majú pracovať 
na rozvoji koordinovanej stratégie 
zamestnanosti so zameraním najmä na 
podporu kvalifikovanej, vyškolenej a 
pružnej pracovnej sily, ako aj na trhy 
práce, ktoré reagujú na hospodárske zmeny 
v záujme dosiahnutia cieľov plnej 
zamestnanosti a sociálneho pokroku, 
vyváženého rastu a vysokej úrovne 
ochrany životného prostredia a zlepšenia 
jeho kvality, stanovených v článku 3 
Zmluvy o Európskej únii. Členské štáty 
považujú podporu zamestnanosti za 
záležitosť spoločného záujmu a koordinujú 
svoje zodpovedajúce činnosti v Rade, 

(1) Členské štáty a Únia majú pracovať 
na rozvoji koordinovanej stratégie 
zamestnanosti so zameraním najmä na 
podporu kvalifikovanej, vyškolenej a 
pružnej pracovnej sily, ako aj na trhy 
práce, ktoré reagujú na hospodárske zmeny 
v záujme dosiahnutia cieľov plnej 
zamestnanosti a sociálneho pokroku, 
inkluzívnosti, vyváženého rastu a vysokej 
úrovne ochrany životného prostredia a 
zlepšenia jeho kvality, stanovených v 
článku 3 Zmluvy o Európskej únii. Členské 
štáty považujú podporu zamestnanosti za 
záležitosť spoločného záujmu a koordinujú 
svoje zodpovedajúce činnosti v Rade, 
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zohľadňujúc pritom vnútroštátne 
skúsenosti týkajúce sa zodpovednosti 
sociálnych partnerov.

zohľadňujúc pritom vnútroštátne 
skúsenosti týkajúce sa zodpovednosti 
sociálnych partnerov.

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 45
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Kríza pandémie COVID-19 má a 
bude mať mnohé účinky na 
zamestnanosť, sociálnu spravodlivosť a 
pracovné podmienky. V dôsledku 
ukončenia hospodárskej činnosti mnohí 
pracovníci pracujú v režime skráteného 
pracovného času a podniky, najmä MSP, 
čelia problémom s likviditou. Pracovníci v 
neistom zamestnaní a tí, ktorí sú 
najodkázanejší, často pracujú v prvej línii 
v pracovných podmienkach s vysokým 
zdravotným rizikom. Mnohí pracovníci a 
podniky sa uchýlili k telepráci a 
rozsiahlemu využívaniu digitálnych 
nástrojov. V reakcii na túto 
bezprecedentnú krízu, pokiaľ ide o 
politiky v oblasti zamestnanosti a sociálnej 
spravodlivosti, sa Únia a členské štáty 
musia zaviazať k masívnemu európskemu 
plánu obnovy s cieľom podporiť podniky 
tým, že im poskytnú podporu, ktorú 
potrebujú na získanie prístupu k likvidite, 
a podporiť pracovníkov najmä 
financovaním režimu skráteného 
pracovného času a zaručovaním 
pracovných miest. Cieľom musí byť 
ochrana a rozvoj európskeho trhu práce, 
aby sa zaručili nielen pracovné miesta a 
mzdy, ale aj pracovné podmienky. V čase 
tejto krízy a ako reakcia na ňu sa Únia a 
členské štáty musia zaviazať, že budú 
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plniť svoje záväzky. Sociálna politika a 
politika zamestnanosti musia prispievať k 
dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja, 
musia byť v súlade s cieľmi stanovenými 
v zelenej dohode a prispievať k 
vykonávaniu Európskeho piliera 
sociálnych práv.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 46
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Európa čelí bezprecedentnej kríze 
s nepredvídanými dôsledkami na životy 
ľudí, na spoločnosť a hospodárstvo. Únia 
a členské štáty musia urobiť všetko, čo je 
v ich silách, aby zvládali hospodársky a 
sociálny šok krízy, zabránili veľkým 
stratám pracovných miest a hlbokej 
recesii a vypracovali udržateľný a 
spravodlivý plán obnovy s rozsiahlymi 
investíciami na posilnenie systémov 
sociálneho zabezpečenia a zdravotnej 
starostlivosti a zvýšenie odolnosti 
spoločnosti a hospodárstva, a to pri 
rešpektovaní práv pracovníkov a 
dôstojných pracovných podmienok a 
podmienok zamestnávania. Európska 
zelená dohoda a Európsky pilier 
sociálnych práv by mali byť 
usmerneniami pre stratégiu hospodárskej 
a sociálnej obnovy, ktoré sa majú 
monitorovať v rámci európskeho 
semestra.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 47
Peter Lundgren

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Únia by mala rešpektovať 
jedinečný model regulácie trhu práce v 
každom členskom štáte. Obmedzenia 
právomocí Únie a zásady subsidiarity a 
proporcionality sa musia dodržiavať. 
Členské štáty by mali rozhodovať o 
svojich vlastných cieľoch a tempe rozvoja 
a zabezpečiť, aby to bolo v súlade s ich 
hospodárskymi podmienkami. Švédsko by 
malo mať trvalú výnimku zo všetkých 
právnych predpisov týkajúcich sa trhu 
práce, ktoré by mohli byť v rozpore so 
švédskym modelom regulácie tejto oblasti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Komisia a členské štáty by mali 
koordinovať svoje úsilie s cieľom 
zabezpečiť bezproblémové fungovanie 
vnútorného trhu prostredníctvom 
bezpečného a nepretržitého pohybu tovaru 
medzi členskými štátmi a zabrániť 
akémukoľvek narušeniu dodávok alebo 
výroby.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 49
Peter Lundgren
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Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Únia má bojovať proti sociálnemu 
vylúčeniu a diskriminácii a podporovať 
sociálnu spravodlivosť a ochranu, ako aj 
rodovú rovnosť, solidaritu medzi 
generáciami a ochranu práv dieťaťa. 
Únia má pri vymedzovaní a vykonávaní 
svojich politík a činností prihliadať na 
požiadavky spojené s podporou vysokej 
úrovne zamestnanosti, so zárukou 
primeranej sociálnej ochrany, s bojom 
proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 
a s vysokou úrovňou vzdelávania 
a odbornej prípravy, ako sa stanovuje v 
článku 9 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Miriam Lexmann

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Únia má bojovať proti sociálnemu 
vylúčeniu a diskriminácii a podporovať 
sociálnu spravodlivosť a ochranu, ako aj 
rodovú rovnosť, solidaritu medzi 
generáciami a ochranu práv dieťaťa. Únia 
má pri vymedzovaní a vykonávaní svojich 
politík a činností prihliadať na požiadavky 
spojené s podporou vysokej úrovne 
zamestnanosti, so zárukou primeranej 
sociálnej ochrany, s bojom proti chudobe 
a sociálnemu vylúčeniu a s vysokou 
úrovňou vzdelávania a odbornej prípravy, 
ako sa stanovuje v článku 9 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie.

(2) Únia má bojovať proti sociálnemu 
vylúčeniu a diskriminácii a podporovať 
sociálnu spravodlivosť a ochranu, ako aj 
rovnosť medzi mužmi a ženami, solidaritu 
medzi generáciami, plné začlenenie osôb 
so zdravotným postihnutím a ochranu práv 
dieťaťa a iných znevýhodnených skupín 
vrátane skupín čeliacich viacnásobnej 
diskriminácií. Únia má pri vymedzovaní a 
vykonávaní svojich politík a činností 
prihliadať na požiadavky spojené s 
podporou vysokej úrovne zamestnanosti, 
inkluzívnych trhov práce, so zárukou 
primeranej sociálnej ochrany, existenciou 
kvalitných a finančne a geograficky 
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dostupných verejných služieb, s bojom 
proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu a s 
vysokou úrovňou vzdelávania a odbornej 
prípravy, ako sa stanovuje v článku 9 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 51
Guido Reil

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Únia má bojovať proti sociálnemu 
vylúčeniu a diskriminácii a podporovať 
sociálnu spravodlivosť a ochranu, ako aj 
rodovú rovnosť, solidaritu medzi 
generáciami a ochranu práv dieťaťa. 
Únia má pri vymedzovaní a vykonávaní 
svojich politík a činností prihliadať na 
požiadavky spojené s podporou vysokej 
úrovne zamestnanosti, so zárukou 
primeranej sociálnej ochrany, s bojom proti 
chudobe a sociálnemu vylúčeniu 
a s vysokou úrovňou vzdelávania 
a odbornej prípravy, ako sa stanovuje v 
článku 9 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie.

(2) Únia má pri vymedzovaní 
a vykonávaní svojich politík a činností 
prihliadať na požiadavky spojené 
s podporou vysokej úrovne zamestnanosti, 
so zárukou primeranej sociálnej ochrany, 
s bojom proti chudobe a sociálnemu 
vylúčeniu a s vysokou úrovňou 
vzdelávania a odbornej prípravy, ako sa 
stanovuje v článku 9 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 52
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Únia má bojovať proti sociálnemu 
vylúčeniu a diskriminácii a podporovať 
sociálnu spravodlivosť a ochranu, ako aj 

(2) Únia má bojovať proti sociálnemu 
vylúčeniu a diskriminácii a podporovať 
sociálnu spravodlivosť a ochranu, ako aj 
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rodovú rovnosť, solidaritu medzi 
generáciami a ochranu práv dieťaťa. Únia 
má pri vymedzovaní a vykonávaní svojich 
politík a činností prihliadať na požiadavky 
spojené s podporou vysokej úrovne 
zamestnanosti, so zárukou primeranej 
sociálnej ochrany, s bojom proti chudobe 
a sociálnemu vylúčeniu a s vysokou 
úrovňou vzdelávania a odbornej prípravy, 
ako sa stanovuje v článku 9 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie.

rodovú rovnosť, solidaritu medzi 
generáciami a ochranu práv dieťaťa, ako aj 
zdravotnú starostlivosť pre staršie osoby. 
Únia má pri vymedzovaní a vykonávaní 
svojich politík a činností prihliadať na 
sociálne a hospodárske dôsledky 
pandémie COVID-19 a zamerať sa na 
opatrenia, ktoré zabránia zatváraniu 
životaschopných podnikov, s cieľom 
chrániť existujúce pracovné miesta a 
zaručiť primeranú sociálnu ochranu. EÚ 
by mala pokračovať v boji proti chudobe 
a sociálnemu vylúčeniu a v 
zabezpečovaní vysokej úrovne vzdelávania 
a odbornej prípravy, ako sa stanovuje v 
článku 9 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 53
Anne Sander

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Únia má bojovať proti sociálnemu 
vylúčeniu a diskriminácii a podporovať 
sociálnu spravodlivosť a ochranu, ako aj 
rodovú rovnosť, solidaritu medzi 
generáciami a ochranu práv dieťaťa. Únia 
má pri vymedzovaní a vykonávaní svojich 
politík a činností prihliadať na požiadavky 
spojené s podporou vysokej úrovne 
zamestnanosti, so zárukou primeranej 
sociálnej ochrany, s bojom proti chudobe 
a sociálnemu vylúčeniu a s vysokou 
úrovňou vzdelávania a odbornej prípravy, 
ako sa stanovuje v článku 9 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie.

(2) Únia má bojovať proti chudobe, 
sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii 
a podporovať sociálnu spravodlivosť 
a ochranu, ako aj rodovú rovnosť, 
solidaritu medzi generáciami a ochranu 
práv dieťaťa. Únia má pri vymedzovaní a 
vykonávaní svojich politík a činností 
prihliadať na požiadavky spojené s 
podporou vysokej úrovne zamestnanosti a 
inkluzívneho a kvalitného trhu práce, so 
zárukou primeranej sociálnej ochrany, s 
bojom proti chudobe a sociálnemu 
vylúčeniu a s vysokou úrovňou 
vzdelávania a odbornej prípravy – vrátane 
celoživotného vzdelávania a odbornej 
prípravy –, ako sa stanovuje v článku 9 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie.



AM\1204312SK.docx 17/90 PE650.650v01-00

SK

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 54
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Únia má bojovať proti sociálnemu 
vylúčeniu a diskriminácii a podporovať 
sociálnu spravodlivosť a ochranu, ako aj 
rodovú rovnosť, solidaritu medzi 
generáciami a ochranu práv dieťaťa. Únia 
má pri vymedzovaní a vykonávaní svojich 
politík a činností prihliadať na požiadavky 
spojené s podporou vysokej úrovne 
zamestnanosti, so zárukou primeranej 
sociálnej ochrany, s bojom proti chudobe 
a sociálnemu vylúčeniu a s vysokou 
úrovňou vzdelávania a odbornej prípravy, 
ako sa stanovuje v článku 9 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie.

(2) Únia má bojovať proti sociálnemu 
vylúčeniu a diskriminácii a podporovať 
sociálnu spravodlivosť a ochranu, ako aj 
rovnosť medzi mužmi a ženami, solidaritu 
medzi generáciami, začlenenie osôb so 
zdravotným postihnutím a ochranu práv 
dieťaťa a zraniteľných skupín. Únia má 
pri vymedzovaní a vykonávaní svojich 
politík a činností prihliadať na požiadavky 
spojené s podporou inkluzívnych trhov 
práce, plnej zamestnanosti, kolektívneho 
vyjednávania a slušných miezd, so 
zárukou primeranej sociálnej ochrany pre 
všetkých, s bojom proti chudobe 
a sociálnemu vylúčeniu, s vysokou 
úrovňou vzdelávania a odbornej prípravy a 
s ochranou zdravia ľudí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Únia má bojovať proti sociálnemu 
vylúčeniu a diskriminácii a podporovať 

(2) Únia má bojovať proti sociálnemu 
vylúčeniu a diskriminácii a podporovať 
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sociálnu spravodlivosť a ochranu, ako aj 
rodovú rovnosť, solidaritu medzi 
generáciami a ochranu práv dieťaťa. Únia 
má pri vymedzovaní a vykonávaní svojich 
politík a činností prihliadať na požiadavky 
spojené s podporou vysokej úrovne 
zamestnanosti, so zárukou primeranej 
sociálnej ochrany, s bojom proti chudobe 
a sociálnemu vylúčeniu a s vysokou 
úrovňou vzdelávania a odbornej prípravy, 
ako sa stanovuje v článku 9 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie.

sociálnu spravodlivosť a ochranu, ako aj 
rodovú rovnosť, solidaritu medzi 
generáciami a ochranu práv dieťaťa a 
najodkázanejších osôb. Únia má pri 
vymedzovaní a vykonávaní svojich politík 
a činností prihliadať na požiadavky spojené 
s podporou vysokej úrovne zamestnanosti, 
so zárukou slušnej životnej úrovne a 
primeranej sociálnej ochrany pre všetkých, 
s bojom proti chudobe a sociálnemu 
vylúčeniu a s vysokou úrovňou 
vzdelávania a odbornej prípravy, ako sa 
stanovuje v článku 9 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 56
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Únia má bojovať proti sociálnemu 
vylúčeniu a diskriminácii a podporovať 
sociálnu spravodlivosť a ochranu, ako aj 
rodovú rovnosť, solidaritu medzi 
generáciami a ochranu práv dieťaťa. Únia 
má pri vymedzovaní a vykonávaní svojich 
politík a činností prihliadať na požiadavky 
spojené s podporou vysokej úrovne 
zamestnanosti, so zárukou primeranej 
sociálnej ochrany, s bojom proti chudobe 
a sociálnemu vylúčeniu a s vysokou 
úrovňou vzdelávania a odbornej prípravy, 
ako sa stanovuje v článku 9 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie.

(2) Únia má bojovať proti všetkým 
formám chudoby, sociálneho vylúčenia 
a diskriminácie a usilovať sa zaručiť 
najvyššiu úroveň sociálnej spravodlivosti 
a ochrany, ako aj rodovú rovnosť, 
solidaritu medzi generáciami a ochranu 
práv dieťaťa. Únia má pri vymedzovaní 
a vykonávaní svojich politík a činností 
prihliadať na požiadavky spojené 
s podporou vysokej úrovne zamestnanosti, 
so zárukou primeranej sociálnej ochrany, 
s bojom proti chudobe a sociálnemu 
vylúčeniu a s vysokou úrovňou 
vzdelávania a odbornej prípravy, ako sa 
stanovuje v článku 9 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie.

Or. it



AM\1204312SK.docx 19/90 PE650.650v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 57
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Únia má bojovať proti sociálnemu 
vylúčeniu a diskriminácii a podporovať 
sociálnu spravodlivosť a ochranu, ako aj 
rodovú rovnosť, solidaritu medzi 
generáciami a ochranu práv dieťaťa. Únia 
má pri vymedzovaní a vykonávaní svojich 
politík a činností prihliadať na požiadavky 
spojené s podporou vysokej úrovne 
zamestnanosti, so zárukou primeranej 
sociálnej ochrany, s bojom proti chudobe 
a sociálnemu vylúčeniu a s vysokou 
úrovňou vzdelávania a odbornej prípravy, 
ako sa stanovuje v článku 9 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie.

(2) Únia má bojovať proti sociálnemu 
vylúčeniu a diskriminácii a podporovať 
sociálnu spravodlivosť a ochranu, ako aj 
rovnosť medzi mužmi a ženami, solidaritu 
medzi generáciami, začlenenie osôb so 
zdravotným postihnutím a ochranu práv 
dieťaťa. Únia má pri vymedzovaní 
a vykonávaní svojich politík a činností 
prihliadať na požiadavky spojené 
s podporou vysokej úrovne zamestnanosti, 
so zárukou primeranej sociálnej ochrany, 
s bojom proti chudobe a sociálnemu 
vylúčeniu a s vysokou úrovňou 
vzdelávania a odbornej prípravy, ako sa 
stanovuje v článku 9 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 58
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Únia má bojovať proti sociálnemu 
vylúčeniu a diskriminácii a podporovať 
sociálnu spravodlivosť a ochranu, ako aj 
rodovú rovnosť, solidaritu medzi 
generáciami a ochranu práv dieťaťa. Únia 
má pri vymedzovaní a vykonávaní svojich 
politík a činností prihliadať na požiadavky 
spojené s podporou vysokej úrovne 
zamestnanosti, so zárukou primeranej 
sociálnej ochrany, s bojom proti chudobe 
a sociálnemu vylúčeniu a s vysokou 

(2) Únia má bojovať proti sociálnemu 
vylúčeniu, chudobe, materiálnej deprivácii 
a diskriminácii a podporovať sociálnu 
spravodlivosť a ochranu, ako aj rodovú 
rovnosť, solidaritu medzi generáciami 
a ochranu práv dieťaťa. Únia má pri 
vymedzovaní a vykonávaní svojich politík 
a činností prihliadať na požiadavky spojené 
s podporou vysokej úrovne zamestnanosti, 
so zárukou primeranej sociálnej ochrany, 
s bojom proti chudobe a sociálnemu 
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úrovňou vzdelávania a odbornej prípravy, 
ako sa stanovuje v článku 9 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie.

vylúčeniu a s vysokou úrovňou 
vzdelávania a odbornej prípravy, ako sa 
stanovuje v článku 9 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 59
Antonius Manders

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Únia má bojovať proti sociálnemu 
vylúčeniu a diskriminácii a podporovať 
sociálnu spravodlivosť a ochranu, ako aj 
rodovú rovnosť, solidaritu medzi 
generáciami a ochranu práv dieťaťa. Únia 
má pri vymedzovaní a vykonávaní svojich 
politík a činností prihliadať na požiadavky 
spojené s podporou vysokej úrovne 
zamestnanosti, so zárukou primeranej 
sociálnej ochrany, s bojom proti chudobe 
a sociálnemu vylúčeniu a s vysokou 
úrovňou vzdelávania a odbornej prípravy, 
ako sa stanovuje v článku 9 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie.

(2) Únia má bojovať proti sociálnemu 
vylúčeniu a diskriminácii vrátane 
diskriminácii na základe veku a 
podporovať sociálnu spravodlivosť a 
ochranu, ako aj rodovú rovnosť, solidaritu 
medzi generáciami a ochranu práv dieťaťa. 
Únia má pri vymedzovaní a vykonávaní 
svojich politík a činností prihliadať na 
požiadavky spojené s podporou vysokej 
úrovne zamestnanosti, so zárukou 
primeranej sociálnej ochrany, s bojom proti 
chudobe a sociálnemu vylúčeniu 
a s vysokou úrovňou vzdelávania 
a odbornej prípravy, ako sa stanovuje v 
článku 9 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie (ZFEÚ).

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 60
Tomáš Zdechovský

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Únia má bojovať proti sociálnemu 
vylúčeniu a diskriminácii a podporovať 
sociálnu spravodlivosť a ochranu, ako aj 

(2) Únia má bojovať proti sociálnemu 
vylúčeniu, chudobe a diskriminácii 
a podporovať sociálnu spravodlivosť 
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rodovú rovnosť, solidaritu medzi 
generáciami a ochranu práv dieťaťa. Únia 
má pri vymedzovaní a vykonávaní svojich 
politík a činností prihliadať na požiadavky 
spojené s podporou vysokej úrovne 
zamestnanosti, so zárukou primeranej 
sociálnej ochrany, s bojom proti chudobe 
a sociálnemu vylúčeniu a s vysokou 
úrovňou vzdelávania a odbornej prípravy, 
ako sa stanovuje v článku 9 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie.

a ochranu, ako aj rodovú rovnosť, 
solidaritu medzi generáciami a ochranu 
práv dieťaťa. Únia má pri vymedzovaní 
a vykonávaní svojich politík a činností 
prihliadať na požiadavky spojené 
s podporou vysokej úrovne zamestnanosti, 
so zárukou primeranej sociálnej ochrany, 
s bojom proti chudobe a sociálnemu 
vylúčeniu a s vysokou úrovňou 
vzdelávania a odbornej prípravy, ako sa 
stanovuje v článku 9 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Únia v súlade so Zmluvou o 
fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) 
vypracovala a vykonáva nástroje na 
koordináciu politík v oblasti hospodárstva 
a zamestnanosti. Súčasťou týchto nástrojov 
sú tieto usmernenia pre politiky 
zamestnanosti členských štátov a hlavné 
smery hospodárskych politík členských 
štátov a Únie stanovené v odporúčaní Rady 
(EÚ) 2015/11845, ktoré spolu tvoria 
integrované usmernenia. Vzhľadom na 
vzájomnú prepojenosť medzi členskými 
štátmi sa nimi má riadiť vykonávanie 
politiky v členských štátoch a Únii. 
Výsledný súbor koordinovaných 
európskych a vnútroštátnych politík a 
reforiem by mal byť vhodným súborom 
udržateľných politík v oblasti 
hospodárstva a zamestnanosti, vďaka 
ktorému by sa mali dosiahnuť pozitívne 
vedľajšie účinky.

(3) Únia v súlade so Zmluvou o 
fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) 
vypracovala a vykonáva nástroje na 
koordináciu politík v oblasti hospodárstva 
a zamestnanosti. Súčasťou týchto nástrojov 
sú tieto usmernenia pre politiky 
zamestnanosti členských štátov a hlavné 
smery hospodárskych politík členských 
štátov a Únie stanovené v odporúčaní Rady 
(EÚ) 2015/11845, ktoré spolu tvoria 
integrované usmernenia. Vzhľadom na 
bezprecedentnú situáciu spôsobenú 
pandémiou COVID-19 integrované 
usmernenia musia riadiť všetky aspekty 
vykonávania politiky v členských štátoch a 
v Únii, odrážajúc vzájomnú prepojenosť 
medzi členskými štátmi a duch úplnej 
hospodárskej a sociálnej solidarity s 
cieľom náležite riešiť vážne dôsledky 
pandémie.   Výsledný súbor 
koordinovaných európskych 
a vnútroštátnych politík a reforiem by mal 
byť vhodnou kombináciou hospodárskych 
a sociálnych politík, ktorá by mala 
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priniesť pozitívne sociálne a hospodárske 
účinky presahovania vo všetkých 
členských štátoch.

__________________ __________________
(5) Odporúčanie Rady (EÚ) 2015/1184 zo 
14. júla 2015 o hlavných smeroch 
hospodárskych politík členských štátov a 
Európskej únie (Ú. v. EÚ L 192, 
18.7.2015, s. 27).

(5) Odporúčanie Rady (EÚ) 2015/1184 zo 
14. júla 2015 o hlavných smeroch 
hospodárskych politík členských štátov a 
Európskej únie (Ú. v. EÚ L 192, 
18.7.2015, s. 27).

Or. it

Pozmeňujúci návrh 62
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Únia v súlade so Zmluvou o 
fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) 
vypracovala a vykonáva nástroje na 
koordináciu politík v oblasti hospodárstva 
a zamestnanosti. Súčasťou týchto nástrojov 
sú tieto usmernenia pre politiky 
zamestnanosti členských štátov a hlavné 
smery hospodárskych politík členských 
štátov a Únie stanovené v odporúčaní Rady 
(EÚ) 2015/1184, ktoré spolu tvoria 
integrované usmernenia. Vzhľadom na 
vzájomnú prepojenosť medzi členskými 
štátmi sa nimi má riadiť vykonávanie 
politiky v členských štátoch a Únii. 
Výsledný súbor koordinovaných 
európskych a vnútroštátnych politík a 
reforiem by mal byť vhodným súborom 
udržateľných politík v oblasti hospodárstva 
a zamestnanosti, vďaka ktorému by sa mali 
dosiahnuť pozitívne vedľajšie účinky.

(3) Únia v súlade so Zmluvou o 
fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) 
vypracovala a vykonáva nástroje na 
koordináciu politík v oblasti hospodárstva 
a zamestnanosti. Súčasťou týchto nástrojov 
sú tieto usmernenia pre politiky 
zamestnanosti členských štátov a hlavné 
smery hospodárskych politík členských 
štátov a Únie stanovené v odporúčaní Rady 
(EÚ) 2015/1184, ktoré spolu tvoria 
integrované usmernenia. Musia byť v 
súlade s celkovou stratégiou Únie, ktorú 
určujú ciele udržateľného rozvoja, zelená 
dohoda a Európsky pilier sociálnych práv, 
a  vzhľadom na vzájomnú prepojenosť 
medzi členskými štátmi sa nimi má riadiť 
vykonávanie politiky v členských štátoch a 
Únii. Výsledný súbor koordinovaných 
európskych a vnútroštátnych politík a 
reforiem by mal byť vhodným súborom 
udržateľných politík v oblasti hospodárstva 
a zamestnanosti, vďaka ktorému by sa mali 
dosiahnuť pozitívne vedľajšie účinky.
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__________________ __________________
5 Odporúčanie Rady (EÚ) 2015/1184 zo 
14. júla 2015 o hlavných smeroch 
hospodárskych politík členských štátov a 
Európskej únie (Ú. v. EÚ L 192, 
18.7.2015, s. 27).

5 Odporúčanie Rady (EÚ) 2015/1184 zo 
14. júla 2015 o hlavných smeroch 
hospodárskych politík členských štátov a 
Európskej únie (Ú. v. EÚ L 192, 
18.7.2015, s. 27).

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 63
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Únia v súlade so Zmluvou o 
fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) 
vypracovala a vykonáva nástroje na 
koordináciu politík v oblasti hospodárstva 
a zamestnanosti. Súčasťou týchto nástrojov 
sú tieto usmernenia pre politiky 
zamestnanosti členských štátov a hlavné 
smery hospodárskych politík členských 
štátov a Únie stanovené v odporúčaní Rady 
(EÚ) 2015/11845, ktoré spolu tvoria 
integrované usmernenia. Vzhľadom na 
vzájomnú prepojenosť medzi členskými 
štátmi sa nimi má riadiť vykonávanie 
politiky v členských štátoch a Únii. 
Výsledný súbor koordinovaných 
európskych a vnútroštátnych politík a 
reforiem by mal byť vhodným súborom 
udržateľných politík v oblasti hospodárstva 
a zamestnanosti, vďaka ktorému by sa mali 
dosiahnuť pozitívne vedľajšie účinky.

(3) Únia v súlade so Zmluvou o 
fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) 
vypracovala a vykonáva nástroje na 
koordináciu politík v oblasti hospodárstva 
a zamestnanosti. Súčasťou týchto nástrojov 
sú tieto usmernenia pre politiky 
zamestnanosti členských štátov a hlavné 
smery hospodárskych politík členských 
štátov a Únie stanovené v odporúčaní Rady 
(EÚ) 2015/11845, ktoré spolu tvoria 
integrované usmernenia. Vzhľadom na 
vzájomnú prepojenosť medzi členskými 
štátmi sa nimi má riadiť vykonávanie 
politiky v členských štátoch a Únii. 
Výsledný súbor koordinovaných 
európskych a vnútroštátnych politík a 
reforiem by mal byť vhodným súborom 
udržateľných politík v oblasti hospodárstva 
a zamestnanosti, vďaka ktorému by sa mali 
dosiahnuť pozitívne vedľajšie účinky, ako 
aj účinnou reakciou na vplyv pandémie 
COVID-19 na trhy práce a hospodárstva 
členských štátov.

__________________ __________________
5 Odporúčanie Rady (EÚ) 2015/1184 zo 
14. júla 2015 o hlavných smeroch 
hospodárskych politík členských štátov a 
Európskej únie (Ú. v. EÚ L 192, 

5 Odporúčanie Rady (EÚ) 2015/1184 zo 
14. júla 2015 o hlavných smeroch 
hospodárskych politík členských štátov a 
Európskej únie (Ú. v. EÚ L 192, 
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18.7.2015, s. 27). 18.7.2015, s. 27).

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 64
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Únia v súlade so Zmluvou o 
fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) 
vypracovala a vykonáva nástroje na 
koordináciu politík v oblasti hospodárstva 
a zamestnanosti. Súčasťou týchto nástrojov 
sú tieto usmernenia pre politiky 
zamestnanosti členských štátov a hlavné 
smery hospodárskych politík členských 
štátov a Únie stanovené v odporúčaní Rady 
(EÚ) 2015/11845, ktoré spolu tvoria 
integrované usmernenia. Vzhľadom na 
vzájomnú prepojenosť medzi členskými 
štátmi sa nimi má riadiť vykonávanie 
politiky v členských štátoch a Únii. 
Výsledný súbor koordinovaných 
európskych a vnútroštátnych politík a 
reforiem by mal byť vhodným súborom 
udržateľných politík v oblasti hospodárstva 
a zamestnanosti, vďaka ktorému by sa mali 
dosiahnuť pozitívne vedľajšie účinky.

(3) Únia v súlade so Zmluvou o 
fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) 
vypracovala a vykonáva nástroje na 
koordináciu politík v oblasti hospodárstva 
a zamestnanosti. Súčasťou týchto nástrojov 
sú tieto usmernenia pre politiky 
zamestnanosti členských štátov a hlavné 
smery hospodárskych politík členských 
štátov a Únie stanovené v odporúčaní Rady 
(EÚ) 2015/11845, ktoré spolu tvoria 
integrované usmernenia. Vzhľadom na 
vzájomnú prepojenosť medzi členskými 
štátmi sa nimi má riadiť vykonávanie 
politiky v členských štátoch a Únii. 
Výsledný súbor koordinovaných 
európskych a vnútroštátnych politík a 
reforiem by mal byť vhodným súborom 
udržateľných politík v oblasti hospodárstva 
a zamestnanosti – v súlade s relevantnými 
cieľmi udržateľného rozvoja –, vďaka 
ktorému by sa mali dosiahnuť pozitívne 
vedľajšie účinky.

__________________ __________________
5 Odporúčanie Rady (EÚ) 2015/1184 zo 
14. júla 2015 o hlavných smeroch 
hospodárskych politík členských štátov a 
Európskej únie (Ú. v. EÚ L 192, 
18.7.2015, s. 27).

5 Odporúčanie Rady (EÚ) 2015/1184 zo 
14. júla 2015 o hlavných smeroch 
hospodárskych politík členských štátov a 
Európskej únie (Ú. v. EÚ L 192, 
18.7.2015, s. 27).

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 65
Anne Sander

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Únia v súlade so Zmluvou o 
fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) 
vypracovala a vykonáva nástroje na 
koordináciu politík v oblasti hospodárstva 
a zamestnanosti. Súčasťou týchto nástrojov 
sú tieto usmernenia pre politiky 
zamestnanosti členských štátov a hlavné 
smery hospodárskych politík členských 
štátov a Únie stanovené v odporúčaní Rady 
(EÚ) 2015/1184, ktoré spolu tvoria 
integrované usmernenia. Vzhľadom na 
vzájomnú prepojenosť medzi členskými 
štátmi sa nimi má riadiť vykonávanie 
politiky v členských štátoch a Únii. 
Výsledný súbor koordinovaných 
európskych a vnútroštátnych politík a 
reforiem by mal byť vhodným súborom 
udržateľných politík v oblasti 
hospodárstva a zamestnanosti, vďaka 
ktorému by sa mali dosiahnuť pozitívne 
vedľajšie účinky.

(3) Únia v súlade so Zmluvou o 
fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) 
vypracovala a vykonáva nástroje na 
koordináciu politík v oblasti hospodárstva 
a zamestnanosti. Súčasťou týchto nástrojov 
sú tieto usmernenia pre politiky 
zamestnanosti členských štátov a hlavné 
smery hospodárskych politík členských 
štátov a Únie stanovené v odporúčaní Rady 
(EÚ) 2015/1184, ktoré spolu tvoria 
integrované usmernenia. Vzhľadom na 
vzájomnú prepojenosť medzi členskými 
štátmi sa nimi má riadiť vykonávanie 
politiky v členských štátoch a Únii. 
Výsledný súbor koordinovaných 
európskych a vnútroštátnych politík a 
reforiem má viesť k odolnému a 
kvalitnému trhu práce.

__________________ __________________
5 Odporúčanie Rady (EÚ) 2015/1184 zo 
14. júla 2015 o hlavných smeroch 
hospodárskych politík členských štátov a 
Európskej únie (Ú. v. EÚ L 192, 
18.7.2015, s. 27).

5 Odporúčanie Rady (EÚ) 2015/1184 zo 
14. júla 2015 o hlavných smeroch 
hospodárskych politík členských štátov a 
Európskej únie (Ú. v. EÚ L 192, 
18.7.2015, s. 27).

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 66
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Usmernenia pre politiku členských 
štátov v oblasti zamestnanosti sú 
zosúladené s novými ustanoveniami 
prijatými na úrovni EÚ s cieľom pomôcť 
členským štátom riešiť bezprecedentný 
vplyv pandémie COVID-19 na zdravie, 
hospodárstvo a sociálnu oblasť a umožniť 
im prijať všetky opatrenia potrebné na 
zaručenie úplnej ochrany všetkých 
občanov – pokiaľ ide o zamestnanosť a 
odmeňovanie – a podnikov, ako aj 
bezpečnosti a ochrany zdravia na 
pracovisku.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 67
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Usmernenia pre politiky 
zamestnanosti sú v súlade s Paktom 
stability a rastu, s platnými právnymi 
predpismi Únie a rozličnými iniciatívami 
Únie vrátane odporúčania Rady z 22. apríla 
2013 o zavedení záruky pre mladých ľudí6, 
odporúčanie Rady z 15. februára 2016 
týkajúce sa integrácie dlhodobo 
nezamestnaných do trhu práce7, 
odporúčanie Rady z 19. decembra 2016 s 
názvom Cesty zvyšovania úrovne 
zručností8, odporúčanie Rady z 15. marca 
2018 týkajúce sa európskeho rámca pre 
kvalitnú a účinnú učňovskú prípravu9, 
odporúčanie Rady z 22. mája 2018 o 
kľúčových kompetenciách pre celoživotné 
vzdelávanie10, odporúčanie Rady z 22. 
mája 2019 týkajúce sa vysokokvalitných 

(4) Usmernenia pre politiky 
zamestnanosti musia prispievať k 
dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja, 
k vykonávaniu našej stratégie rastu 
stanovenej v zelenej dohode a k 
vykonávaniu Európskeho piliera 
sociálnych práv. Tieto usmernenia sú 
takisto v súlade s Paktom stability a rastu, s 
platnými právnymi predpismi Únie a 
rozličnými iniciatívami Únie vrátane 
odporúčania Rady z 22. apríla 2013 
o zavedení záruky pre mladých ľudí6, 
odporúčanie Rady z 15. februára 2016 
týkajúce sa integrácie dlhodobo 
nezamestnaných do trhu práce7, 
odporúčanie Rady z 19. decembra 2016 s 
názvom Cesty zvyšovania úrovne 
zručností8, odporúčanie Rady z 15. marca 
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systémov vzdelávania a starostlivosti v 
ranom detstve11 a odporúčanie Rady z 8. 
novembra 2019 o prístupe k sociálnej 
ochrane12. 

2018 týkajúce sa európskeho rámca pre 
kvalitnú a účinnú učňovskú prípravu9, 
odporúčanie Rady z 22. mája 2018 o 
kľúčových kompetenciách pre celoživotné 
vzdelávanie10, odporúčanie Rady z 22. 
mája 2019 týkajúce sa vysokokvalitných 
systémov vzdelávania a starostlivosti v 
ranom detstve11 a odporúčanie Rady z 8. 
novembra 2019 o prístupe k sociálnej 
ochrane12. 

__________________ __________________
6 Ú. v. EÚ C 120, 26.4.2013, s. 1. 6 Ú. v. EÚ C 120, 26.4.2013, s. 1.
7 Ú. v. EÚ C 67, 20.2.2016, s. 1. 7 Ú. v. EÚ C 67, 20.2.2016, s. 1.
8 Ú. v. EÚ C 484, 24.12.2016, s. 1. 8 Ú. v. EÚ C 484, 24.12.2016, s. 1.
9 Ú. v. EÚ C 153, 2.5.2018, s. 1. 9 Ú. v. EÚ C 153, 2.5.2018, s. 1.
10 Ú. v. EÚ C 189, 2.5.2018, s. 1. 10 Ú. v. EÚ C 189, 2.5.2018, s. 1.
11 Ú. v. EÚ C 189, 5.6.2019, s. 4. 11 Ú. v. EÚ C 189, 5.6.2019, s. 4.
12 Ú. v. EÚ C 387, 15.11.2019, s. 1 – 8. 12 Ú. v. EÚ C 387, 15.11.2019, s. 1 – 8.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 68
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Usmernenia pre politiky 
zamestnanosti sú v súlade s Paktom 
stability a rastu, s platnými právnymi 
predpismi Únie a rozličnými iniciatívami 
Únie vrátane odporúčania Rady z 22. apríla 
2013 o zavedení záruky pre mladých ľudí6, 
odporúčanie Rady z 15. februára 2016 
týkajúce sa integrácie dlhodobo 
nezamestnaných do trhu práce7, 
odporúčanie Rady z 19. decembra 2016 s 
názvom Cesty zvyšovania úrovne 
zručností8, odporúčanie Rady z 15. marca 
2018 týkajúce sa európskeho rámca pre 
kvalitnú a účinnú učňovskú prípravu9, 

(4) Usmernenia pre politiky 
zamestnanosti prispievajú k úplnému 
vykonávaniu Európskeho piliera 
sociálnych práv, dosiahnutiu cieľov OSN 
v oblasti udržateľného rozvoja a k 
vykonávaniu európskej zelenej dohody a 
sú v súlade s platnými právnymi predpismi 
Únie a rozličnými iniciatívami Únie 
vrátane odporúčania Rady z 22. apríla 2013 
o zavedení záruky pre mladých ľudí6, 
odporúčanie Rady z 15. februára 2016 
týkajúce sa integrácie dlhodobo 
nezamestnaných do trhu práce7, 
odporúčanie Rady z 19. decembra 2016 s 
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odporúčanie Rady z 22. mája 2018 o 
kľúčových kompetenciách pre celoživotné 
vzdelávanie10, odporúčanie Rady z 22. 
mája 2019 týkajúce sa vysokokvalitných 
systémov vzdelávania a starostlivosti v 
ranom detstve11 a odporúčanie Rady z 8. 
novembra 2019 o prístupe k sociálnej 
ochrane12. 

názvom Cesty zvyšovania úrovne 
zručností8, odporúčanie Rady z 15. marca 
2018 týkajúce sa európskeho rámca pre 
kvalitnú a účinnú učňovskú prípravu9, 
odporúčanie Rady z 22. mája 2018 o 
kľúčových kompetenciách pre celoživotné 
vzdelávanie10, odporúčanie Rady z 22. 
mája 2019 týkajúce sa vysokokvalitných 
systémov vzdelávania a starostlivosti v 
ranom detstve11 a odporúčanie Rady z 8. 
novembra 2019 o prístupe k sociálnej 
ochrane12. 

__________________ __________________
(6) Ú. v. EÚ C 120, 26.4.2013, s. 1. (6) Ú. v. EÚ C 120, 26.4.2013, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ C 67, 20.2.2016, s. 1. (7) Ú. v. EÚ C 67, 20.2.2016, s. 1.
(8) Ú. v. EÚ C 484, 24.12.2016, s. 1. (8) Ú. v. EÚ C 484, 24.12.2016, s. 1.
(9) Ú. v. EÚ C 153, 2.5.2018, s. 1. (9) Ú. v. EÚ C 153, 2.5.2018, s. 1.
(10) Ú. v. EÚ C 189, 2.5.2018, s. 1. (10) Ú. v. EÚ C 189, 2.5.2018, s. 1.
(11) Ú. v. EÚ C 189, 5.6.2019, s. 4. (11) Ú. v. EÚ C 189, 5.6.2019, s. 4.
(12) Ú. v. EÚ C 387, 15.11.2019, s. 1. (12) Ú. v. EÚ C 387, 15.11.2019, s. 1.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 69
Peter Lundgren

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) V rámci európskeho semestra sa 
spájajú rôzne nástroje do jedného 
zastrešujúceho rámca pre integrovanú 
mnohostrannú spoluprácu, pokiaľ ide o 
politiky v oblasti hospodárstva a 
zamestnanosti, a dohľad nad týmito 
politikami. Pri presadzovaní 
environmentálnej udržateľnosti, 
produktivity, spravodlivosti a stability 
európsky semester spája zásady 
Európskeho piliera sociálnych práv 
vrátane intenzívnej spolupráce so 

vypúšťa sa
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sociálnymi partnermi, s občianskou 
spoločnosťou a inými zainteresovanými 
stranami. Podporuje dosiahnutie cieľov 
trvalo udržateľného rozvoja13. Politiky 
Únie a členských štátov v oblasti 
zamestnanosti a hospodárstva by mali ísť 
ruka v ruke s prechodom Európy na 
klimaticky neutrálne, environmentálne 
udržateľné a digitálne hospodárstvo, 
pričom by sa mala zlepšiť 
konkurencieschopnosť, podporovať 
inovácia, sociálna spravodlivosť a 
rovnaké príležitosti a mali by sa riešiť 
nerovnosti a regionálne rozdiely.
__________________
13 Rezolúcia BR OSN A/RES/70/1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) V rámci európskeho semestra sa 
spájajú rôzne nástroje do jedného 
zastrešujúceho rámca pre integrovanú 
mnohostrannú spoluprácu, pokiaľ ide o 
politiky v oblasti hospodárstva a 
zamestnanosti, a dohľad nad týmito 
politikami. Pri presadzovaní 
environmentálnej udržateľnosti, 
produktivity, spravodlivosti a stability 
európsky semester spája zásady 
Európskeho piliera sociálnych práv vrátane 
intenzívnej spolupráce so sociálnymi 
partnermi, s občianskou spoločnosťou a 
inými zainteresovanými stranami. 
Podporuje dosiahnutie cieľov trvalo 
udržateľného rozvoja13. Politiky Únie a 
členských štátov v oblasti zamestnanosti a 
hospodárstva by mali ísť ruka v ruke s 
prechodom Európy na klimaticky 

(5) V rámci európskeho semestra sa 
spájajú rôzne nástroje do jedného 
zastrešujúceho rámca pre integrovanú 
mnohostrannú spoluprácu, pokiaľ ide o 
politiky v oblasti hospodárstva, 
zamestnanosti, sociálnej oblasti a oblasti 
životného prostredia, a dohľad nad týmito 
politikami. Európsky semester by mal byť 
komplexným nástrojom riadenia, aby sa 
zabezpečila sociálna a hospodársky 
vyvážená obnova. Treba ho zrevidovať 
spolu s ročnou stratégiou udržateľného 
rastu, aby sa v plnej miere zohľadnila 
nová situácia a aby sa zabezpečilo, že 
sociálne, environmentálne a hospodárske 
ciele budú mať rovnakú prioritu. Pri 
presadzovaní environmentálnej 
udržateľnosti, produktivity, spravodlivosti 
a stability by mal európsky semester 
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neutrálne, environmentálne udržateľné a 
digitálne hospodárstvo, pričom by sa mala 
zlepšiť konkurencieschopnosť, podporovať 
inovácia, sociálna spravodlivosť a rovnaké 
príležitosti a mali by sa riešiť nerovnosti a 
regionálne rozdiely.

komplexnejšie spájať zásady Európskeho 
piliera sociálnych práv vrátane intenzívnej 
spolupráce so sociálnymi partnermi, s 
občianskou spoločnosťou a inými 
zainteresovanými stranami a podporovať 
dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja13 
a – okrem iného – rodovej rovnosti. 
Politiky Únie a členských štátov v oblasti 
zamestnanosti a hospodárstva by mali ísť 
ruka v ruke s prechodom Európy na 
klimaticky neutrálne, environmentálne 
udržateľné a digitálne hospodárstvo, 
pričom by sa mala zlepšiť 
konkurencieschopnosť, podporovať 
inovácia, sociálna spravodlivosť a rovnaké 
príležitosti a mali by sa riešiť nerovnosti a 
regionálne rozdiely. Indexom rodovej 
rovnosti by sa zlepšilo uplatňovanie 
hľadiska rodovej rovnosti v rámci 
európskeho semestra ako nástroja na 
monitorovanie pokroku pri plnení cieľov 
v oblasti zamestnanosti a sociálnych 
cieľov, aby sa uznali rodové účinky 
makroekonomických politík.

__________________ __________________
13 Rezolúcia BR OSN A/RES/70/1. 13 Rezolúcia BR OSN A/RES/70/1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) V rámci európskeho semestra sa 
spájajú rôzne nástroje do jedného 
zastrešujúceho rámca pre integrovanú 
mnohostrannú spoluprácu, pokiaľ ide o 
politiky v oblasti hospodárstva a 
zamestnanosti, a dohľad nad týmito 
politikami. Pri presadzovaní 
environmentálnej udržateľnosti, 
produktivity, spravodlivosti a stability 

(5) Vzhľadom na závažnú krízu, ktorá 
v dôsledku pandémie COVID-19 postihuje 
celú Európsku úniu, by sa nástroje 
európskeho semestra mali bezodkladne 
dôkladne prehodnotiť, aby sa umožnilo 
všetkým členským štátom chrániť zdravie, 
zamestnanie a príjmy všetkých občanov, 
ako aj podnikov, pred dôsledkami tejto 
krízy, vytvárajúc nový zastrešujúci rámec 
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európsky semester spája zásady 
Európskeho piliera sociálnych práv vrátane 
intenzívnej spolupráce so sociálnymi 
partnermi, s občianskou spoločnosťou a 
inými zainteresovanými stranami. 
Podporuje dosiahnutie cieľov trvalo 
udržateľného rozvoja13. Politiky Únie a 
členských štátov v oblasti zamestnanosti a 
hospodárstva by mali ísť ruka v ruke s 
prechodom Európy na klimaticky 
neutrálne, environmentálne udržateľné a 
digitálne hospodárstvo, pričom by sa mala 
zlepšiť konkurencieschopnosť, podporovať 
inovácia, sociálna spravodlivosť a rovnaké 
príležitosti a mali by sa riešiť nerovnosti a 
regionálne rozdiely.

pre integrovanú mnohostrannú 
koordináciu hospodárskych politík a 
politík zamestnanosti, ktorý bude naďalej 
posilňovať spravodlivú spoluprácu a 
solidaritu medzi členskými štátmi aj po 
pandémii. S cieľom zabezpečiť 
spravodlivosť a maximálnu 
environmentálnu udržateľnosť a 
hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť musí preskúmanie európskeho 
semestra pomôcť zabezpečiť úplné a 
rýchle vykonávanie zásad Európskeho 
piliera sociálnych práv vrátane intenzívnej 
spolupráce so sociálnymi partnermi, s 
občianskou spoločnosťou a inými 
zainteresovanými stranami. Európsky 
semester musí účinnejšie podporiť 
dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja13. 
Politiky Únie a členských štátov v oblasti 
zamestnanosti a hospodárstva by mali ísť 
ruka v ruke s prechodom Európy na 
obehové, inkluzívne, klimaticky neutrálne, 
environmentálne udržateľné a digitálne 
hospodárstvo, pričom by sa mala zlepšiť 
konkurencieschopnosť, podporovať 
inovácia, zaručiť najvyššia možná úroveň 
sociálnej spravodlivosti a rovnaké 
príležitosti a mali by sa odstrániť 
nerovnosti a regionálne rozdiely.   

__________________ __________________
(13) Rezolúcia BR OSN A/RES/70/1. (13) Rezolúcia BR OSN A/RES/70/1.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 72
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Johan 
Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) V rámci európskeho semestra sa (5) V rámci európskeho semestra sa 
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spájajú rôzne nástroje do jedného 
zastrešujúceho rámca pre integrovanú 
mnohostrannú spoluprácu, pokiaľ ide o 
politiky v oblasti hospodárstva a 
zamestnanosti, a dohľad nad týmito 
politikami. Pri presadzovaní 
environmentálnej udržateľnosti, 
produktivity, spravodlivosti a stability 
európsky semester spája zásady 
Európskeho piliera sociálnych práv vrátane 
intenzívnej spolupráce so sociálnymi 
partnermi, s občianskou spoločnosťou a 
inými zainteresovanými stranami. 
Podporuje dosiahnutie cieľov trvalo 
udržateľného rozvoja13. Politiky Únie a 
členských štátov v oblasti zamestnanosti a 
hospodárstva by mali ísť ruka v ruke s 
prechodom Európy na klimaticky 
neutrálne, environmentálne udržateľné a 
digitálne hospodárstvo, pričom by sa mala 
zlepšiť konkurencieschopnosť, podporovať 
inovácia, sociálna spravodlivosť a rovnaké 
príležitosti a mali by sa riešiť nerovnosti a 
regionálne rozdiely.

spájajú rôzne nástroje do jedného 
zastrešujúceho rámca pre integrovanú 
mnohostrannú spoluprácu, pokiaľ ide o 
politiky v oblasti hospodárstva, 
zamestnanosti, sociálnej oblasti a oblasti 
životného prostredia, a dohľad nad týmito 
politikami. Európsky semester by mal byť 
komplexným nástrojom riadenia, aby sa 
zabezpečila sociálna a hospodársky 
vyvážená obnova. Treba ho zrevidovať 
spolu s ročnou stratégiou udržateľného 
rastu, aby sa v plnej miere zohľadnila 
nová situácia a aby sa zabezpečilo, že 
sociálne, environmentálne a hospodárske 
ciele budú mať rovnakú prioritu. Pri 
presadzovaní environmentálnej 
udržateľnosti, produktivity, spravodlivosti 
a stability by mal európsky semester 
komplexnejšie spájať zásady Európskeho 
piliera sociálnych práv vrátane intenzívnej 
spolupráce so sociálnymi partnermi, s 
občianskou spoločnosťou a inými 
zainteresovanými stranami a podporovať 
dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja13. 
Politiky Únie a členských štátov v oblasti 
zamestnanosti a hospodárstva by mali ísť 
ruka v ruke s prechodom Európy na 
klimaticky neutrálne, environmentálne 
udržateľné, sociálne inkluzívne a digitálne 
hospodárstvo, pričom by sa mala zlepšiť 
konkurencieschopnosť, podporovať 
inovácia, sociálna spravodlivosť a rovnaké 
príležitosti a mali by sa riešiť nerovnosti a 
regionálne rozdiely.

__________________ __________________
13 Rezolúcia BR OSN A/RES/70/1. 13 Rezolúcia BR OSN A/RES/70/1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Miriam Lexmann

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) V rámci európskeho semestra sa 
spájajú rôzne nástroje do jedného 
zastrešujúceho rámca pre integrovanú 
mnohostrannú spoluprácu, pokiaľ ide o 
politiky v oblasti hospodárstva a 
zamestnanosti, a dohľad nad týmito 
politikami. Pri presadzovaní 
environmentálnej udržateľnosti, 
produktivity, spravodlivosti a stability 
európsky semester spája zásady 
Európskeho piliera sociálnych práv vrátane 
intenzívnej spolupráce so sociálnymi 
partnermi, s občianskou spoločnosťou a 
inými zainteresovanými stranami. 
Podporuje dosiahnutie cieľov trvalo 
udržateľného rozvoja13. Politiky Únie a 
členských štátov v oblasti zamestnanosti a 
hospodárstva by mali ísť ruka v ruke s 
prechodom Európy na klimaticky 
neutrálne, environmentálne udržateľné a 
digitálne hospodárstvo, pričom by sa mala 
zlepšiť konkurencieschopnosť, podporovať 
inovácia, sociálna spravodlivosť a rovnaké 
príležitosti a mali by sa riešiť nerovnosti a 
regionálne rozdiely.

(5) V rámci európskeho semestra sa 
spájajú rôzne nástroje do jedného 
zastrešujúceho rámca pre integrovanú 
mnohostrannú spoluprácu, pokiaľ ide o 
politiky v oblasti hospodárstva a 
zamestnanosti, a dohľad nad týmito 
politikami. Pri presadzovaní 
environmentálnej udržateľnosti, 
produktivity, spravodlivosti a stability 
európsky semester spája zásady 
Európskeho piliera sociálnych práv vrátane 
intenzívnej spolupráce so sociálnymi 
partnermi, s občianskou spoločnosťou a 
inými zainteresovanými stranami. 
Podporuje dosiahnutie cieľov trvalo 
udržateľného rozvoja13. Politiky Únie a 
členských štátov v oblasti zamestnanosti a 
hospodárstva by mali ísť ruka v ruke s 
reakciou Európy na  krízu po pandémii 
COVID-19 a zároveň by mali s 
prihliadnutím na obzvlášť závažné dopady 
krízy na niektoré odvetia európskeho 
priemyslu a podnikateľského sektora 
podporovať prechod na klimaticky 
neutrálne, environmentálne udržateľné, 
inkluzívne a digitálne hospodárstvo, 
pričom by sa mala zlepšiť 
konkurencieschopnosť, podporovať 
inovácia, sociálna spravodlivosť a rovnaké 
príležitosti a mali by sa riešiť nerovnosti a 
regionálne rozdiely.

__________________ __________________
13 Rezolúcia BR OSN A/RES/70/1. 13 Rezolúcia BR OSN A/RES/70/1.

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 74
Anne Sander

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) V rámci európskeho semestra sa 
spájajú rôzne nástroje do jedného 
zastrešujúceho rámca pre integrovanú 
mnohostrannú spoluprácu, pokiaľ ide o 
politiky v oblasti hospodárstva a 
zamestnanosti, a dohľad nad týmito 
politikami. Pri presadzovaní 
environmentálnej udržateľnosti, 
produktivity, spravodlivosti a stability 
európsky semester spája zásady 
Európskeho piliera sociálnych práv vrátane 
intenzívnej spolupráce so sociálnymi 
partnermi, s občianskou spoločnosťou a 
inými zainteresovanými stranami. 
Podporuje dosiahnutie cieľov trvalo 
udržateľného rozvoja13. Politiky Únie a 
členských štátov v oblasti zamestnanosti a 
hospodárstva by mali ísť ruka v ruke s 
prechodom Európy na klimaticky 
neutrálne, environmentálne udržateľné a 
digitálne hospodárstvo, pričom by sa mala 
zlepšiť konkurencieschopnosť, podporovať 
inovácia, sociálna spravodlivosť a rovnaké 
príležitosti a mali by sa riešiť nerovnosti a 
regionálne rozdiely.

(5) V rámci európskeho semestra sa 
spájajú rôzne nástroje do jedného 
zastrešujúceho rámca pre integrovanú 
mnohostrannú spoluprácu, pokiaľ ide o 
politiky v oblasti hospodárstva a 
zamestnanosti, a dohľad nad týmito 
politikami. Pri presadzovaní 
environmentálnej udržateľnosti, 
produktivity, spravodlivosti a stability 
európsky semester spája zásady 
Európskeho piliera sociálnych práv vrátane 
intenzívnej spolupráce so sociálnymi 
partnermi, s občianskou spoločnosťou a 
inými zainteresovanými stranami. 
Podporuje dosiahnutie cieľov trvalo 
udržateľného rozvoja13. Politiky Únie a 
členských štátov v oblasti zamestnanosti a 
hospodárstva by mali ísť ruka v ruke s 
prechodom Európy na klimaticky 
neutrálne, environmentálne udržateľné a 
digitálne hospodárstvo, pričom by sa mala 
zlepšiť konkurencieschopnosť a 
produktivita, podporovať inovácia, 
sociálna spravodlivosť a rovnaké 
príležitosti a mali by sa riešiť nerovnosti a 
regionálne rozdiely, s cieľom zabezpečiť 
harmonický hospodársky, sociálny a 
územný rozvoj v Európe.

__________________ __________________

13 Rezolúcia BR OSN A/RES/70/1. 13 Rezolúcia BR OSN A/RES/70/1.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 75
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Atidzhe Alieva-Veli, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) V rámci európskeho semestra sa 
spájajú rôzne nástroje do jedného 
zastrešujúceho rámca pre integrovanú 
mnohostrannú spoluprácu, pokiaľ ide o 
politiky v oblasti hospodárstva a 
zamestnanosti, a dohľad nad týmito 
politikami. Pri presadzovaní 
environmentálnej udržateľnosti, 
produktivity, spravodlivosti a stability 
európsky semester spája zásady 
Európskeho piliera sociálnych práv vrátane 
intenzívnej spolupráce so sociálnymi 
partnermi, s občianskou spoločnosťou a 
inými zainteresovanými stranami. 
Podporuje dosiahnutie cieľov trvalo 
udržateľného rozvoja13. Politiky Únie a 
členských štátov v oblasti zamestnanosti a 
hospodárstva by mali ísť ruka v ruke s 
prechodom Európy na klimaticky 
neutrálne, environmentálne udržateľné a 
digitálne hospodárstvo, pričom by sa mala 
zlepšiť konkurencieschopnosť, podporovať 
inovácia, sociálna spravodlivosť a rovnaké 
príležitosti a mali by sa riešiť nerovnosti a 
regionálne rozdiely.

(5) V rámci európskeho semestra sa 
spájajú rôzne nástroje do jedného 
zastrešujúceho rámca pre integrovanú 
mnohostrannú spoluprácu, pokiaľ ide o 
politiky v oblasti hospodárstva a 
zamestnanosti, a dohľad nad týmito 
politikami. Pri presadzovaní 
environmentálnej udržateľnosti, 
produktivity, spravodlivosti a stability 
európsky semester spája zásady 
Európskeho piliera sociálnych práv vrátane 
intenzívnej spolupráce so sociálnymi 
partnermi, s občianskou spoločnosťou a 
inými zainteresovanými stranami. 
Podporuje dosiahnutie cieľov trvalo 
udržateľného rozvoja13. Politiky Únie a 
členských štátov v oblasti zamestnanosti a 
hospodárstva by mali ísť ruka v ruke s 
prechodom Európy na klimaticky 
neutrálne, environmentálne udržateľné a 
digitálne hospodárstvo, ktoré využíva 
inovácie a technológie, pričom by sa mala 
zlepšiť konkurencieschopnosť, podporovať 
MSP, posilňovať inovácia, sociálna 
spravodlivosť a rovnaké príležitosti, 
investovať do mladých ľudí a mali by sa 
riešiť nerovnosti a regionálne rozdiely.

__________________ __________________

13 Rezolúcia BR OSN A/RES/70/1. 13 Rezolúcia BR OSN A/RES/70/1.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 76
Evelyn Regner

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) V rámci európskeho semestra sa 
spájajú rôzne nástroje do jedného 
zastrešujúceho rámca pre integrovanú 

(5) V rámci európskeho semestra sa 
spájajú rôzne nástroje do jedného 
zastrešujúceho rámca pre integrovanú 
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mnohostrannú spoluprácu, pokiaľ ide o 
politiky v oblasti hospodárstva a 
zamestnanosti, a dohľad nad týmito 
politikami. Pri presadzovaní 
environmentálnej udržateľnosti, 
produktivity, spravodlivosti a stability 
európsky semester spája zásady 
Európskeho piliera sociálnych práv vrátane 
intenzívnej spolupráce so sociálnymi 
partnermi, s občianskou spoločnosťou a 
inými zainteresovanými stranami. 
Podporuje dosiahnutie cieľov trvalo 
udržateľného rozvoja13. Politiky Únie a 
členských štátov v oblasti zamestnanosti a 
hospodárstva by mali ísť ruka v ruke s 
prechodom Európy na klimaticky 
neutrálne, environmentálne udržateľné a 
digitálne hospodárstvo, pričom by sa mala 
zlepšiť konkurencieschopnosť, podporovať 
inovácia, sociálna spravodlivosť a rovnaké 
príležitosti a mali by sa riešiť nerovnosti a 
regionálne rozdiely.

mnohostrannú spoluprácu, pokiaľ ide o 
politiky v oblasti hospodárstva a 
zamestnanosti, a dohľad nad týmito 
politikami. Pri presadzovaní 
environmentálnej udržateľnosti, 
produktivity, spravodlivosti a stability 
európsky semester spája zásady 
Európskeho piliera sociálnych práv vrátane 
intenzívnej spolupráce so sociálnymi 
partnermi, s občianskou spoločnosťou a 
inými zainteresovanými stranami. 
Podporuje zabezpečenie dobrého zdravia 
hospodárstva v súlade s cieľmi 
udržateľného rozvoja13. Politiky Únie a 
členských štátov v oblasti zamestnanosti a 
hospodárstva zameraného na prosperitu 
vychádzajúce z tzv. magického polygónu 
by mali ísť ruka v ruke s prechodom 
Európy na klimaticky neutrálne, 
environmentálne udržateľné a digitálne 
hospodárstvo, pričom by sa mala zlepšiť 
konkurencieschopnosť, podporovať 
inovácia, sociálna spravodlivosť a rovnaké 
príležitosti a mali by sa riešiť nerovnosti a 
regionálne rozdiely.

__________________ __________________
13 Rezolúcia BR OSN A/RES/70/1. 13 Rezolúcia BR OSN A/RES/70/1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) V rámci európskeho semestra sa 
spájajú rôzne nástroje do jedného 
zastrešujúceho rámca pre integrovanú 
mnohostrannú spoluprácu, pokiaľ ide o 
politiky v oblasti hospodárstva a 
zamestnanosti, a dohľad nad týmito 
politikami. Pri presadzovaní 
environmentálnej udržateľnosti, 

(5) V rámci európskeho semestra sa 
spájajú rôzne nástroje do jedného 
zastrešujúceho rámca pre integrovanú 
mnohostrannú spoluprácu, pokiaľ ide o 
politiky v oblasti hospodárstva a 
zamestnanosti, a dohľad nad týmito 
politikami. Pri presadzovaní 
environmentálnej udržateľnosti, 
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produktivity, spravodlivosti a stability 
európsky semester spája zásady 
Európskeho piliera sociálnych práv vrátane 
intenzívnej spolupráce so sociálnymi 
partnermi, s občianskou spoločnosťou a 
inými zainteresovanými stranami. 
Podporuje dosiahnutie cieľov trvalo 
udržateľného rozvoja13. Politiky Únie a 
členských štátov v oblasti zamestnanosti a 
hospodárstva by mali ísť ruka v ruke s 
prechodom Európy na klimaticky 
neutrálne, environmentálne udržateľné a 
digitálne hospodárstvo, pričom by sa mala 
zlepšiť konkurencieschopnosť, 
podporovať inovácia, sociálna 
spravodlivosť a rovnaké príležitosti a mali 
by sa riešiť nerovnosti a regionálne 
rozdiely.

produktivity, spravodlivosti a stability 
európsky semester spája zásady 
Európskeho piliera sociálnych práv vrátane 
intenzívnej spolupráce so sociálnymi 
partnermi, s občianskou spoločnosťou a 
inými zainteresovanými stranami. 
Podporuje dosiahnutie cieľov udržateľného 
rozvoja13. Politiky Únie a členských štátov 
v oblasti zamestnanosti a hospodárstva by 
sa mali preorientovať tak, aby na prvom 
mieste riešili vážnu krízu v oblasti zdravia, 
ktorá naďalej postihuje viaceré členské 
štáty, a na druhom mieste chránili 
európske podniky, najmä MSP a 
samostatne zárobkovo činné osoby. Malo 
by sa vyvinúť úsilie na zvýšenie 
konkurencieschopnosti, posilnenie 
inovácií a podporu sociálnej 
spravodlivosti a rovnakých príležitostí, ako 
aj na riešenie nerovností a regionálnych 
rozdielov. 

__________________ __________________

13 Rezolúcia BR OSN A/RES/70/1. 13 Rezolúcia BR OSN A/RES/70/1.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 78
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) V rámci európskeho semestra sa 
spájajú rôzne nástroje do jedného 
zastrešujúceho rámca pre integrovanú 
mnohostrannú spoluprácu, pokiaľ ide o 
politiky v oblasti hospodárstva a 
zamestnanosti, a dohľad nad týmito 
politikami. Pri presadzovaní 
environmentálnej udržateľnosti, 
produktivity, spravodlivosti a stability 
európsky semester spája zásady 
Európskeho piliera sociálnych práv vrátane 

(5) V rámci európskeho semestra sa 
spájajú rôzne nástroje do jedného 
zastrešujúceho rámca pre integrovanú 
mnohostrannú spoluprácu, pokiaľ ide o 
politiky v oblasti hospodárstva a 
zamestnanosti, a dohľad nad týmito 
politikami. Pri presadzovaní 
environmentálnej udržateľnosti, 
produktivity, spravodlivosti a stability 
európsky semester spája zásady 
Európskeho piliera sociálnych práv vrátane 
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intenzívnej spolupráce so sociálnymi 
partnermi, s občianskou spoločnosťou a 
inými zainteresovanými stranami. 
Podporuje dosiahnutie cieľov trvalo 
udržateľného rozvoja13. Politiky Únie a 
členských štátov v oblasti zamestnanosti a 
hospodárstva by mali ísť ruka v ruke s 
prechodom Európy na klimaticky 
neutrálne, environmentálne udržateľné a 
digitálne hospodárstvo, pričom by sa mala 
zlepšiť konkurencieschopnosť, podporovať 
inovácia, sociálna spravodlivosť a rovnaké 
príležitosti a mali by sa riešiť nerovnosti a 
regionálne rozdiely.

intenzívnej spolupráce so sociálnymi 
partnermi, s občianskou spoločnosťou a 
inými zainteresovanými stranami. 
Podporuje dosiahnutie cieľov udržateľného 
rozvoja13. Politiky Únie a členských štátov 
v oblasti zamestnanosti a hospodárstva by 
mali ísť ruka v ruke s prechodom Európy 
na klimaticky neutrálne, inkluzívne, 
environmentálne udržateľné a digitálne 
hospodárstvo, zabezpečujúc vzostupnú 
sociálnu konvergenciu, pričom by sa mala 
zlepšiť konkurencieschopnosť, podporovať 
inovácia, sociálna spravodlivosť a rovnaké 
príležitosti a mali by sa riešiť nerovnosti a 
regionálne rozdiely.

__________________ __________________

13 Rezolúcia BR OSN A/RES/70/1. 13 Rezolúcia BR OSN A/RES/70/1.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 79
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) V rámci európskeho semestra sa 
spájajú rôzne nástroje do jedného 
zastrešujúceho rámca pre integrovanú 
mnohostrannú spoluprácu, pokiaľ ide o 
politiky v oblasti hospodárstva a 
zamestnanosti, a dohľad nad týmito 
politikami. Pri presadzovaní 
environmentálnej udržateľnosti, 
produktivity, spravodlivosti a stability 
európsky semester spája zásady 
Európskeho piliera sociálnych práv vrátane 
intenzívnej spolupráce so sociálnymi 
partnermi, s občianskou spoločnosťou a 
inými zainteresovanými stranami. 
Podporuje dosiahnutie cieľov udržateľného 
rozvoja13. Politiky Únie a členských štátov 
v oblasti zamestnanosti a hospodárstva by 
mali ísť ruka v ruke s prechodom Európy 

(5) V rámci európskeho semestra sa 
spájajú rôzne nástroje do jedného 
zastrešujúceho rámca pre integrovanú 
mnohostrannú spoluprácu, pokiaľ ide o 
politiky v oblasti hospodárstva a 
zamestnanosti, a dohľad nad týmito 
politikami. Pri presadzovaní 
environmentálnej udržateľnosti, 
produktivity, spravodlivosti a stability 
európsky semester spája zásady 
Európskeho piliera sociálnych práv vrátane 
intenzívnej spolupráce so sociálnymi 
partnermi, s občianskou spoločnosťou a 
inými zainteresovanými stranami. 
Podporuje dosiahnutie cieľov udržateľného 
rozvoja13. Politiky Únie a členských štátov 
v oblasti zamestnanosti a hospodárstva by 
mali ísť ruka v ruke s prechodom Európy 
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na klimaticky neutrálne, environmentálne 
udržateľné a digitálne hospodárstvo, 
pričom by sa mala zlepšiť 
konkurencieschopnosť, podporovať 
inovácia, sociálna spravodlivosť a rovnaké 
príležitosti a mali by sa riešiť nerovnosti a 
regionálne rozdiely.

na klimaticky neutrálne, environmentálne 
udržateľné a digitálne hospodárstvo, 
pričom by sa mala zlepšiť 
konkurencieschopnosť, podporovať 
inovácia, sociálna spravodlivosť, sociálne 
začleňovanie a rovnaké príležitosti a mali 
by sa riešiť nerovnosti a regionálne 
rozdiely.

__________________ __________________
13 Rezolúcia BR OSN A/RES/70/1. 13 Rezolúcia BR OSN A/RES/70/1.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 80
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Pierfrancesco 
Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Zmena klímy a výzvy súvisiace so 
životným prostredím, globalizácia, 
digitalizácia a demografické zmeny zmenia 
európske hospodárstva a spoločnosti. Únia 
a jej členské štáty by mali spolupracovať s 
cieľom účinne riešiť tieto štrukturálne 
faktory a podľa potreby prispôsobiť 
existujúce systémy, pričom by mali 
uznávať úzku vzájomnú závislosť 
hospodárstiev a trhov práce členských 
štátov a súvisiacich politík. To si vyžaduje 
koordinované, ambiciózne a účinné 
politické opatrenia na úrovni Únie, ako 
aj na vnútroštátnej úrovni v súlade 
so ZFEÚ a s právnymi predpismi Únie o 
správe hospodárskych záležitostí. Takéto 
politické opatrenia by mali zahŕňať 
oživenie udržateľných investícií, obnovený 
záväzok vykonávať v náležitej postupnosti 
štrukturálne reformy zlepšujúce 
produktivitu, hospodársky rast, sociálnu a 
územnú súdržnosť, vzostupnú 
konvergenciu, odolnosť a uplatňovanie 

(6) Zmena klímy a environmentálne 
výzvy, globalizácia, digitalizácia a 
demografické zmeny menia európske 
hospodárstva a spoločnosti. Únia a jej 
členské štáty by mali spolupracovať s 
cieľom účinne riešiť tieto štrukturálne 
faktory, poučiť sa z minulých a súčasných 
kríz a prispôsobiť existujúce systémy s 
cieľom posilniť odolnosť a udržateľnosť, 
pričom by mali uznávať úzku vzájomnú 
závislosť hospodárstiev, trhov práce 
členských štátov a súvisiacich politík. To si 
vyžaduje koordinované, ambiciózne a 
účinné politické opatrenia na úrovni Únie, 
ako aj na vnútroštátnej úrovni, so 
zapojením sociálnych partnerov na 
všetkých úrovniach, v súlade so ZFEÚ, a 
vyžaduje si to preskúmanie právnych 
predpisov Únie o správe hospodárskych 
záležitostí. Takéto politické opatrenia by 
mali zahŕňať oživenie udržateľných 
sociálnych a environmentálnych 
investícií, obnovený záväzok vykonávať v 
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fiškálnej zodpovednosti. Mali by byť 
kombináciou opatrení na strane ponuky a 
dopytu, pričom by sa mal zároveň 
zohľadňovať ich vplyv na životné 
prostredie a zamestnanosť a ich sociálny 
vplyv.

náležitej postupnosti štrukturálne reformy 
zlepšujúce verejné služby, sociálnu 
ochranu, sociálny dialóg, produktivitu, 
hospodársky rast, sociálnu a územnú 
súdržnosť, vzostupnú konvergenciu a 
odolnosť a zároveň by mali vykonávať 
zodpovednú fiškálnu flexibilitu, ako sa 
stanovuje vo všeobecnej únikovej doložke, 
ktorá bola aktivovaná rozhodnutím Rady z 
23. marca 2020. Trvanie platnosti 
všeobecnej únikovej doložky musí odrážať 
rozsah, hĺbku a symetrický pôvod 
sanitárnej a hospodárskej krízy, ako aj 
trvanie jej účinkov, a malo by viesť k 
zásadnej revízii Paktu stability a rastu, 
ktorý sa ukázal ako nespôsobilý reagovať 
na symetrické a asymetrické hospodárske 
otrasy. Mali by byť kombináciou opatrení 
na strane ponuky a dopytu, pričom by sa 
mal zároveň zohľadňovať ich vplyv na 
životné prostredie a zamestnanosť a ich 
sociálny vplyv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Zmena klímy a výzvy súvisiace so 
životným prostredím, globalizácia, 
digitalizácia a demografické zmeny zmenia 
európske hospodárstva a spoločnosti. Únia 
a jej členské štáty by mali spolupracovať s 
cieľom účinne riešiť tieto štrukturálne 
faktory a podľa potreby prispôsobiť 
existujúce systémy, pričom by mali 
uznávať úzku vzájomnú závislosť 
hospodárstiev a trhov práce členských 
štátov a súvisiacich politík. To si vyžaduje 
koordinované, ambiciózne a účinné 
politické opatrenia na úrovni Únie, ako 
aj na vnútroštátnej úrovni v súlade 

(6) Zmena klímy a výzvy súvisiace so 
životným prostredím, výzvy súvisiace s 
pandémiou COVID-19, globalizácia, 
digitalizácia a demografické zmeny zmenia 
európske hospodárstva a spoločnosti. Únia 
a jej členské štáty by mali spolupracovať s 
cieľom účinne riešiť tieto štrukturálne 
faktory a podľa potreby prispôsobiť 
existujúce systémy.  Uznávajúc úzku 
vzájomnú závislosť hospodárstiev, trhov 
práce a súvisiacich politík musia mať 
členské štáty možnosť prijať opatrenia, 
ktoré sú potrebné na odstránenie chudoby 
a sociálneho vylúčenia, zaručujúc 
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so ZFEÚ a s právnymi predpismi Únie o 
správe hospodárskych záležitostí. Takéto 
politické opatrenia by mali zahŕňať 
oživenie udržateľných investícií, 
obnovený záväzok vykonávať v náležitej 
postupnosti štrukturálne reformy 
zlepšujúce produktivitu, hospodársky rast, 
sociálnu a územnú súdržnosť, vzostupnú 
konvergenciu, odolnosť a uplatňovanie 
fiškálnej zodpovednosti. Mali by byť 
kombináciou opatrení na strane ponuky a 
dopytu, pričom by sa mal zároveň 
zohľadňovať ich vplyv na životné 
prostredie a zamestnanosť a ich sociálny 
vplyv.

komplexnú ochranu verejného zdravia a 
plnú zamestnanosť.   To si vyžaduje 
koordinované, ambiciózne a účinné 
politické opatrenia na úrovni Únie, ako aj 
na vnútroštátnej úrovni a preskúmanie 
právnych predpisov Únie o správe 
hospodárskych záležitostí. Takéto politické 
opatrenia by mali zahŕňať oživenie 
investícií v oblasti životného prostredia, 
sociálnych vecí a verejného zdravia, 
obnovený záväzok týkajúci sa reforiem, 
ktoré zaručia všeobecný prístup k liečbe, 
ochranu pred chudobou a sociálnym 
vylúčením, úplnú ochranu životného 
prostredia a udržateľný rozvoj a ktoré 
zlepšia – okrem iného – produktivitu, 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť 
a vzostupnú konvergenciu zamestnanosti a 
sociálnej ochrany. Mali by byť 
kombináciou opatrení na strane ponuky a 
dopytu, pričom by sa mala zároveň 
zohľadňovať nutnosť dosiahnuť 
klimatickú neutralitu najneskôr do roku 
2050.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 82
Tomáš Zdechovský

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Zmena klímy a výzvy súvisiace so 
životným prostredím, globalizácia, 
digitalizácia a demografické zmeny zmenia 
európske hospodárstva a spoločnosti. Únia 
a jej členské štáty by mali spolupracovať s 
cieľom účinne riešiť tieto štrukturálne 
faktory a podľa potreby prispôsobiť 
existujúce systémy, pričom by mali 
uznávať úzku vzájomnú závislosť 
hospodárstiev a trhov práce členských 
štátov a súvisiacich politík. To si vyžaduje 
koordinované, ambiciózne a účinné 

(6) Zmena klímy a výzvy súvisiace so 
životným prostredím, globalizácia, 
digitalizácia a demografické zmeny zmenia 
európske hospodárstva a spoločnosti. Únia 
a jej členské štáty by mali spolupracovať s 
cieľom účinne riešiť tieto štrukturálne 
faktory a podľa potreby prispôsobiť 
existujúce systémy, pričom by mali 
uznávať úzku vzájomnú závislosť 
hospodárstiev a trhov práce členských 
štátov a súvisiacich politík. To si vyžaduje 
koordinované, ambiciózne a účinné 
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politické opatrenia na úrovni Únie, ako 
aj na vnútroštátnej úrovni v súlade 
so ZFEÚ a s právnymi predpismi Únie o 
správe hospodárskych záležitostí. Takéto 
politické opatrenia by mali zahŕňať 
oživenie udržateľných investícií, 
obnovený záväzok vykonávať v náležitej 
postupnosti štrukturálne reformy 
zlepšujúce produktivitu, hospodársky rast, 
sociálnu a územnú súdržnosť, vzostupnú 
konvergenciu, odolnosť a uplatňovanie 
fiškálnej zodpovednosti. Mali by byť 
kombináciou opatrení na strane ponuky a 
dopytu, pričom by sa mal zároveň 
zohľadňovať ich vplyv na životné 
prostredie a zamestnanosť a ich sociálny 
vplyv.

politické opatrenia na úrovni Únie, ako 
aj na vnútroštátnej úrovni v súlade 
so ZFEÚ a s právnymi predpismi Únie o 
správe hospodárskych záležitostí. Takéto 
politické opatrenia by mali zahŕňať 
okamžitú a koordinovanú reakciu 
členských štátov na globálne krízy, ako je 
pandémia COVID-19, ktoré môžu mať 
negatívny vplyv na trh práce, a politické 
opatrenia by mali reagovať na potrebu 
oživiť udržateľné investície, obnoviť 
pevný záväzok vykonávať v náležitej 
postupnosti štrukturálne reformy 
zlepšujúce produktivitu, hospodársky rast, 
sociálnu a územnú súdržnosť, vzostupnú 
konvergenciu, odolnosť a uplatňovať 
fiškálnu zodpovednosť. Politické 
opatrenia by mali zahŕňať využívanie 
nových technológií na podporu trhov 
práce v členských štátoch. Mali by byť 
kombináciou opatrení na strane ponuky a 
dopytu a venovať náležitú pozornosť aj 
potrebám trhu práce týkajúcim sa dopytu 
a ponuky, pričom by sa mal zároveň 
zohľadňovať ich vplyv na životné 
prostredie a zamestnanosť a ich sociálny 
vplyv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Miriam Lexmann

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Zmena klímy a výzvy súvisiace so 
životným prostredím, globalizácia, 
digitalizácia a demografické zmeny zmenia 
európske hospodárstva a spoločnosti. Únia 
a jej členské štáty by mali spolupracovať s 
cieľom účinne riešiť tieto štrukturálne 
faktory a podľa potreby prispôsobiť 
existujúce systémy, pričom by mali 
uznávať úzku vzájomnú závislosť 

(6) Zmena klímy a výzvy súvisiace so 
životným prostredím, globalizácia, 
digitalizácia a demografické zmeny zmenia 
európske hospodárstvo a spoločnosť, ako 
to ukázala aj kríza pandémie COVID-19. 
Únia a jej členské štáty by mali 
spolupracovať s cieľom účinne riešiť tieto 
štrukturálne faktory a podľa potreby 
prispôsobiť existujúce systémy, pričom by 
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hospodárstiev a trhov práce členských 
štátov a súvisiacich politík. To si vyžaduje 
koordinované, ambiciózne a účinné 
politické opatrenia na úrovni Únie, ako 
aj na vnútroštátnej úrovni v súlade 
so ZFEÚ a s právnymi predpismi Únie o 
správe hospodárskych záležitostí. Takéto 
politické opatrenia by mali zahŕňať 
oživenie udržateľných investícií, obnovený 
záväzok vykonávať v náležitej postupnosti 
štrukturálne reformy zlepšujúce 
produktivitu, hospodársky rast, sociálnu a 
územnú súdržnosť, vzostupnú 
konvergenciu, odolnosť a uplatňovanie 
fiškálnej zodpovednosti. Mali by byť 
kombináciou opatrení na strane ponuky a 
dopytu, pričom by sa mal zároveň 
zohľadňovať ich vplyv na životné 
prostredie a zamestnanosť a ich sociálny 
vplyv.

mali uznávať úzku vzájomnú závislosť 
hospodárstiev a trhov práce členských 
štátov a súvisiacich politík. To si vyžaduje 
koordinované, ambiciózne a účinné 
politické opatrenia na úrovni Únie, ako 
aj na vnútroštátnej úrovni v súlade 
so ZFEÚ a s právnymi predpismi Únie o 
správe hospodárskych záležitostí. Takéto 
politické opatrenia by mali zahŕňať 
oživenie udržateľných investícií, obnovený 
záväzok vykonávať v náležitej postupnosti 
štrukturálne reformy zlepšujúce 
produktivitu, hospodársky rast, sociálnu a 
územnú súdržnosť, vzostupnú 
konvergenciu, odolnosť a uplatňovanie 
fiškálnej zodpovednosti. Účinné dlhodobé 
opatrenia sú potrebné aj na zmiernenie 
vplyvu krízy a finančnú pomoc pre 
podniky, neziskové a charitatívne 
organizácie, ako aj domácnosti vrátane 
tých, ktoré čelia vyššiemu riziku chudoby. 
Mali by byť kombináciou opatrení na 
strane ponuky a dopytu, pričom by sa mal 
zároveň zohľadňovať ich vplyv na životné 
prostredie a zamestnanosť a ich sociálny 
vplyv.

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 84
Guido Reil

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Zmena klímy a výzvy súvisiace so 
životným prostredím, globalizácia, 
digitalizácia a demografické zmeny 
zmenia európske hospodárstva a 
spoločnosti. Únia a jej členské štáty by 
mali spolupracovať s cieľom účinne 
riešiť tieto štrukturálne faktory a podľa 
potreby prispôsobiť existujúce systémy, 
pričom by mali uznávať úzku vzájomnú 
závislosť hospodárstiev a trhov práce 

(6) Trhy práce prechádzajú 
transformáciou, ktorú vyvolala 
digitalizácia a zavádzanie nových 
informačných a komunikačných 
technológií. Prebieha revolúcia v oblasti 
zručností a čoraz viac sa zväčšuje medzera 
medzi dopytom po talentovaných a 
zručných pracovníkoch a ich ponukou. Je 
dôležité, aby členské štáty vypracovali 
stratégiu na rozšírenie a rozvoj ponuky 
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členských štátov a súvisiacich politík. To 
si vyžaduje koordinované, ambiciózne 
a účinné politické opatrenia na úrovni 
Únie, ako aj na vnútroštátnej úrovni 
v súlade so ZFEÚ a s právnymi predpismi 
Únie o správe hospodárskych záležitostí. 
Takéto politické opatrenia by mali 
zahŕňať oživenie udržateľných investícií, 
obnovený záväzok vykonávať v náležitej 
postupnosti štrukturálne reformy 
zlepšujúce produktivitu, hospodársky rast, 
sociálnu a územnú súdržnosť, vzostupnú 
konvergenciu, odolnosť a uplatňovanie 
fiškálnej zodpovednosti. Mali by byť 
kombináciou opatrení na strane ponuky a 
dopytu, pričom by sa mal zároveň 
zohľadňovať ich vplyv na životné 
prostredie a zamestnanosť a ich sociálny 
vplyv.

vysoko kvalifikovaných pracovníkov. 
Zároveň by členské štáty mali realizovať 
štrukturálne reformy zlepšujúce 
produktivitu, hospodársky rast, sociálnu a 
územnú súdržnosť, vzostupnú 
konvergenciu a odolnosť. Mali by byť 
kombináciou opatrení na strane ponuky a 
dopytu, pričom by sa mal zároveň 
zohľadňovať ich vplyv na životné 
prostredie a zamestnanosť a ich sociálny 
vplyv.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 85
Anne Sander

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Zmena klímy a výzvy súvisiace so 
životným prostredím, globalizácia, 
digitalizácia a demografické zmeny zmenia 
európske hospodárstva a spoločnosti. Únia 
a jej členské štáty by mali spolupracovať s 
cieľom účinne riešiť tieto štrukturálne 
faktory a podľa potreby prispôsobiť 
existujúce systémy, pričom by mali 
uznávať úzku vzájomnú závislosť 
hospodárstiev a trhov práce členských 
štátov a súvisiacich politík. To si vyžaduje 
koordinované, ambiciózne a účinné 
politické opatrenia na úrovni Únie, ako 
aj na vnútroštátnej úrovni v súlade 
so ZFEÚ a s právnymi predpismi Únie o 
správe hospodárskych záležitostí. Takéto 
politické opatrenia by mali zahŕňať 

(6) Zmena klímy a výzvy súvisiace so 
životným prostredím, globalizácia, 
digitalizácia a demografické zmeny, ako aj 
vplyv krízy pandémie COVID-19 zmenia 
európske hospodárstva a spoločnosti. Únia 
a jej členské štáty by mali spolupracovať s 
cieľom účinne riešiť tieto štrukturálne 
faktory a podľa potreby prispôsobiť 
existujúce systémy, pričom by mali 
uznávať úzku vzájomnú závislosť 
hospodárstiev a trhov práce členských 
štátov a súvisiacich politík. To si vyžaduje 
koordinované, ambiciózne a účinné 
politické opatrenia na úrovni Únie, ako 
aj na vnútroštátnej úrovni v súlade 
so ZFEÚ a s právnymi predpismi Únie o 
správe hospodárskych záležitostí. Takéto 
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oživenie udržateľných investícií, obnovený 
záväzok vykonávať v náležitej postupnosti 
štrukturálne reformy zlepšujúce 
produktivitu, hospodársky rast, sociálnu a 
územnú súdržnosť, vzostupnú 
konvergenciu, odolnosť a uplatňovanie 
fiškálnej zodpovednosti. Mali by byť 
kombináciou opatrení na strane ponuky a 
dopytu, pričom by sa mal zároveň 
zohľadňovať ich vplyv na životné 
prostredie a zamestnanosť a ich sociálny 
vplyv.

politické opatrenia by mali zahŕňať 
oživenie udržateľných investícií, obnovený 
záväzok vykonávať v náležitej postupnosti 
štrukturálne reformy zlepšujúce 
produktivitu, hospodársky rast, sociálnu a 
územnú súdržnosť, vzostupnú 
konvergenciu, odolnosť a uplatňovanie 
fiškálnej zodpovednosti, pričom by takisto 
mali podporovať trh práce a podniky, 
ktoré vážne zasiahla kríza pandémie 
COVID-19. Mali by byť kombináciou 
opatrení na strane ponuky a dopytu, pričom 
by sa mal zároveň zohľadňovať ich vplyv 
na životné prostredie a zamestnanosť a ich 
sociálny vplyv.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 86
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Zmena klímy a výzvy súvisiace so 
životným prostredím, globalizácia, 
digitalizácia a demografické zmeny zmenia 
európske hospodárstva a spoločnosti. Únia 
a jej členské štáty by mali spolupracovať s 
cieľom účinne riešiť tieto štrukturálne 
faktory a podľa potreby prispôsobiť 
existujúce systémy, pričom by mali 
uznávať úzku vzájomnú závislosť 
hospodárstiev a trhov práce členských 
štátov a súvisiacich politík. To si vyžaduje 
koordinované, ambiciózne a účinné 
politické opatrenia na úrovni Únie, ako 
aj na vnútroštátnej úrovni v súlade 
so ZFEÚ a s právnymi predpismi Únie o 
správe hospodárskych záležitostí. Takéto 
politické opatrenia by mali zahŕňať 
oživenie udržateľných investícií, obnovený 
záväzok vykonávať v náležitej postupnosti 
štrukturálne reformy zlepšujúce 

(6) Zmena klímy a výzvy súvisiace so 
životným prostredím, globalizácia, 
digitalizácia a demografické zmeny zmenia 
európske hospodárstva a spoločnosti. Únia 
a jej členské štáty by mali spolupracovať s 
cieľom účinne riešiť tieto štrukturálne 
faktory a podľa potreby prispôsobiť 
existujúce systémy, pričom by mali 
uznávať úzku vzájomnú závislosť 
hospodárstiev a trhov práce členských 
štátov a súvisiacich politík. To si vyžaduje 
koordinované, ambiciózne a účinné 
politické opatrenia na úrovni Únie, ako 
aj na vnútroštátnej úrovni v súlade 
so ZFEÚ a s právnymi predpismi Únie o 
správe hospodárskych záležitostí. Takéto 
politické opatrenia by mali zahŕňať 
oživenie udržateľných investícií, obnovený 
záväzok vykonávať v náležitej postupnosti 
štrukturálne reformy zlepšujúce 
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produktivitu, hospodársky rast, sociálnu a 
územnú súdržnosť, vzostupnú 
konvergenciu, odolnosť a uplatňovanie 
fiškálnej zodpovednosti. Mali by byť 
kombináciou opatrení na strane ponuky a 
dopytu, pričom by sa mal zároveň 
zohľadňovať ich vplyv na životné 
prostredie a zamestnanosť a ich sociálny 
vplyv.

produktivitu, hospodársky rast, vytváranie 
udržateľných pracovných miest, sociálnu 
a územnú súdržnosť, vzostupnú sociálnu 
konvergenciu, opatrenia na boj proti 
chudobe a neistému zamestnaniu, 
odolnosť a uplatňovanie fiškálnej 
zodpovednosti. Mali by byť kombináciou 
opatrení na strane ponuky a dopytu, pričom 
by sa mal zároveň zohľadňovať ich vplyv 
na životné prostredie a zamestnanosť a ich 
sociálny vplyv.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 87
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-
Veli, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Zmena klímy a výzvy súvisiace so 
životným prostredím, globalizácia, 
digitalizácia a demografické zmeny zmenia 
európske hospodárstva a spoločnosti. Únia 
a jej členské štáty by mali spolupracovať s 
cieľom účinne riešiť tieto štrukturálne 
faktory a podľa potreby prispôsobiť 
existujúce systémy, pričom by mali 
uznávať úzku vzájomnú závislosť 
hospodárstiev a trhov práce členských 
štátov a súvisiacich politík. To si vyžaduje 
koordinované, ambiciózne a účinné 
politické opatrenia na úrovni Únie, ako 
aj na vnútroštátnej úrovni v súlade 
so ZFEÚ a s právnymi predpismi Únie o 
správe hospodárskych záležitostí. Takéto 
politické opatrenia by mali zahŕňať 
oživenie udržateľných investícií, obnovený 
záväzok vykonávať v náležitej postupnosti 
štrukturálne reformy zlepšujúce 
produktivitu, hospodársky rast, sociálnu a 
územnú súdržnosť, vzostupnú 
konvergenciu, odolnosť a uplatňovanie 

(6) Zmena klímy a výzvy súvisiace so 
životným prostredím, globalizácia, 
digitalizácia a demografické zmeny 
výrazne menia európske hospodárstva a 
spoločnosti. Únia a jej členské štáty by 
mali spolupracovať s cieľom účinne riešiť 
tieto štrukturálne faktory a podľa potreby 
prispôsobiť existujúce systémy, pričom by 
mali uznávať úzku vzájomnú závislosť 
hospodárstiev a trhov práce členských 
štátov a súvisiacich politík. To si vyžaduje 
koordinované, ambiciózne a účinné 
politické opatrenia na úrovni Únie, ako 
aj na vnútroštátnej úrovni v súlade 
so ZFEÚ a s právnymi predpismi Únie o 
správe hospodárskych záležitostí. Takéto 
politické opatrenia by mali zahŕňať 
oživenie udržateľných investícií, obnovený 
záväzok vykonávať v náležitej postupnosti 
štrukturálne reformy zlepšujúce 
produktivitu, hospodársky rast, sociálnu a 
územnú súdržnosť, vzostupnú sociálnu 
konvergenciu, opatrenia na boj proti 
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fiškálnej zodpovednosti. Mali by byť 
kombináciou opatrení na strane ponuky a 
dopytu, pričom by sa mal zároveň 
zohľadňovať ich vplyv na životné 
prostredie a zamestnanosť a ich sociálny 
vplyv.

chudobe a neistému zamestnaniu, 
odolnosť a uplatňovanie fiškálnej 
zodpovednosti. Mali by byť kombináciou 
opatrení na strane ponuky a dopytu, pričom 
by sa mal zároveň zohľadňovať ich vplyv 
na životné prostredie a zamestnanosť a ich 
sociálny vplyv.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 88
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Zmena klímy a výzvy súvisiace so 
životným prostredím, globalizácia, 
digitalizácia a demografické zmeny 
zmenia európske hospodárstva a 
spoločnosti. Únia a jej členské štáty by 
mali spolupracovať s cieľom účinne riešiť 
tieto štrukturálne faktory a podľa potreby 
prispôsobiť existujúce systémy, pričom by 
mali uznávať úzku vzájomnú závislosť 
hospodárstiev a trhov práce členských 
štátov a súvisiacich politík. To si vyžaduje 
koordinované, ambiciózne a účinné 
politické opatrenia na úrovni Únie, ako 
aj na vnútroštátnej úrovni v súlade 
so ZFEÚ a s právnymi predpismi Únie o 
správe hospodárskych záležitostí. Takéto 
politické opatrenia by mali zahŕňať 
oživenie udržateľných investícií, obnovený 
záväzok vykonávať v náležitej postupnosti 
štrukturálne reformy zlepšujúce 
produktivitu, hospodársky rast, sociálnu a 
územnú súdržnosť, vzostupnú 
konvergenciu, odolnosť a uplatňovanie 
fiškálnej zodpovednosti. Mali by byť 
kombináciou opatrení na strane ponuky a 
dopytu, pričom by sa mal zároveň 
zohľadňovať ich vplyv na životné 
prostredie a zamestnanosť a ich sociálny 

(6) Sociálne a hospodárske výzvy, 
digitalizácia a demografické zmeny 
vrátane vyľudňovania a rozptýlenosti 
obyvateľstva, ktoré postihujú mnohé 
vidiecke oblasti, zmenia európske 
hospodárstva a spoločnosti. Únia a jej 
členské štáty by mali spolupracovať s 
cieľom účinne riešiť tieto štrukturálne 
faktory a podľa potreby prispôsobiť 
existujúce systémy, pričom by mali 
uznávať úzku vzájomnú závislosť 
hospodárstiev a trhov práce členských 
štátov a súvisiacich politík. To si vyžaduje 
koordinované, ambiciózne a účinné 
politické opatrenia na úrovni Únie, ako 
aj na vnútroštátnej úrovni v súlade 
so ZFEÚ a s právnymi predpismi Únie o 
správe hospodárskych záležitostí. Takéto 
politické opatrenia by mali zahŕňať 
oživenie udržateľných investícií, obnovený 
záväzok vykonávať v náležitej postupnosti 
štrukturálne reformy zlepšujúce 
produktivitu, hospodársky rast, sociálnu a 
územnú súdržnosť, vzostupnú 
konvergenciu, odolnosť a uplatňovanie 
fiškálnej zodpovednosti. Mali by byť 
kombináciou opatrení na strane ponuky a 
dopytu, pričom by sa mal zároveň 
zohľadňovať ich vplyv na životné 
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vplyv. prostredie a zamestnanosť a ich sociálny 
vplyv.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 89
Peter Lundgren

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Európsky parlament, Rada a 
Komisia podpísali medziinštitucionálne 
vyhlásenie o Európskom pilieri sociálnych 
práv14. V rámci tohto piliera sa stanovuje 
dvadsať zásad a práv na podporu dobre 
fungujúcich trhov práce a systémov 
sociálneho zabezpečenia, ktoré sú 
rozdelené do troch kategórií: rovnaké 
príležitosti a prístup na trh práce, 
spravodlivé pracovné podmienky a 
sociálna ochrana a začlenenie. Tieto 
zásady a práva usmerňujú našu stratégiu 
a zabezpečujú, aby prechod na klimatickú 
neutrálnosť a udržateľnosť životného 
prostredia, digitalizáciu a demografické 
zmeny boli spravodlivé a sociálne 
spravodlivé. Pilier predstavuje referenčný 
rámec na monitorovanie výsledkov v 
oblasti zamestnanosti a sociálnych 
opatrení členských štátov, podporu 
reforiem na národnej, regionálnej a 
miestnej úrovni a na zosúladenie 
„sociálnych“ a „trhových“ aspektov v 
dnešnom modernom hospodárstve, a to aj 
prostredníctvom podpory sociálneho 
hospodárstva.

vypúšťa sa

__________________
14 Ú. v. EÚ C 428, 13.12.2017, s. 10.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 90
Guido Reil

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Európsky parlament, Rada a 
Komisia podpísali medziinštitucionálne 
vyhlásenie o Európskom pilieri sociálnych 
práv14. V rámci tohto piliera sa stanovuje 
dvadsať zásad a práv na podporu dobre 
fungujúcich trhov práce a systémov 
sociálneho zabezpečenia, ktoré sú 
rozdelené do troch kategórií:  rovnaké 
príležitosti a prístup na trh práce, 
spravodlivé pracovné podmienky a 
sociálna ochrana a začlenenie. Tieto zásady 
a práva usmerňujú našu stratégiu a 
zabezpečujú, aby prechod na klimatickú 
neutrálnosť a udržateľnosť životného 
prostredia, digitalizáciu a demografické 
zmeny boli spravodlivé a sociálne 
spravodlivé. Pilier predstavuje referenčný 
rámec na monitorovanie výsledkov v 
oblasti zamestnanosti a sociálnych 
opatrení členských štátov, podporu 
reforiem na národnej, regionálnej a 
miestnej úrovni a na zosúladenie 
„sociálnych“ a „trhových“ aspektov v 
dnešnom modernom hospodárstve, a to aj 
prostredníctvom podpory sociálneho 
hospodárstva.

(7) Európsky parlament, Rada a 
Komisia podpísali medziinštitucionálne 
vyhlásenie o Európskom pilieri sociálnych 
práv14. V rámci tohto piliera sa stanovuje 
dvadsať zásad a práv na podporu dobre 
fungujúcich trhov práce a systémov 
sociálneho zabezpečenia, ktoré sú 
rozdelené do troch kategórií: rovnaké 
príležitosti a prístup na trh práce, 
spravodlivé pracovné podmienky a 
sociálna ochrana a začlenenie. Komisia má 
dodržiavať zásadu subsidiarity. Európsky 
pilier sociálnych práv nesmie viesť k 
harmonizácii a zjednoteniu sociálnych 
politík členských štátov v príslušných 
oblastiach.

__________________ __________________
14 Ú. v. EÚ C 428, 13.12.2017, s. 10. 14 Ú. v. EÚ C 428, 13.12.2017, s. 10.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 91
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon
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Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Európsky parlament, Rada a 
Komisia podpísali medziinštitucionálne 
vyhlásenie o Európskom pilieri sociálnych 
práv14. V rámci tohto piliera sa stanovuje 
dvadsať zásad a práv na podporu dobre 
fungujúcich trhov práce a systémov 
sociálneho zabezpečenia, ktoré sú 
rozdelené do troch kategórií: rovnaké 
príležitosti a prístup na trh práce, 
spravodlivé pracovné podmienky a 
sociálna ochrana a začlenenie. Tieto zásady 
a práva usmerňujú našu stratégiu a 
zabezpečujú, aby prechod na klimatickú 
neutrálnosť a udržateľnosť životného 
prostredia, digitalizáciu a demografické 
zmeny boli spravodlivé a sociálne 
spravodlivé. Pilier predstavuje referenčný 
rámec na monitorovanie výsledkov v 
oblasti zamestnanosti a sociálnych opatrení 
členských štátov, podporu reforiem na 
národnej, regionálnej a miestnej úrovni a 
na zosúladenie „sociálnych“ a „trhových“ 
aspektov v dnešnom modernom 
hospodárstve, a to aj prostredníctvom 
podpory sociálneho hospodárstva.

(7) Európsky parlament, Rada a 
Komisia podpísali medziinštitucionálne 
vyhlásenie o Európskom pilieri sociálnych 
práv14. V rámci tohto piliera sa stanovuje 
dvadsať zásad a práv na podporu dobre 
fungujúcich trhov práce a systémov 
sociálneho zabezpečenia, ktoré sú 
rozdelené do troch kategórií: rovnaké 
príležitosti a prístup na trh práce, 
spravodlivé pracovné podmienky a 
sociálna ochrana a začlenenie. Tieto zásady 
a práva usmerňujú našu stratégiu a 
zabezpečujú, aby prechod na klimatickú 
neutrálnosť a udržateľnosť životného 
prostredia, digitalizáciu a demografické 
zmeny boli spravodlivé a sociálne 
spravodlivé. Pilier predstavuje referenčný 
rámec na monitorovanie výsledkov v 
oblasti zamestnanosti a sociálnych opatrení 
členských štátov, podporu reforiem na 
národnej, regionálnej a miestnej úrovni a 
na zosúladenie „sociálnych“ a „trhových“ 
aspektov v dnešnom modernom 
hospodárstve, a to aj prostredníctvom 
podpory sociálneho hospodárstva. 
Uplatňovanie zásad piliera pomôže 
zmierniť hospodárske a sociálne dôsledky 
krízy pandémie COVID-19 a prekonať 
krízu s odolnejšou a inkluzívnejšou 
spoločnosťou a hospodárstvom.

__________________ __________________
14 Ú. v. EÚ C 428, 13.12.2017, s. 10. 14 Ú. v. EÚ C 428, 13.12.2017, s. 10.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Európsky parlament, Rada a 
Komisia podpísali medziinštitucionálne 
vyhlásenie o Európskom pilieri sociálnych 
práv14. V rámci tohto piliera sa stanovuje 
dvadsať zásad a práv na podporu dobre 
fungujúcich trhov práce a systémov 
sociálneho zabezpečenia, ktoré sú 
rozdelené do troch kategórií: rovnaké 
príležitosti a prístup na trh práce, 
spravodlivé pracovné podmienky a 
sociálna ochrana a začlenenie. Tieto zásady 
a práva usmerňujú našu stratégiu a 
zabezpečujú, aby prechod na klimatickú 
neutrálnosť a udržateľnosť životného 
prostredia, digitalizáciu a demografické 
zmeny boli spravodlivé a sociálne 
spravodlivé. Pilier predstavuje referenčný 
rámec na monitorovanie výsledkov v 
oblasti zamestnanosti a sociálnych opatrení 
členských štátov, podporu reforiem na 
národnej, regionálnej a miestnej úrovni a 
na zosúladenie „sociálnych“ a „trhových“ 
aspektov v dnešnom modernom 
hospodárstve, a to aj prostredníctvom 
podpory sociálneho hospodárstva.

(7) Európsky parlament, Rada a 
Komisia podpísali medziinštitucionálne 
vyhlásenie o Európskom pilieri sociálnych 
práv14. V rámci tohto piliera sa stanovuje 
dvadsať zásad a práv na podporu dobre 
fungujúcich trhov práce a systémov 
sociálneho zabezpečenia, ktoré sú 
rozdelené do troch kategórií: rovnaké 
príležitosti a prístup na trh práce, 
spravodlivé pracovné podmienky a 
sociálna ochrana a začlenenie. Tieto zásady 
a práva usmerňujú našu stratégiu a 
zabezpečujú, aby prechod na klimatickú 
neutrálnosť a udržateľnosť životného 
prostredia, digitalizáciu a demografické 
zmeny boli spravodlivé a sociálne 
spravodlivé. Pilier predstavuje referenčný 
rámec (predovšetkým pokiaľ ide o vplyv 
krízy spôsobenej pandémiou COVID-19) 
na monitorovanie výsledkov v oblasti 
zamestnanosti a sociálnych opatrení 
členských štátov, podporu reforiem na 
národnej, regionálnej a miestnej úrovni a 
na zosúladenie „sociálnych“ a „trhových“ 
aspektov v dnešnom modernom 
hospodárstve, a to aj prostredníctvom 
podpory sociálneho hospodárstva.

__________________ __________________
14 Ú. v. EÚ C 428, 13.12.2017, s. 10. 14 Ú. v. EÚ C 428, 13.12.2017, s. 10.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 93
Tomáš Zdechovský

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Európsky parlament, Rada a 
Komisia podpísali medziinštitucionálne 
vyhlásenie o Európskom pilieri sociálnych 

(7) Európsky parlament, Rada a 
Komisia podpísali medziinštitucionálne 
vyhlásenie o Európskom pilieri sociálnych 
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práv14. V rámci tohto piliera sa stanovuje 
dvadsať zásad a práv na podporu dobre 
fungujúcich trhov práce a systémov 
sociálneho zabezpečenia, ktoré sú 
rozdelené do troch kategórií: rovnaké 
príležitosti a prístup na trh práce, 
spravodlivé pracovné podmienky a 
sociálna ochrana a začlenenie. Tieto zásady 
a práva usmerňujú našu stratégiu a 
zabezpečujú, aby prechod na klimatickú 
neutrálnosť a udržateľnosť životného 
prostredia, digitalizáciu a demografické 
zmeny boli spravodlivé a sociálne 
spravodlivé. Pilier predstavuje referenčný 
rámec na monitorovanie výsledkov v 
oblasti zamestnanosti a sociálnych opatrení 
členských štátov, podporu reforiem na 
národnej, regionálnej a miestnej úrovni a 
na zosúladenie „sociálnych“ a „trhových“ 
aspektov v dnešnom modernom 
hospodárstve, a to aj prostredníctvom 
podpory sociálneho hospodárstva.

práv14. V rámci tohto piliera sa stanovuje 
dvadsať zásad a práv na podporu dobre 
fungujúcich trhov práce a systémov 
sociálneho zabezpečenia, ktoré sú 
rozdelené do troch kategórií: rovnaké 
príležitosti a prístup na trh práce, 
spravodlivé pracovné podmienky a 
sociálna ochrana a začlenenie. Tieto zásady 
a práva usmerňujú našu stratégiu a 
zabezpečujú, aby prechod na klimatickú 
neutrálnosť a udržateľnosť životného 
prostredia, digitalizáciu a demografické 
zmeny boli spravodlivé a sociálne 
spravodlivé. Pilier predstavuje referenčný 
rámec na monitorovanie výsledkov v 
oblasti zamestnanosti a sociálnych opatrení 
členských štátov, podporu reforiem na 
národnej, regionálnej a miestnej úrovni a 
na zosúladenie „sociálnych“ a „trhových“ 
aspektov v dnešnom modernom 
hospodárstve, a to aj prostredníctvom 
podpory sociálneho hospodárstva a rozvoja 
nášho európskeho sociálneho modelu.

__________________ __________________
14 Ú. v. EÚ C 428, 13.12.2017, s. 10. 14 Ú. v. EÚ C 428, 13.12.2017, s. 10.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Európsky parlament, Rada a 
Komisia podpísali medziinštitucionálne 
vyhlásenie o Európskom pilieri sociálnych 
práv14. V rámci tohto piliera sa stanovuje 
dvadsať zásad a práv na podporu dobre 
fungujúcich trhov práce a systémov 
sociálneho zabezpečenia, ktoré sú 
rozdelené do troch kategórií: rovnaké 

(7) Európsky parlament, Rada a 
Komisia podpísali medziinštitucionálne 
vyhlásenie o Európskom pilieri sociálnych 
práv14. V rámci tohto piliera sa stanovuje 
dvadsať zásad a práv na podporu dobre 
fungujúcich trhov práce a systémov 
sociálneho zabezpečenia, ktoré sú 
rozdelené do troch kategórií: rovnaké 
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príležitosti a prístup na trh práce, 
spravodlivé pracovné podmienky a 
sociálna ochrana a začlenenie. Tieto zásady 
a práva usmerňujú našu stratégiu a 
zabezpečujú, aby prechod na klimatickú 
neutrálnosť a udržateľnosť životného 
prostredia, digitalizáciu a demografické 
zmeny boli spravodlivé a sociálne 
spravodlivé. Pilier predstavuje referenčný 
rámec na monitorovanie výsledkov v 
oblasti zamestnanosti a sociálnych opatrení 
členských štátov, podporu reforiem na 
národnej, regionálnej a miestnej úrovni a 
na zosúladenie „sociálnych“ a „trhových“ 
aspektov v dnešnom modernom 
hospodárstve, a to aj prostredníctvom 
podpory sociálneho hospodárstva.

príležitosti a prístup na trh práce, 
spravodlivé pracovné podmienky a 
sociálna ochrana a začlenenie. Tieto zásady 
a práva usmerňujú našu stratégiu a musia 
sa vykonávať, aby sa zabezpečilo, aby 
prechod na klimatickú neutrálnosť a 
udržateľnosť životného prostredia, 
digitalizáciu a demografické zmeny boli 
spravodlivé a sociálne spravodlivé. Pilier 
predstavuje referenčný rámec na 
monitorovanie výsledkov v oblasti 
zamestnanosti a sociálnych opatrení 
členských štátov, podporu reforiem na 
národnej, regionálnej a miestnej úrovni a 
na zosúladenie „sociálnych“ a „trhových“ 
aspektov v dnešnom modernom 
hospodárstve, a to aj prostredníctvom 
podpory sociálneho hospodárstva.

__________________ __________________
14 Ú. v. EÚ C 428, 13.12.2017, s. 10. 14 Ú. v. EÚ C 428, 13.12.2017, s. 10.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 95
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Reformy trhu práce vrátane 
vnútroštátnych mechanizmov stanovovania 
miezd by mali nadväzovať na 
vnútroštátnu prax v oblasti sociálneho 
dialógu a poskytovať potrebný priestor na 
široké posúdenie sociálno-ekonomických 
otázok vrátane zlepšenia udržateľnosti, 
konkurencieschopnosti, inovácie, 
vytvárania pracovných miest, politík 
celoživotného vzdelávania a odbornej 
prípravy, pracovných podmienok, 
vzdelávania a zručností, verejného zdravia 

(8) Reakcia na krízu a opatrenia 
zamerané na obnovu, reformy trhu práce 
vrátane vnútroštátnych mechanizmov 
stanovovania miezd by sa mali vypracovať 
na základe primeraného a zmysluplného 
sociálneho dialógu, pri rešpektovaní a 
posilňovaní vnútroštátnej praxe v oblasti 
pracovnoprávnych vzťahov, a poskytovať 
potrebný priestor na široké posúdenie 
sociálno-ekonomických otázok vrátane 
zlepšenia udržateľnosti, 
konkurencieschopnosti, inovácie, 
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a začlenenia a reálnych príjmov. vytvárania pracovných miest, politík 
celoživotného vzdelávania a odbornej 
prípravy, pracovných podmienok, 
vzdelávania a zručností, verejného zdravia 
a začlenenia a reálnych príjmov. Členské 
štáty by preto mali rešpektovať a 
posilňovať sociálnych partnerov a 
kolektívne vyjednávanie a prijímať 
opatrenia na rozšírenie kolektívneho 
vyjednávania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Tomáš Zdechovský

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Reformy trhu práce vrátane 
vnútroštátnych mechanizmov stanovovania 
miezd by mali nadväzovať na vnútroštátnu 
prax v oblasti sociálneho dialógu 
a poskytovať potrebný priestor na široké 
posúdenie sociálno-ekonomických otázok 
vrátane zlepšenia udržateľnosti, 
konkurencieschopnosti, inovácie, 
vytvárania pracovných miest, politík 
celoživotného vzdelávania a odbornej 
prípravy, pracovných podmienok, 
vzdelávania a zručností, verejného zdravia 
a začlenenia a reálnych príjmov.

(8) Reformy trhu práce vrátane 
vnútroštátnych mechanizmov stanovovania 
miezd by mali nadväzovať na vnútroštátnu 
prax v oblasti sociálneho dialógu 
a poskytovať potrebný priestor na široké 
posúdenie sociálno-ekonomických otázok 
vrátane zlepšenia udržateľnosti, 
konkurencieschopnosti, inovácie, 
vytvárania pracovných miest, politík 
celoživotného vzdelávania a odbornej 
prípravy, pracovných podmienok, 
vzdelávania a zručností, verejného zdravia 
a začlenenia a reálnych príjmov. Členské 
štáty by mali pokračovať vo svojich 
politikách a úsilí, pokiaľ ide o 
odstránenie všetkých zbytočných 
administratívnych prekážok, ktoré 
predstavujú záťaž pre reformy trhu práce, 
a tým zlepšiť odolnosť a udržateľnosť 
meniaceho sa európskeho trhu práce.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 97
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Reformy trhu práce vrátane 
vnútroštátnych mechanizmov stanovovania 
miezd by mali nadväzovať na vnútroštátnu 
prax v oblasti sociálneho dialógu 
a poskytovať potrebný priestor na široké 
posúdenie sociálno-ekonomických otázok 
vrátane zlepšenia udržateľnosti, 
konkurencieschopnosti, inovácie, 
vytvárania pracovných miest, politík 
celoživotného vzdelávania a odbornej 
prípravy, pracovných podmienok, 
vzdelávania a zručností, verejného zdravia 
a začlenenia a reálnych príjmov.

(8) Reformy trhu práce vrátane 
vnútroštátnych mechanizmov stanovovania 
miezd by mali nadväzovať na vnútroštátnu 
prax v oblasti sociálneho dialógu 
a poskytovať potrebný priestor na široké 
posúdenie sociálno-ekonomických otázok 
vrátane zlepšenia udržateľnosti, 
konkurencieschopnosti, rastu, inovácie, 
vytvárania pracovných miest, politík 
celoživotného vzdelávania a odbornej 
prípravy, pracovných podmienok, 
vzdelávania a zručností, verejného zdravia 
a začlenenia a reálnych príjmov. Tieto 
reformy musia zabezpečiť určitú 
pružnosť na trhu práce, ako aj zaručiť 
spravodlivé mzdy pre európskych 
pracovníkov, dôstojnú životnú úroveň a 
primeraný systém sociálnej ochrany pre 
všetkých.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 98
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Reformy trhu práce vrátane 
vnútroštátnych mechanizmov stanovovania 
miezd by mali nadväzovať na vnútroštátnu 
prax v oblasti sociálneho dialógu 
a poskytovať potrebný priestor na široké 
posúdenie sociálno-ekonomických otázok 
vrátane zlepšenia udržateľnosti, 

(8) Reformy trhu práce vrátane 
vnútroštátnych mechanizmov stanovovania 
miezd by mali nadväzovať na vnútroštátnu 
prax v oblasti sociálneho dialógu 
a poskytovať potrebný priestor na široké 
posúdenie sociálno-ekonomických otázok 
vrátane zlepšenia udržateľnosti, 
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konkurencieschopnosti, inovácie, 
vytvárania pracovných miest, politík 
celoživotného vzdelávania a odbornej 
prípravy, pracovných podmienok, 
vzdelávania a zručností, verejného zdravia 
a začlenenia a reálnych príjmov.

konkurencieschopnosti, inovácie, 
vytvárania pracovných miest, politík 
celoživotného vzdelávania a odbornej 
prípravy, pracovných podmienok, 
vzdelávania a zručností, verejného zdravia 
a začlenenia a reálnych príjmov. Členské 
štáty a Únia by mali prijať opatrenia na 
podporu vysokej hustoty odborových 
zväzov a organizácií zamestnávateľov ako 
spôsobu posilnenia sociálneho dialógu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Reformy trhu práce vrátane 
vnútroštátnych mechanizmov stanovovania 
miezd by mali nadväzovať na vnútroštátnu 
prax v oblasti sociálneho dialógu 
a poskytovať potrebný priestor na široké 
posúdenie sociálno-ekonomických otázok 
vrátane zlepšenia udržateľnosti, 
konkurencieschopnosti, inovácie, 
vytvárania pracovných miest, politík 
celoživotného vzdelávania a odbornej 
prípravy, pracovných podmienok, 
vzdelávania a zručností, verejného zdravia 
a začlenenia a reálnych príjmov.

(8) Reformy trhu práce vrátane 
vnútroštátnych mechanizmov stanovovania 
miezd by mali nadväzovať na vnútroštátnu 
prax v oblasti sociálneho dialógu, 
zameriavajúc sa na vyjednávanie na 
podnikovej úrovni s cieľom umožniť 
podnikom – najmä MSP a samostatne 
zárobkovo činným osobám – aby sa 
prispôsobili svojej vlastnej situácii, a 
poskytovať potrebný priestor na široké 
posúdenie sociálno-ekonomických otázok 
vrátane zlepšenia udržateľnosti, 
konkurencieschopnosti, inovácie, 
vytvárania pracovných miest, politík 
celoživotného vzdelávania a odbornej 
prípravy, pracovných podmienok, 
vzdelávania a zručností, verejného zdravia 
a začlenenia a reálnych príjmov.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 100
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Reformy trhu práce vrátane 
vnútroštátnych mechanizmov stanovovania 
miezd by mali nadväzovať na vnútroštátnu 
prax v oblasti sociálneho dialógu 
a poskytovať potrebný priestor na široké 
posúdenie sociálno-ekonomických otázok 
vrátane zlepšenia udržateľnosti, 
konkurencieschopnosti, inovácie, 
vytvárania pracovných miest, politík 
celoživotného vzdelávania a odbornej 
prípravy, pracovných podmienok, 
vzdelávania a zručností, verejného zdravia 
a začlenenia a reálnych príjmov.

(8) Reformy trhu práce vrátane 
vnútroštátnych mechanizmov stanovovania 
miezd by mali nadväzovať na vnútroštátnu 
prax v oblasti sociálneho dialógu a 
poskytovať potrebný priestor na široké 
posúdenie sociálno-ekonomických otázok 
vrátane zlepšenia opatrení na boj proti 
chudobe, diskriminácii a neistote, 
zlepšenia konkurencieschopnosti, inovácie, 
vytvárania kvalitných pracovných miest, 
politík celoživotného vzdelávania a 
odbornej prípravy, pracovných podmienok, 
vzdelávania a zručností, verejného zdravia, 
ochrany zdravia a bezpečnosti na 
pracovisku, začlenenia a reálnych príjmov.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 101
Jeroen Lenaers

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Reformy trhu práce vrátane 
vnútroštátnych mechanizmov stanovovania 
miezd by mali nadväzovať na vnútroštátnu 
prax v oblasti sociálneho dialógu 
a poskytovať potrebný priestor na široké 
posúdenie sociálno-ekonomických otázok 
vrátane zlepšenia udržateľnosti, 
konkurencieschopnosti, inovácie, 
vytvárania pracovných miest, politík 
celoživotného vzdelávania a odbornej 
prípravy, pracovných podmienok, 
vzdelávania a zručností, verejného zdravia 
a začlenenia a reálnych príjmov.

(8) Zásada subsidiarity vymedzená v 
Zmluve o Európskej únii by sa mala 
dodržiavať. Reformy trhu práce vrátane 
vnútroštátnych mechanizmov stanovovania 
miezd by mali nadväzovať na vnútroštátnu 
prax v oblasti sociálneho dialógu 
a poskytovať potrebný priestor na široké 
posúdenie sociálno-ekonomických otázok 
vrátane zlepšenia udržateľnosti, 
konkurencieschopnosti, inovácie, 
vytvárania pracovných miest, politík 
celoživotného vzdelávania a odbornej 
prípravy, pracovných podmienok, 
vzdelávania a zručností, verejného zdravia 
a začlenenia a reálnych príjmov.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Miriam Lexmann

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Reformy trhu práce vrátane 
vnútroštátnych mechanizmov stanovovania 
miezd by mali nadväzovať na vnútroštátnu 
prax v oblasti sociálneho dialógu 
a poskytovať potrebný priestor na široké 
posúdenie sociálno-ekonomických otázok 
vrátane zlepšenia udržateľnosti, 
konkurencieschopnosti, inovácie, 
vytvárania pracovných miest, politík 
celoživotného vzdelávania a odbornej 
prípravy, pracovných podmienok, 
vzdelávania a zručností, verejného zdravia 
a začlenenia a reálnych príjmov.

(8) Reformy trhu práce vrátane 
vnútroštátnych mechanizmov stanovovania 
miezd by mali nadväzovať na vnútroštátnu 
prax v oblasti sociálneho dialógu a 
poskytovať potrebný priestor na široké 
posúdenie sociálno-ekonomických otázok 
vrátane zlepšenia udržateľnosti, 
konkurencieschopnosti, inovácie, 
vytvárania pracovných miest, začleňovania 
osôb so zdravotným postihnutím a inak 
znevýhodnených osôb, politík 
celoživotného vzdelávania a odbornej 
prípravy, pracovných podmienok, 
vzdelávania a zručností, verejného zdravia 
a začlenenia a reálnych príjmov.

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 103
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Pierfrancesco 
Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius Saliba

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Členské štáty a Únia by mali 
zabezpečiť, aby boli zmeny spravodlivé a 
sociálne primerané, aby sa posilňovalo 
úsilie o inkluzívnu a odolnú spoločnosť, v 
ktorej sú ľudia chránení a splnomocnení na 
predvídanie a riadenie zmien, a kde sa 
môžu aktívne podieľať na živote 

(9) Členské štáty a Únia by mali 
zabezpečiť, aby bola reakcia na krízu a 
budúce zmeny spravodlivé a sociálne 
primerané, aby sa posilňovalo úsilie o 
inkluzívnejšiu a odolnejšiu spoločnosť, v 
ktorej sú ľudia chránení a splnomocnení na 
predvídanie a riadenie zmien, a kde sa 
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spoločnosti a hospodárstva. Mala by sa 
riešiť diskriminácia vo všetkých jej 
formách. Mal by sa zabezpečiť prístup 
a príležitosti pre všetkých a chudoba 
a sociálne vylúčenie (aj v prípade detí) by 
sa mali zredukovať, a to najmä 
zabezpečením účinného fungovania trhov 
práce a systémov sociálnej ochrany 
a odstránením prekážok, ktoré bránia 
vzdelávaniu, odbornej príprave a účasti na 
trhu práce, vrátane prostredníctvom 
investícií do vzdelávania a starostlivosti 
v ranom detstve. Včasný a rovnocenný 
prístup k cenovo dostupným službám 
zdravotnej starostlivosti vrátane prevencie 
a podpory zdravia majú v kontexte 
starnúcich spoločností osobitný význam. 
Viac by sa mal využiť potenciál osôb so 
zdravotným postihnutím prispievať 
k hospodárskemu rastu a sociálnemu 
rozvoju. Na pracoviskách v Únii sa ujímajú 
nové hospodárske a obchodné modely 
a v dôsledku toho sa takisto menia 
pracovnoprávne vzťahy. Členské štáty by 
mali zabezpečiť, aby sa v rámci nových 
pracovnoprávnych vzťahov vyplývajúcich 
z nových foriem práce zachovával 
a posilňoval európsky sociálny model.

môžu aktívne podieľať na živote 
spoločnosti a hospodárstva. Diskriminácia 
vo všetkých jej formách by sa mala 
odstrániť. Všetci by mali dostať možnosť, 
aby boli v plnej miere prínosom pre 
spoločnosť, mali by sa zabezpečiť rovnaké 
príležitosti pre všetkých a chudoba 
a sociálne vylúčenie (aj v prípade detí) by 
sa mali odstrániť, a to najmä 
zabezpečením primeraných sociálnych 
investícií a zavedením európskej záruky 
pre deti, zabezpečením účinného 
fungovania trhov práce a systémov 
sociálnej ochrany, a to aj vytvorením 
stáleho európskeho systému zaistenia v 
nezamestnanosti (ako sa predpokladá v 
pracovnom programe Komisie) bez 
zbytočného odkladu a odstránením 
všetkých prekážok, ktoré bránia 
vzdelávaniu, odbornej príprave a účasti na 
trhu práce, a to aj prostredníctvom 
investícií do vzdelávania a starostlivosti 
v ranom detstve a celoživotného 
vzdelávania. Včasný a rovnocenný prístup 
k službám verejného zdravia a sociálnej 
starostlivosti vrátane prevencie a podpory 
zdravia majú v kontexte starnúcich 
spoločností osobitný význam. Viac by sa 
mal využiť potenciál osôb so zdravotným 
postihnutím prispievať k hospodárskemu 
rastu a sociálnemu rozvoju. Na 
pracoviskách v Únii sa ujímajú nové 
hospodárske a obchodné modely 
a v dôsledku toho sa takisto menia 
pracovnoprávne vzťahy. Ako sa tiež 
prejavilo počas krízy pandémie COVID-
19, mnoho pracovníkov s nízkou úrovňou 
zručností je nevyhnutných pre základné 
fungovanie hospodárstva. Príliš často sa 
stáva, že dostávajú nízke mzdy a pracujú v 
neistých podmienkach. Členské štáty by 
mali ďalej posilniť európsky sociálny 
model tým, že zabezpečia, aby všetci 
pracovníci mali rovnaké práva, dôstojné 
pracovné podmienky vrátane ochrany 
zdravia a bezpečnosti pri práci a aby 
dostávali dôstojné mzdy. Okrem toho by 
členské štáty mali zakázať pracovné 
zmluvy na nula hodín a nepravú 
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samostatnú zárobkovú činnosť a mali by 
zabezpečiť, aby sa v rámci nových 
pracovnoprávnych vzťahov vyplývajúcich 
z nových foriem práce pracovníci 
nedostávali do neistej situácie, pokiaľ ide 
o zamestnanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Členské štáty a Únia by mali 
zabezpečiť, aby boli zmeny spravodlivé a 
sociálne primerané, aby sa posilňovalo 
úsilie o inkluzívnu a odolnú spoločnosť, v 
ktorej sú ľudia chránení a splnomocnení na 
predvídanie a riadenie zmien, a kde sa 
môžu aktívne podieľať na živote 
spoločnosti a hospodárstva. Mala by sa 
riešiť diskriminácia vo všetkých jej 
formách. Mal by sa zabezpečiť prístup 
a príležitosti pre všetkých a chudoba 
a sociálne vylúčenie (aj v prípade detí) by 
sa mali zredukovať, a to najmä 
zabezpečením účinného fungovania trhov 
práce a systémov sociálnej ochrany 
a odstránením prekážok, ktoré bránia 
vzdelávaniu, odbornej príprave a účasti na 
trhu práce, vrátane prostredníctvom 
investícií do vzdelávania a starostlivosti 
v ranom detstve. Včasný a rovnocenný 
prístup k cenovo dostupným službám 
zdravotnej starostlivosti vrátane prevencie 
a podpory zdravia majú v kontexte 
starnúcich spoločností osobitný význam. 
Viac by sa mal využiť potenciál osôb so 
zdravotným postihnutím prispievať 
k hospodárskemu rastu a sociálnemu 
rozvoju. Na pracoviskách v Únii sa ujímajú 

(9) Členské štáty a Únia by mali 
zabezpečiť, aby boli zmeny spravodlivé a 
sociálne primerané, aby sa posilňovalo 
úsilie o inkluzívnu a odolnú spoločnosť, v 
ktorej sú ľudia chránení a splnomocnení na 
predvídanie a riadenie zmien, a kde sa 
môžu aktívne podieľať na živote 
spoločnosti a hospodárstva. Mala by sa 
riešiť diskriminácia vo všetkých jej 
formách. Mal by sa zabezpečiť prístup 
a príležitosti pre všetkých a chudoba 
a sociálne vylúčenie (aj v prípade detí) by 
sa mali zredukovať, a to najmä 
zabezpečením účinného fungovania trhov 
práce a systémov sociálnej ochrany 
a odstránením prekážok, ktoré bránia 
vzdelávaniu, odbornej príprave a účasti na 
trhu práce, vrátane prostredníctvom 
investícií do vzdelávania a starostlivosti 
v ranom detstve. Včasný a rovnocenný 
prístup k cenovo dostupným službám 
zdravotnej starostlivosti vrátane prevencie 
a podpory zdravia majú v kontexte 
starnúcich spoločností osobitný význam. 
Viac by sa mal využiť potenciál osôb so 
zdravotným postihnutím prispievať 
k hospodárskemu rastu a sociálnemu 
rozvoju. Na pracoviskách v Únii sa ujímajú 
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nové hospodárske a obchodné modely 
a v dôsledku toho sa takisto menia 
pracovnoprávne vzťahy. Členské štáty by 
mali zabezpečiť, aby sa v rámci nových 
pracovnoprávnych vzťahov vyplývajúcich 
z nových foriem práce zachovával 
a posilňoval európsky sociálny model.

nové hospodárske a obchodné modely 
a v dôsledku toho sa takisto menia 
pracovnoprávne vzťahy. Členské štáty by 
mali zabezpečiť, aby sa v rámci nových 
pracovnoprávnych vzťahov vyplývajúcich 
z nových foriem práce zachovával 
a posilňoval európsky sociálny model. 
Tieto nové formy práce vrátane práce pre 
platformy predstavujú nielen mnoho 
príležitostí, pokiaľ ide o zamestnateľnosť 
a prístup na trh práce, ale aj výzvy, pokiaľ 
ide o spravodlivé pracovné podmienky a 
prístup k sociálnej ochrane.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 105
Jeroen Lenaers

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Členské štáty a Únia by mali 
zabezpečiť, aby boli zmeny spravodlivé a 
sociálne primerané, aby sa posilňovalo 
úsilie o inkluzívnu a odolnú spoločnosť, v 
ktorej sú ľudia chránení a splnomocnení na 
predvídanie a riadenie zmien, a kde sa 
môžu aktívne podieľať na živote 
spoločnosti a hospodárstva. Mala by sa 
riešiť diskriminácia vo všetkých jej 
formách. Mal by sa zabezpečiť prístup 
a príležitosti pre všetkých a chudoba 
a sociálne vylúčenie (aj v prípade detí) by 
sa mali zredukovať, a to najmä 
zabezpečením účinného fungovania trhov 
práce a systémov sociálnej ochrany 
a odstránením prekážok, ktoré bránia 
vzdelávaniu, odbornej príprave a účasti na 
trhu práce, vrátane prostredníctvom 
investícií do vzdelávania a starostlivosti 
v ranom detstve. Včasný a rovnocenný 
prístup k cenovo dostupným službám 
zdravotnej starostlivosti vrátane prevencie 
a podpory zdravia majú v kontexte 

(9) Členské štáty a Únia by mali 
zabezpečiť, aby boli zmeny spravodlivé a 
sociálne primerané, aby sa posilňovalo 
úsilie o inkluzívnu a odolnú spoločnosť, v 
ktorej sú ľudia chránení a splnomocnení na 
predvídanie a riadenie zmien, a kde sa 
môžu aktívne podieľať na živote 
spoločnosti a hospodárstva. Mala by sa 
riešiť diskriminácia vo všetkých jej 
formách. Mal by sa zabezpečiť prístup 
a príležitosti pre všetkých a chudoba 
a sociálne vylúčenie (aj v prípade detí) by 
sa mali zredukovať, a to najmä 
zabezpečením účinného fungovania trhov 
práce a systémov sociálnej ochrany 
a odstránením prekážok, ktoré bránia 
vzdelávaniu, odbornej príprave a účasti na 
trhu práce, vrátane prostredníctvom 
investícií do vzdelávania a starostlivosti 
v ranom detstve. Členské štáty by mali 
zabezpečiť, aby bola cezhraničná mobilita 
vzdelávajúcich sa osôb a pracovníkov 
primerane podporovaná a aby sa 
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starnúcich spoločností osobitný význam. 
Viac by sa mal využiť potenciál osôb so 
zdravotným postihnutím prispievať 
k hospodárskemu rastu a sociálnemu 
rozvoju. Na pracoviskách v Únii sa ujímajú 
nové hospodárske a obchodné modely 
a v dôsledku toho sa takisto menia 
pracovnoprávne vzťahy. Členské štáty by 
mali zabezpečiť, aby sa v rámci nových 
pracovnoprávnych vzťahov vyplývajúcich 
z nových foriem práce zachovával 
a posilňoval európsky sociálny model.

odstránili (administratívne) prekážky, s 
cieľom uľahčiť, aby sa ľudia zamestnali 
v inom členskom štáte. Včasný a 
rovnocenný prístup k cenovo dostupným 
službám zdravotnej starostlivosti vrátane 
prevencie a podpory zdravia majú v 
kontexte starnúcich spoločností osobitný 
význam. Viac by sa mal využiť potenciál 
osôb so zdravotným postihnutím prispievať 
k hospodárskemu rastu a sociálnemu 
rozvoju. Na pracoviskách v Únii sa ujímajú 
nové hospodárske a obchodné modely 
a v dôsledku toho sa takisto menia 
pracovnoprávne vzťahy. Členské štáty by 
mali zabezpečiť, aby sa v rámci nových 
pracovnoprávnych vzťahov vyplývajúcich 
z nových foriem práce zachovával 
a posilňoval európsky sociálny model.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Tomáš Zdechovský

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Členské štáty a Únia by mali 
zabezpečiť, aby boli zmeny spravodlivé a 
sociálne primerané, aby sa posilňovalo 
úsilie o inkluzívnu a odolnú spoločnosť, v 
ktorej sú ľudia chránení a splnomocnení na 
predvídanie a riadenie zmien, a kde sa 
môžu aktívne podieľať na živote 
spoločnosti a hospodárstva. Mala by sa 
riešiť diskriminácia vo všetkých jej 
formách. Mal by sa zabezpečiť prístup 
a príležitosti pre všetkých a chudoba 
a sociálne vylúčenie (aj v prípade detí) by 
sa mali zredukovať, a to najmä 
zabezpečením účinného fungovania trhov 
práce a systémov sociálnej ochrany 
a odstránením prekážok, ktoré bránia 
vzdelávaniu, odbornej príprave a účasti na 
trhu práce, vrátane prostredníctvom 

(9) Členské štáty a Únia by mali 
zabezpečiť, aby boli zmeny spravodlivé, 
vyvážené a sociálne primerané, aby sa 
posilňovalo úsilie o inkluzívnu a odolnú 
spoločnosť, v ktorej sú ľudia chránení a 
splnomocnení na predvídanie a riadenie 
zmien, a kde sa môžu aktívne podieľať na 
živote spoločnosti a hospodárstva. Mala by 
sa riešiť diskriminácia vo všetkých jej 
formách a politiky Únie a členských štátov 
by mali rešpektovať a zamerať sa na 
zosúladenie potrieb súkromného a 
pracovného života. Mal by sa zabezpečiť 
prístup a príležitosti pre všetkých 
a chudoba a sociálne vylúčenie (aj 
v prípade detí) by sa mali zredukovať, a to 
najmä zabezpečením účinného fungovania 
trhov práce a systémov sociálnej ochrany 
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investícií do vzdelávania a starostlivosti 
v ranom detstve. Včasný a rovnocenný 
prístup k cenovo dostupným službám 
zdravotnej starostlivosti vrátane prevencie 
a podpory zdravia majú v kontexte 
starnúcich spoločností osobitný význam. 
Viac by sa mal využiť potenciál osôb so 
zdravotným postihnutím prispievať 
k hospodárskemu rastu a sociálnemu 
rozvoju. Na pracoviskách v Únii sa ujímajú 
nové hospodárske a obchodné modely 
a v dôsledku toho sa takisto menia 
pracovnoprávne vzťahy. Členské štáty by 
mali zabezpečiť, aby sa v rámci nových 
pracovnoprávnych vzťahov vyplývajúcich 
z nových foriem práce zachovával 
a posilňoval európsky sociálny model.

a odstránením prekážok, ktoré bránia 
vzdelávaniu, odbornej príprave a účasti na 
trhu práce, vrátane prostredníctvom 
investícií do vzdelávania a starostlivosti 
v ranom detstve. Včasný a rovnocenný 
prístup k cenovo dostupným službám 
zdravotnej starostlivosti vrátane prevencie 
a podpory zdravia majú v kontexte 
starnúcich spoločností osobitný význam. 
Viac by sa mal využiť potenciál osôb so 
zdravotným postihnutím prispievať 
k hospodárskemu rastu a sociálnemu 
rozvoju. Na pracoviskách v Únii sa ujímajú 
nové hospodárske a obchodné modely 
a v dôsledku toho sa takisto menia 
pracovnoprávne vzťahy. Členské štáty by 
mali zabezpečiť, aby sa v rámci nových 
pracovnoprávnych vzťahov vyplývajúcich 
z nových foriem práce zachovával 
a posilňoval európsky sociálny model.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Členské štáty a Únia by mali 
zabezpečiť, aby boli zmeny spravodlivé a 
sociálne primerané, aby sa posilňovalo 
úsilie o inkluzívnu a odolnú spoločnosť, v 
ktorej sú ľudia chránení a splnomocnení na 
predvídanie a riadenie zmien, a kde sa 
môžu aktívne podieľať na živote 
spoločnosti a hospodárstva. Mala by sa 
riešiť diskriminácia vo všetkých jej 
formách. Mal by sa zabezpečiť prístup 
a príležitosti pre všetkých a chudoba 
a sociálne vylúčenie (aj v prípade detí) by 
sa mali zredukovať, a to najmä 
zabezpečením účinného fungovania trhov 
práce a systémov sociálnej ochrany 
a odstránením prekážok, ktoré bránia 

(9) Členské štáty a Únia by mali 
zabezpečiť, aby boli zmeny spravodlivé a 
sociálne primerané, aby sa posilňovalo 
úsilie o inkluzívnu a odolnú spoločnosť, v 
ktorej sú ľudia chránení a splnomocnení na 
predvídanie a riadenie zmien, a kde sa 
môžu aktívne podieľať na živote 
spoločnosti a hospodárstva. Mala by sa 
riešiť diskriminácia vo všetkých jej 
formách. Mal by sa zabezpečiť prístup a 
príležitosti pre všetkých a chudoba a 
sociálne vylúčenie (aj v prípade detí, osôb 
so zdravotným postihnutím) by sa mali 
odstrániť, a to najmä zabezpečením 
účinného a inkluzívneho fungovania trhov 
práce a systémov sociálnej ochrany 
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vzdelávaniu, odbornej príprave a účasti na 
trhu práce, vrátane prostredníctvom 
investícií do vzdelávania a starostlivosti 
v ranom detstve. Včasný a rovnocenný 
prístup k cenovo dostupným službám 
zdravotnej starostlivosti vrátane prevencie 
a podpory zdravia majú v kontexte 
starnúcich spoločností osobitný význam. 
Viac by sa mal využiť potenciál osôb so 
zdravotným postihnutím prispievať 
k hospodárskemu rastu a sociálnemu 
rozvoju. Na pracoviskách v Únii sa ujímajú 
nové hospodárske a obchodné modely 
a v dôsledku toho sa takisto menia 
pracovnoprávne vzťahy. Členské štáty by 
mali zabezpečiť, aby sa v rámci nových 
pracovnoprávnych vzťahov vyplývajúcich 
z nových foriem práce zachovával 
a posilňoval európsky sociálny model.

poskytujúcich väčšiu ochranu a 
odstránením prekážok, ktoré bránia 
vzdelávaniu, odbornej príprave a účasti na 
trhu práce, a to aj investíciami do 
vzdelávania a starostlivosti v ranom 
detstve. Včasný a rovnocenný prístup k 
cenovo dostupným službám zdravotnej 
starostlivosti vrátane prevencie a podpory 
zdravia majú v kontexte starnúcich 
spoločností osobitný význam. V plnej 
miere by sa mal využiť potenciál osôb so 
zdravotným postihnutím prispievať k 
hospodárskemu rastu a sociálnemu 
rozvoju. Na pracoviskách v Únii sa ujímajú 
nové hospodárske a obchodné modely 
a v dôsledku toho sa takisto menia 
pracovnoprávne vzťahy. Členské štáty by 
mali zabezpečiť, aby nové pracovnoprávne 
vzťahy vyplývajúce z nových foriem práce 
boli stabilné, a to stanovením nových 
práv, záruk a pracovných podmienok, 
ktoré zabraňujú akejkoľvek forme 
diskriminácie, neistote alebo 
vykorisťovaniu a posilňujú európsky 
sociálny model.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 108
Miriam Lexmann

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Členské štáty a Únia by mali 
zabezpečiť, aby boli zmeny spravodlivé a 
sociálne primerané, aby sa posilňovalo 
úsilie o inkluzívnu a odolnú spoločnosť, v 
ktorej sú ľudia chránení a splnomocnení na 
predvídanie a riadenie zmien, a kde sa 
môžu aktívne podieľať na živote 
spoločnosti a hospodárstva. Mala by sa 
riešiť diskriminácia vo všetkých jej 
formách. Mal by sa zabezpečiť prístup 
a príležitosti pre všetkých a chudoba 

(9) Členské štáty a Únia by mali 
zabezpečiť, aby boli zmeny spravodlivé a 
sociálne primerané, aby sa posilňovalo 
úsilie o inkluzívnu a odolnú spoločnosť, v 
ktorej sú ľudia chránení a splnomocnení na 
predvídanie a riadenie zmien, a kde sa 
môžu aktívne podieľať na živote 
spoločnosti a hospodárstva. Mala by sa 
riešiť diskriminácia vo všetkých jej 
formách. Mal by sa zabezpečiť prístup a 
príležitosti pre všetkých a chudoba a 
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a sociálne vylúčenie (aj v prípade detí) by 
sa mali zredukovať, a to najmä 
zabezpečením účinného fungovania trhov 
práce a systémov sociálnej ochrany 
a odstránením prekážok, ktoré bránia 
vzdelávaniu, odbornej príprave a účasti na 
trhu práce, vrátane prostredníctvom 
investícií do vzdelávania a starostlivosti 
v ranom detstve. Včasný a rovnocenný 
prístup k cenovo dostupným službám 
zdravotnej starostlivosti vrátane prevencie 
a podpory zdravia majú v kontexte 
starnúcich spoločností osobitný význam. 
Viac by sa mal využiť potenciál osôb so 
zdravotným postihnutím prispievať 
k hospodárskemu rastu a sociálnemu 
rozvoju. Na pracoviskách v Únii sa ujímajú 
nové hospodárske a obchodné modely 
a v dôsledku toho sa takisto menia 
pracovnoprávne vzťahy. Členské štáty by 
mali zabezpečiť, aby sa v rámci nových 
pracovnoprávnych vzťahov vyplývajúcich 
z nových foriem práce zachovával 
a posilňoval európsky sociálny model.

sociálne vylúčenie (aj v prípade detí, osôb 
so zdravotným postihnutím a iných veľmi 
znevýhodnených skupín vrátane skupín 
čeliacich viacnásobnej diskriminácií) by 
sa mali zredukovať, a to najmä 
zabezpečením účinného fungovania 
inkluzívnych trhov práce a systémov 
sociálnej ochrany a odstránením prekážok, 
ktoré bránia vzdelávaniu, odbornej 
príprave a účasti na trhu práce, vrátane 
prostredníctvom investícií do vzdelávania a 
starostlivosti v ranom detstve. Včasný a 
rovnocenný prístup k cenovo dostupným 
službám zdravotnej starostlivosti vrátane 
prevencie a podpory zdravia majú v 
kontexte starnúcich spoločností osobitný 
význam. Viac by sa mal využiť potenciál 
osôb so zdravotným postihnutím prispievať 
k hospodárskemu rastu a sociálnemu 
rozvoju. Na pracoviskách v Únii sa ujímajú 
nové hospodárske a obchodné modely 
a v dôsledku toho sa takisto menia 
pracovnoprávne vzťahy. Členské štáty by 
mali zabezpečiť, aby sa v rámci nových 
pracovnoprávnych vzťahov vyplývajúcich 
z nových foriem práce zachovával 
a posilňoval európsky sociálny model.

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 109
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Členské štáty a Únia by mali 
zabezpečiť, aby boli zmeny spravodlivé a 
sociálne primerané, aby sa posilňovalo 
úsilie o inkluzívnu a odolnú spoločnosť, v 
ktorej sú ľudia chránení a splnomocnení na 
predvídanie a riadenie zmien, a kde sa 
môžu aktívne podieľať na živote 
spoločnosti a hospodárstva. Mala by sa 
riešiť diskriminácia vo všetkých jej 

(9) Členské štáty a Únia by mali 
zabezpečiť, aby boli zmeny spravodlivé a 
sociálne primerané, aby sa posilňovalo 
úsilie o inkluzívnu a odolnú spoločnosť, v 
ktorej sú ľudia chránení a splnomocnení na 
predvídanie a riadenie zmien, a kde sa 
môžu aktívne podieľať na živote 
spoločnosti a hospodárstva. Mala by sa 
riešiť diskriminácia vo všetkých jej 
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formách. Mal by sa zabezpečiť prístup 
a príležitosti pre všetkých a chudoba 
a sociálne vylúčenie (aj v prípade detí) by 
sa mali zredukovať, a to najmä 
zabezpečením účinného fungovania trhov 
práce a systémov sociálnej ochrany 
a odstránením prekážok, ktoré bránia 
vzdelávaniu, odbornej príprave a účasti na 
trhu práce, vrátane prostredníctvom 
investícií do vzdelávania a starostlivosti 
v ranom detstve. Včasný a rovnocenný 
prístup k cenovo dostupným službám 
zdravotnej starostlivosti vrátane prevencie 
a podpory zdravia majú v kontexte 
starnúcich spoločností osobitný význam. 
Viac by sa mal využiť potenciál osôb so 
zdravotným postihnutím prispievať 
k hospodárskemu rastu a sociálnemu 
rozvoju. Na pracoviskách v Únii sa ujímajú 
nové hospodárske a obchodné modely 
a v dôsledku toho sa takisto menia 
pracovnoprávne vzťahy. Členské štáty by 
mali zabezpečiť, aby sa v rámci nových 
pracovnoprávnych vzťahov vyplývajúcich 
z nových foriem práce zachovával 
a posilňoval európsky sociálny model.

formách. Mal by sa zabezpečiť prístup a 
príležitosti pre všetkých a chudoba a 
sociálne vylúčenie (aj v prípade detí, osôb 
so zdravotným postihnutím a 
znevýhodnených skupín) by sa mali 
zredukovať, a to najmä zabezpečením 
účinného fungovania trhov práce a 
systémov sociálnej ochrany a odstránením 
prekážok, ktoré bránia vzdelávaniu, 
odbornej príprave a účasti na trhu práce, 
vrátane prostredníctvom investícií do 
vzdelávania a starostlivosti v ranom 
detstve. Včasný a rovnocenný prístup k 
cenovo dostupným službám zdravotnej 
starostlivosti vrátane prevencie a podpory 
zdravia majú v kontexte starnúcich 
spoločností osobitný význam. Viac by sa 
mal využiť potenciál osôb so zdravotným 
postihnutím prispievať k hospodárskemu 
rastu a sociálnemu rozvoju. Na 
pracoviskách v Únii sa ujímajú nové 
hospodárske a obchodné modely 
a v dôsledku toho sa takisto menia 
pracovnoprávne vzťahy. Členské štáty by 
mali zabezpečiť, aby sa v rámci nových 
pracovnoprávnych vzťahov vyplývajúcich 
z nových foriem práce zachovával 
a posilňoval európsky sociálny model.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 110
Guido Reil

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Členské štáty a Únia by mali 
zabezpečiť, aby boli zmeny spravodlivé a 
sociálne primerané, aby sa posilňovalo 
úsilie o inkluzívnu a odolnú spoločnosť, v 
ktorej sú ľudia chránení a splnomocnení na 
predvídanie a riadenie zmien, a kde sa 
môžu aktívne podieľať na živote 
spoločnosti a hospodárstva. Mala by sa 

(9) Členské štáty a Únia by mali 
zabezpečiť, aby boli zmeny spravodlivé a 
sociálne primerané, aby sa posilňovalo 
úsilie o inkluzívnu a odolnú spoločnosť, v 
ktorej sú ľudia chránení a splnomocnení na 
predvídanie a riadenie zmien, a kde sa 
môžu aktívne podieľať na živote 
spoločnosti a hospodárstva. Mala by sa 
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riešiť diskriminácia vo všetkých jej 
formách. Mal by sa zabezpečiť prístup 
a príležitosti pre všetkých a chudoba 
a sociálne vylúčenie (aj v prípade detí) by 
sa mali zredukovať, a to najmä 
zabezpečením účinného fungovania trhov 
práce a systémov sociálnej ochrany 
a odstránením prekážok, ktoré bránia 
vzdelávaniu, odbornej príprave a účasti na 
trhu práce, vrátane prostredníctvom 
investícií do vzdelávania a starostlivosti 
v ranom detstve. Včasný a rovnocenný 
prístup k cenovo dostupným službám 
zdravotnej starostlivosti vrátane prevencie 
a podpory zdravia majú v kontexte 
starnúcich spoločností osobitný význam. 
Viac by sa mal využiť potenciál osôb so 
zdravotným postihnutím prispievať 
k hospodárskemu rastu a sociálnemu 
rozvoju. Na pracoviskách v Únii sa ujímajú 
nové hospodárske a obchodné modely 
a v dôsledku toho sa takisto menia 
pracovnoprávne vzťahy. Členské štáty by 
mali zabezpečiť, aby sa v rámci nových 
pracovnoprávnych vzťahov vyplývajúcich 
z nových foriem práce zachovával 
a posilňoval európsky sociálny model.

riešiť diskriminácia vo všetkých jej 
formách. Mal by sa zabezpečiť prístup 
a príležitosti pre všetkých a chudoba 
a sociálne vylúčenie (aj v prípade detí) by 
sa mali zredukovať, a to najmä 
zabezpečením účinného fungovania trhov 
práce a systémov sociálnej ochrany 
a odstránením prekážok, ktoré bránia 
vzdelávaniu, odbornej príprave a účasti na 
trhu práce, vrátane prostredníctvom 
investícií do vzdelávania a starostlivosti 
v ranom detstve. Včasný a rovnocenný 
prístup k cenovo dostupným službám 
zdravotnej starostlivosti vrátane prevencie 
a podpory zdravia majú v kontexte 
starnúcich spoločností osobitný význam. 
Viac by sa mal využiť potenciál osôb so 
zdravotným postihnutím prispievať 
k hospodárskemu rastu a sociálnemu 
rozvoju. Na pracoviskách v Únii sa ujímajú 
nové hospodárske a obchodné modely 
a v dôsledku toho sa takisto menia 
pracovnoprávne vzťahy. Členské štáty by 
mali zabezpečiť, aby pracovnoprávne 
vzťahy a pracovné podmienky boli v 
nových formách práce riadne regulované.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 111
Antonius Manders

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Členské štáty a Únia by mali 
zabezpečiť, aby boli zmeny spravodlivé a 
sociálne primerané, aby sa posilňovalo 
úsilie o inkluzívnu a odolnú spoločnosť, v 
ktorej sú ľudia chránení a splnomocnení na 
predvídanie a riadenie zmien, a kde sa 
môžu aktívne podieľať na živote 
spoločnosti a hospodárstva. Mala by sa 
riešiť diskriminácia vo všetkých jej 

(9) Členské štáty a Únia by mali 
zabezpečiť, aby boli zmeny spravodlivé a 
sociálne primerané, aby sa posilňovalo 
úsilie o inkluzívnu a odolnú spoločnosť, v 
ktorej sú ľudia chránení a splnomocnení na 
predvídanie a riadenie zmien, a kde sa 
môžu aktívne podieľať na živote 
spoločnosti a hospodárstva. Mala by sa 
riešiť diskriminácia vo všetkých jej 
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formách. Mal by sa zabezpečiť prístup 
a príležitosti pre všetkých a chudoba 
a sociálne vylúčenie (aj v prípade detí) by 
sa mali zredukovať, a to najmä 
zabezpečením účinného fungovania trhov 
práce a systémov sociálnej ochrany 
a odstránením prekážok, ktoré bránia 
vzdelávaniu, odbornej príprave a účasti na 
trhu práce, vrátane prostredníctvom 
investícií do vzdelávania a starostlivosti 
v ranom detstve. Včasný a rovnocenný 
prístup k cenovo dostupným službám 
zdravotnej starostlivosti vrátane prevencie 
a podpory zdravia majú v kontexte 
starnúcich spoločností osobitný význam. 
Viac by sa mal využiť potenciál osôb so 
zdravotným postihnutím prispievať 
k hospodárskemu rastu a sociálnemu 
rozvoju. Na pracoviskách v Únii sa ujímajú 
nové hospodárske a obchodné modely 
a v dôsledku toho sa takisto menia 
pracovnoprávne vzťahy. Členské štáty by 
mali zabezpečiť, aby sa v rámci nových 
pracovnoprávnych vzťahov vyplývajúcich 
z nových foriem práce zachovával 
a posilňoval európsky sociálny model.

formách. Mal by sa zabezpečiť prístup a 
príležitosti pre všetkých a chudoba a 
sociálne vylúčenie (aj v prípade detí a 
starších osôb) by sa mali zredukovať, a to 
najmä zabezpečením účinného fungovania 
trhov práce a systémov sociálnej ochrany a 
odstránením prekážok, ktoré bránia 
vzdelávaniu, odbornej príprave a účasti na 
trhu práce, a to aj investíciami do 
vzdelávania a starostlivosti v ranom 
detstve. Včasný a rovnocenný prístup k 
cenovo dostupným službám zdravotnej 
starostlivosti vrátane prevencie a podpory 
zdravia majú v kontexte starnúcich 
spoločností osobitný význam. Viac by sa 
mal využiť potenciál osôb so zdravotným 
postihnutím prispievať k hospodárskemu 
rastu a sociálnemu rozvoju. Na 
pracoviskách v Únii sa ujímajú nové 
hospodárske a obchodné modely 
a v dôsledku toho sa takisto menia 
pracovnoprávne vzťahy. Členské štáty by 
mali zabezpečiť, aby sa v rámci nových 
pracovnoprávnych vzťahov vyplývajúcich 
z nových foriem práce zachovával 
a posilňoval európsky sociálny model.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 112
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Členské štáty a Únia by mali 
zabezpečiť, aby boli zmeny spravodlivé a 
sociálne primerané, aby sa posilňovalo 
úsilie o inkluzívnu a odolnú spoločnosť, v 
ktorej sú ľudia chránení a splnomocnení na 
predvídanie a riadenie zmien, a kde sa 
môžu aktívne podieľať na živote 
spoločnosti a hospodárstva. Mala by sa 
riešiť diskriminácia vo všetkých jej 
formách. Mal by sa zabezpečiť prístup 

(9) Členské štáty a Únia by mali 
zabezpečiť, aby boli zmeny spravodlivé a 
sociálne primerané, aby sa posilňovalo 
úsilie o inkluzívnu a odolnú spoločnosť, v 
ktorej sú ľudia chránení a splnomocnení na 
predvídanie a riadenie zmien, a kde sa 
môžu aktívne podieľať na živote 
spoločnosti a hospodárstva. Mala by sa 
riešiť diskriminácia vo všetkých jej 
formách. Mal by sa zabezpečiť prístup 
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a príležitosti pre všetkých a chudoba 
a sociálne vylúčenie (aj v prípade detí) by 
sa mali zredukovať, a to najmä 
zabezpečením účinného fungovania trhov 
práce a systémov sociálnej ochrany 
a odstránením prekážok, ktoré bránia 
vzdelávaniu, odbornej príprave a účasti na 
trhu práce, vrátane prostredníctvom 
investícií do vzdelávania a starostlivosti 
v ranom detstve. Včasný a rovnocenný 
prístup k cenovo dostupným službám 
zdravotnej starostlivosti vrátane prevencie 
a podpory zdravia majú v kontexte 
starnúcich spoločností osobitný význam. 
Viac by sa mal využiť potenciál osôb so 
zdravotným postihnutím prispievať 
k hospodárskemu rastu a sociálnemu 
rozvoju. Na pracoviskách v Únii sa ujímajú 
nové hospodárske a obchodné modely 
a v dôsledku toho sa takisto menia 
pracovnoprávne vzťahy. Členské štáty by 
mali zabezpečiť, aby sa v rámci nových 
pracovnoprávnych vzťahov vyplývajúcich 
z nových foriem práce zachovával 
a posilňoval európsky sociálny model.

a príležitosti pre všetkých a chudoba 
a sociálne vylúčenie (aj v prípade detí) by 
sa mali zredukovať, a to najmä 
zabezpečením účinného fungovania trhov 
práce a systémov sociálnej ochrany 
a odstránením prekážok, ktoré bránia 
vzdelávaniu, odbornej príprave a účasti na 
trhu práce, a to aj investíciami do 
vzdelávania a starostlivosti v ranom 
detstve. Včasný a rovnocenný prístup k 
cenovo dostupným službám zdravotnej 
starostlivosti vrátane prevencie a podpory 
zdravia majú v kontexte starnúcich 
spoločností osobitný význam. Viac by sa 
mal využiť potenciál osôb so zdravotným 
postihnutím prispievať k hospodárskemu 
rastu a sociálnemu rozvoju. Na 
pracoviskách v Únii sa ujímajú nové 
hospodárske a obchodné modely 
a v dôsledku toho sa takisto menia 
pracovnoprávne vzťahy. Členské štáty by 
mali zabezpečiť, aby sa v rámci nových 
pracovnoprávnych vzťahov vyplývajúcich 
z nových foriem práce zachovával 
a posilňoval európsky sociálny model.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Peter Lundgren

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Tieto integrované usmernenia by 
mali byť základom odporúčaní pre 
jednotlivé krajiny, ktoré môže Rada 
adresovať členským štátom. Členské štáty 
by mali v plnej miere využívať Európsky 
sociálny fond plus a iné fondy Únie 
vrátane Fondu na spravodlivú 
transformáciu a Fondu InvestEU s 
cieľom podporovať zamestnanosť, 
sociálne investície, sociálne začlenenie, 
prístupnosť, podporovať zvyšovanie a 

vypúšťa sa
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rekvalifikáciu pracovnej sily, celoživotné 
vzdelávanie a kvalitné vzdelávanie a 
odbornú prípravu pre všetkých vrátane 
digitálnej gramotnosti a digitálnych 
zručností. Hoci sú integrované 
usmernenia adresované členským štátom 
a Únii, mali by sa vykonávať v partnerstve 
so všetkými vnútroštátnymi, regionálnymi 
a miestnymi orgánmi, v úzkej spolupráci 
s parlamentmi, ako aj so sociálnymi 
partnermi a zástupcami občianskej 
spoločnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Miriam Lexmann

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Tieto integrované usmernenia by 
mali byť základom odporúčaní pre 
jednotlivé krajiny, ktoré môže Rada 
adresovať členským štátom. Členské štáty 
by mali v plnej miere využívať Európsky 
sociálny fond plus a iné fondy Únie vrátane 
Fondu na spravodlivú transformáciu a 
Fondu InvestEU s cieľom podporovať 
zamestnanosť, sociálne investície, sociálne 
začlenenie, prístupnosť, podporovať 
zvyšovanie a rekvalifikáciu pracovnej sily, 
celoživotné vzdelávanie a kvalitné 
vzdelávanie a odbornú prípravu pre 
všetkých vrátane digitálnej gramotnosti a 
digitálnych zručností. Hoci sú integrované 
usmernenia adresované členským štátom 
a Únii, mali by sa vykonávať v partnerstve 
so všetkými vnútroštátnymi, regionálnymi 
a miestnymi orgánmi, v úzkej spolupráci 
s parlamentmi, ako aj so sociálnymi 
partnermi a zástupcami občianskej 
spoločnosti.

(10) Tieto integrované usmernenia by 
mali byť základom odporúčaní pre 
jednotlivé krajiny, ktoré môže Rada 
adresovať členským štátom. Členské štáty 
by mali v plnej miere využívať Európsky 
sociálny fond plus a iné fondy Únie vrátane 
Fondu na spravodlivú transformáciu a 
Fondu InvestEU s cieľom podporovať 
zamestnanosť, sociálne investície, sociálne 
začlenenie, prístupnosť, podporovať 
zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu 
pracovnej sily, celoživotné vzdelávanie a 
kvalitné vzdelávanie a odbornú prípravu 
pre všetkých vrátane digitálnej gramotnosti 
a digitálnych zručností. So zreteľom na 
dôsledky pandémie COVID-19 by malo 
využívanie týchto fondov zohrávať 
významnú úlohu aj pri posilňovaní 
služieb, a to aj vtedy, keď sú tieto služby 
poskytované neziskovými alebo 
charitatívnymi organizáciami. Hoci sú 
integrované usmernenia adresované 
členským štátom a Únii, mali by sa 
vykonávať v partnerstve so všetkými 
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vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi 
orgánmi, v úzkej spolupráci s parlamentmi, 
ako aj so sociálnymi partnermi 
a zástupcami občianskej spoločnosti.

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 115
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Tieto integrované usmernenia by 
mali byť základom odporúčaní pre 
jednotlivé krajiny, ktoré môže Rada 
adresovať členským štátom. Členské štáty 
by mali v plnej miere využívať Európsky 
sociálny fond plus a iné fondy Únie vrátane 
Fondu na spravodlivú transformáciu a 
Fondu InvestEU s cieľom podporovať 
zamestnanosť, sociálne investície, sociálne 
začlenenie, prístupnosť, podporovať 
zvyšovanie a rekvalifikáciu pracovnej sily, 
celoživotné vzdelávanie a kvalitné 
vzdelávanie a odbornú prípravu pre 
všetkých vrátane digitálnej gramotnosti a 
digitálnych zručností. Hoci sú integrované 
usmernenia adresované členským štátom 
a Únii, mali by sa vykonávať v partnerstve 
so všetkými vnútroštátnymi, regionálnymi 
a miestnymi orgánmi, v úzkej spolupráci 
s parlamentmi, ako aj so sociálnymi 
partnermi a zástupcami občianskej 
spoločnosti.

(10) Tieto integrované usmernenia by 
mali byť základom odporúčaní pre 
jednotlivé krajiny, ktoré môže Rada 
adresovať členským štátom. Členské štáty 
by mali v plnej miere využívať všetky 
dostupné fondy, najmä Európsky sociálny 
fond plus a iné fondy Únie vrátane Fondu 
na spravodlivú transformáciu a Fondu 
InvestEU s cieľom podporovať 
zamestnanosť a sociálne investície a 
prispôsobiť ich potrebám, ktoré majú v 
zdravotnej, sociálnej a hospodárskej 
oblasti, s cieľom chrániť podniky a ich 
zamestnancov.    Členské štáty budú 
vyzvané, aby podporovali sociálne 
investície, sociálne začlenenie, prístupnosť, 
rovnaké príležitosti na zvyšovanie 
kvalifikácie a rekvalifikáciu pracovnej sily, 
celoživotné vzdelávanie a kvalitné 
vzdelávanie a odbornú prípravu pre 
všetkých vrátane digitálnej gramotnosti a 
digitálnych zručností.

 Hoci sú integrované usmernenia 
adresované členským štátom a Únii, mali 
by sa vykonávať v partnerstve so všetkými 
vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi 
orgánmi, v úzkej spolupráci s parlamentmi, 
ako aj so sociálnymi partnermi 
a zástupcami občianskej spoločnosti.
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Or. es

Pozmeňujúci návrh 116
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Tieto integrované usmernenia by 
mali byť základom odporúčaní pre 
jednotlivé krajiny, ktoré môže Rada 
adresovať členským štátom. Členské štáty 
by mali v plnej miere využívať Európsky 
sociálny fond plus a iné fondy Únie vrátane 
Fondu na spravodlivú transformáciu a 
Fondu InvestEU s cieľom podporovať 
zamestnanosť, sociálne investície, sociálne 
začlenenie, prístupnosť, podporovať 
zvyšovanie a rekvalifikáciu pracovnej sily, 
celoživotné vzdelávanie a kvalitné 
vzdelávanie a odbornú prípravu pre 
všetkých vrátane digitálnej gramotnosti a 
digitálnych zručností. Hoci sú integrované 
usmernenia adresované členským štátom 
a Únii, mali by sa vykonávať v partnerstve 
so všetkými vnútroštátnymi, regionálnymi 
a miestnymi orgánmi, v úzkej spolupráci 
s parlamentmi, ako aj so sociálnymi 
partnermi a zástupcami občianskej 
spoločnosti.

(10) Tieto integrované usmernenia by 
mali byť základom odporúčaní pre 
jednotlivé krajiny, ktoré môže Rada 
adresovať členským štátom. Členské štáty 
by mali v plnej miere využívať Európsky 
sociálny fond plus a iné fondy Únie vrátane 
Fondu na spravodlivú transformáciu a 
Fondu InvestEU s cieľom podporovať 
stabilnú, kvalitnú zamestnanosť schopnú 
chrániť všetkých pracovníkov pred 
chudobou, sociálne investície, sociálne 
začlenenie, prístupnosť, podporovať 
zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu 
pracovnej sily, celoživotné vzdelávanie a 
kvalitné vzdelávanie a odbornú prípravu 
pre všetkých vrátane digitálnej gramotnosti 
a digitálnych zručností. Hoci sú 
integrované usmernenia adresované 
členským štátom a Únii, mali by sa 
vykonávať v partnerstve so všetkými 
vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi 
orgánmi, v úzkej spolupráci s parlamentmi, 
ako aj so sociálnymi partnermi 
a zástupcami občianskej spoločnosti.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 117
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-
Veli, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 10



AM\1204312SK.docx 73/90 PE650.650v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Tieto integrované usmernenia by 
mali byť základom odporúčaní pre 
jednotlivé krajiny, ktoré môže Rada 
adresovať členským štátom. Členské štáty 
by mali v plnej miere využívať Európsky 
sociálny fond plus a iné fondy Únie vrátane 
Fondu na spravodlivú transformáciu a 
Fondu InvestEU s cieľom podporovať 
zamestnanosť, sociálne investície, sociálne 
začlenenie, prístupnosť, podporovať 
zvyšovanie a rekvalifikáciu pracovnej sily, 
celoživotné vzdelávanie a kvalitné 
vzdelávanie a odbornú prípravu pre 
všetkých vrátane digitálnej gramotnosti a 
digitálnych zručností. Hoci sú integrované 
usmernenia adresované členským štátom 
a Únii, mali by sa vykonávať v partnerstve 
so všetkými vnútroštátnymi, regionálnymi 
a miestnymi orgánmi, v úzkej spolupráci 
s parlamentmi, ako aj so sociálnymi 
partnermi a zástupcami občianskej 
spoločnosti.

(10) Tieto integrované usmernenia by 
mali byť základom odporúčaní pre 
jednotlivé krajiny, ktoré môže Rada 
adresovať členským štátom. Členské štáty 
by mali v plnej miere využívať Európsky 
sociálny fond plus a iné fondy Únie vrátane 
Fondu na spravodlivú transformáciu a 
Fondu InvestEU s cieľom podporovať 
zamestnanosť, sociálne investície, sociálne 
začlenenie a prístupnosť, pomáhať pri 
transformácii na zelené, digitálne 
hospodárstvo a podporovať zvyšovanie 
kvalifikácie a rekvalifikáciu pracovnej sily, 
celoživotné vzdelávanie a kvalitné 
vzdelávanie a odbornú prípravu pre 
všetkých vrátane digitálnej gramotnosti a 
digitálnych zručností. Hoci sú integrované 
usmernenia adresované členským štátom 
a Únii, mali by sa vykonávať v partnerstve 
so všetkými vnútroštátnymi, regionálnymi 
a miestnymi orgánmi, v úzkej spolupráci 
s parlamentmi, ako aj so sociálnymi 
partnermi a zástupcami občianskej 
spoločnosti.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 118
Anne Sander

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Tieto integrované usmernenia by 
mali byť základom odporúčaní pre 
jednotlivé krajiny, ktoré môže Rada 
adresovať členským štátom. Členské štáty 
by mali v plnej miere využívať Európsky 
sociálny fond plus a iné fondy Únie vrátane 
Fondu na spravodlivú transformáciu a 
Fondu InvestEU s cieľom podporovať 
zamestnanosť, sociálne investície, sociálne 

(10) Tieto integrované usmernenia by 
mali byť základom odporúčaní pre 
jednotlivé krajiny, ktoré môže Rada 
adresovať členským štátom. Členské štáty 
by mali v plnej miere využívať Európsky 
sociálny fond plus, európske štrukturálne 
a investičné fondy a iné fondy Únie 
vrátane Fondu na spravodlivú 
transformáciu a Fondu InvestEU s cieľom 
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začlenenie, prístupnosť, podporovať 
zvyšovanie a rekvalifikáciu pracovnej sily, 
celoživotné vzdelávanie a kvalitné 
vzdelávanie a odbornú prípravu pre 
všetkých vrátane digitálnej gramotnosti a 
digitálnych zručností. Hoci sú integrované 
usmernenia adresované členským štátom 
a Únii, mali by sa vykonávať v partnerstve 
so všetkými vnútroštátnymi, regionálnymi 
a miestnymi orgánmi, v úzkej spolupráci 
s parlamentmi, ako aj so sociálnymi 
partnermi a zástupcami občianskej 
spoločnosti.

podporovať zamestnanosť, sociálne 
investície, sociálne začlenenie, prístupnosť, 
podporovať zvyšovanie kvalifikácie a 
rekvalifikáciu pracovnej sily, celoživotné 
vzdelávanie a kvalitné vzdelávanie a 
odbornú prípravu pre všetkých vrátane 
digitálnej gramotnosti a digitálnych 
zručností. Hoci sú integrované usmernenia 
adresované členským štátom a Únii, mali 
by sa vykonávať v partnerstve so všetkými 
vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi 
orgánmi, v úzkej spolupráci s parlamentmi, 
ako aj so sociálnymi partnermi 
a zástupcami občianskej spoločnosti.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 119
Anne Sander

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Hospodárska a sociálna kríza 
spôsobená pandémiou COVID-19 oslabila 
európske trhy práce a trhy týkajúce sa 
zamestnania. Má veľký vplyv na všetkých 
pracovníkov, na európsku hospodársku 
štruktúru a na fungovanie a finančný stav 
podnikov. V dôsledku tejto krízy boli 
oslabené všetky hospodárske subjekty – 
veľké podniky, MSP, VMP a samostatne 
zárobkovo činné osoby. Podniky čelia 
značným finančným ťažkostiam, ktoré 
vedú k vysokému riziku konkurzu vo 
všetkých odvetviach vrátane 
poľnohospodárstva, cestovného ruchu, 
dopravy atď. Tieto ťažkosti mali vplyv na 
všetky dodávateľské reťazce, čo ohrozilo 
milióny pracovných miest v celej EÚ. V 
tejto súvislosti sa počet nezamestnaných v 
Európe výrazne zvýšil, čím sa celá časť 
pracovnej sily dostala do neistej situácie. 
V tejto súvislosti by sa mala osobitná 
pozornosť venovať odolnosti 
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vnútroštátnych systémov poistenia v 
nezamestnanosti. Kríza vyvíja osobitný 
tlak na zásadu voľného pohybu a mobility 
cezhraničných pracovníkov, ktorí 
predstavujú 1,3 milióna Európanov. 
Opatrenia na obnovenie kontrol 
vnútorných hraníc EÚ brzdia mobilitu 
cezhraničných pracovníkov vrátane 
mnohých opatrovateľov či sezónnych 
pracovníkov v poľnohospodárstve. Tieto 
opatrenia mali negatívny vplyv na 
pracovníkov a riadne fungovanie 
súkromných a verejných orgánov a 
paralyzovali časť hospodárstva.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 120
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) S cieľom posilniť demokratický 
rozhodovací proces by mal byť Európsky 
parlament zapojený do vymedzenia 
integrovaných usmernení za rovnakých 
podmienok ako Rada.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Peter Lundgren

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zohľadnia usmernenia 
uvedené v prílohe vo svojich politikách 

Členské štáty môžu zohľadniť usmernenia 
uvedené v prílohe vo svojich politikách 
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zamestnanosti a programoch reforiem, 
ktoré sa predkladajú v súlade s článkom 
148 ods. 3 ZFEÚ.

zamestnanosti a programoch reforiem, 
ktoré sa predkladajú v súlade s článkom 
148 ods. 3 ZFEÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tieto usmernenia pre zamestnanosť sa v 
plnej miere zrevidujú najneskôr jeden rok 
po ich prijatí, aby sa lepšie zohľadnili 
účinky pandémie COVID-19, podporila sa 
rýchla hospodárska a sociálna obnova a 
aby sa lepšie reagovalo na budúce krízy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh rozhodnutia
Článok 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 2a
Členské štáty vyzývajú Komisiu, aby čo 
najskôr predložila nový návrh 
rozhodnutia o usmerneniach pre politiky 
zamestnanosti, ktorý zohľadňuje krízu 
pandémie COVID-19 a jej dôsledky v 
sociálnej oblasti a v oblasti zamestnanosti.
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 124
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh rozhodnutia
Príloha I – Usmernenie 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali aktívne podporovať 
udržateľné sociálne trhové hospodárstvo 
a uľahčovať a podporovať investície do 
vytvárania kvalitných pracovných miest. 
Na tento účel by mali znížiť prekážky, 
ktorým čelia podniky pri zamestnávaní 
ľudí, podporovať zodpovedné podnikanie a 
skutočnú samostatnú zárobkovú činnosť, a 
najmä podporovať vytváranie a rast 
mikropodnikov, malých a stredných 
podnikov, a to aj prostredníctvom prístupu 
k finančným prostriedkom. Členské štáty 
by mali aktívne podporovať rozvoj 
sociálneho hospodárstva, posilňovať 
sociálne inovácie, sociálne podniky a 
podnecovať tieto inovačné spôsoby práce, 
vytvárať kvalitné pracovné príležitosti a 
sociálne výhody na miestnej úrovni.

Komisia a členské štáty by mali v 
súvislosti s krízou pandémie COVID-19 
koordinovať svoje úsilie zamerané na 
uľahčenie prístupu k úverom, najmä pre 
MSP a samostatne zárobkovo činné 
osoby. Na tento účel by sa štrukturálne 
fondy a VFR mali presmerovať na nové 
priority, aby sa predišlo trvalému 
zatváraniu životaschopných podnikov, a s 
cieľom zamerať sa na budúcu obnovu 
hospodárstva.

 Mali by tiež podporovať všetkých 
dotknutých zamestnancov podnikov. 
Členské štáty by mali aktívne podporovať 
udržateľné sociálne trhové hospodárstvo s 
cieľom zabezpečiť kontinuitu činností, 
udržať súčasné úrovne zamestnanosti 
a uľahčovať a podporovať investície do 
vytvárania kvalitných pracovných miest. 
Na tento účel by mali znížiť prekážky, 
ktorým čelia podniky pri zamestnávaní 
ľudí, podporovať zodpovedné podnikanie a 
skutočnú samostatnú zárobkovú činnosť, a 
najmä podporovať kontinuitu, vytváranie a 
rast mikropodnikov, malých a stredných 
podnikov, a to aj prostredníctvom prístupu 
k finančným prostriedkom. Členské štáty 
by mali aktívne podporovať rozvoj 
sociálneho hospodárstva, posilňovať 
sociálne inovácie, podniky sociálneho 
hospodárstva a podnecovať tieto inovačné 
spôsoby práce, vytvárať kvalitné pracovné 
príležitosti a sociálne výhody na miestnej 
úrovni.

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 125
Anne Sander

Návrh rozhodnutia
Príloha I – Usmernenie 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali aktívne podporovať 
udržateľné sociálne trhové hospodárstvo 
a uľahčovať a podporovať investície do 
vytvárania kvalitných pracovných miest. 
Na tento účel by mali znížiť prekážky, 
ktorým čelia podniky pri zamestnávaní 
ľudí, podporovať zodpovedné podnikanie a 
skutočnú samostatnú zárobkovú činnosť, a 
najmä podporovať vytváranie a rast 
mikropodnikov, malých a stredných 
podnikov, a to aj prostredníctvom prístupu 
k finančným prostriedkom. Členské štáty 
by mali aktívne podporovať rozvoj 
sociálneho hospodárstva, posilňovať 
sociálne inovácie, sociálne podniky a 
podnecovať tieto inovačné spôsoby práce, 
vytvárať kvalitné pracovné príležitosti a 
sociálne výhody na miestnej úrovni.

Členské štáty by mali aktívne podporovať 
udržateľné sociálne trhové hospodárstvo a 
uľahčovať a podporovať investície do 
vytvárania kvalitných pracovných miest. 
Na tento účel by mali znížiť prekážky, 
ktorým čelia podniky pri zamestnávaní 
ľudí, podporovať zodpovedné podnikanie 
vrátane podnikania žien a mladých ľudí a 
skutočnú samostatnú zárobkovú činnosť, a 
najmä podporovať vytváranie a rast 
mikropodnikov, malých a stredných 
podnikov, a to aj prostredníctvom prístupu 
k finančným prostriedkom. MSP sú 
oporou európskeho hospodárstva a 
potrebujú podporu pri prechode na 
digitálnejšie a ekologickejšie 
hospodárstvo. Pri vypracúvaní verejných 
politík musia členské štáty zohľadňovať 
sociálno-ekonomické účinky politík na 
MSP. Členské štáty by mali aktívne 
podporovať rozvoj sociálneho 
hospodárstva, posilňovať sociálne 
inovácie, sociálne podniky a podnecovať 
tieto inovačné spôsoby práce, vytvárať 
kvalitné pracovné príležitosti, 
predovšetkým v strategických sektoroch so 
silným potenciálom rastu, a sociálne 
výhody na miestnej úrovni.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 126
Miriam Lexmann

Návrh rozhodnutia
Príloha I – Usmernenie 5 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali aktívne podporovať 
udržateľné sociálne trhové hospodárstvo 
a uľahčovať a podporovať investície do 
vytvárania kvalitných pracovných miest. 
Na tento účel by mali znížiť prekážky, 
ktorým čelia podniky pri zamestnávaní 
ľudí, podporovať zodpovedné podnikanie a 
skutočnú samostatnú zárobkovú činnosť, a 
najmä podporovať vytváranie a rast 
mikropodnikov, malých a stredných 
podnikov, a to aj prostredníctvom prístupu 
k finančným prostriedkom. Členské štáty 
by mali aktívne podporovať rozvoj 
sociálneho hospodárstva, posilňovať 
sociálne inovácie, sociálne podniky a 
podnecovať tieto inovačné spôsoby práce, 
vytvárať kvalitné pracovné príležitosti a 
sociálne výhody na miestnej úrovni.

Členské štáty by mali aktívne podporovať 
udržateľné sociálne trhové hospodárstvo a 
uľahčovať a podporovať investície do 
vytvárania kvalitných pracovných miest. 
Na tento účel by mali znížiť prekážky, 
ktorým čelia podniky pri zamestnávaní 
ľudí, podporovať zodpovedné podnikanie a 
skutočnú samostatnú zárobkovú činnosť, a 
najmä podporovať vytváranie a rast 
mikropodnikov, malých a stredných 
podnikov, a to aj prostredníctvom prístupu 
k finančným prostriedkom. Členské štáty 
by mali aktívne podporovať rozvoj 
sociálneho hospodárstva, posilňovať 
sociálne inovácie, sociálne podniky a 
podnecovať tieto inovačné spôsoby práce, 
vytvárať kvalitné pracovné príležitosti a 
sociálne výhody na miestnej úrovni. 
Členské štáty by mali v kontexte pandémie 
COVID-19 podporovať transformáciu 
európskych podnikov tak, aby zabezpečili 
sebestačnosť v oblasti ochranných 
pomôcok a zdravotníckych prístrojov a 
zlepšili tak odolnosť Európskej únie voči 
krízam v oblasti verejného zdravia.

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 127
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh rozhodnutia
Príloha I – Usmernenie 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali aktívne podporovať 
udržateľné sociálne trhové hospodárstvo 
a uľahčovať a podporovať investície do 
vytvárania kvalitných pracovných miest. 
Na tento účel by mali znížiť prekážky, 
ktorým čelia podniky pri zamestnávaní 
ľudí, podporovať zodpovedné podnikanie 
a skutočnú samostatnú zárobkovú činnosť, 

Členské štáty by mali aktívne podporovať 
udržateľné sociálne trhové hospodárstvo a 
uľahčovať a podporovať investície do 
vytvárania kvalitných pracovných miest. 
Na tento účel by mali zaručiť normy 
najvyššej úrovne týkajúce sa sociálnej 
oblasti,  oblasti zamestnania a životného 
prostredia, nabádať k tomu, aby podniky 
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a najmä podporovať vytváranie a rast 
mikropodnikov, malých a stredných 
podnikov, a to aj prostredníctvom prístupu 
k finančným prostriedkom. Členské štáty 
by mali aktívne podporovať rozvoj 
sociálneho hospodárstva, posilňovať 
sociálne inovácie, sociálne podniky a 
podnecovať tieto inovačné spôsoby práce, 
vytvárať kvalitné pracovné príležitosti a 
sociálne výhody na miestnej úrovni.

prijímali pracovníkov do zamestnania na 
neurčitý čas, podporovať zodpovedné 
podnikanie a skutočnú samostatnú 
zárobkovú činnosť, a najmä podporovať 
vytváranie a rast mikropodnikov, malých a 
stredných podnikov, a to aj 
prostredníctvom prístupu k finančným 
prostriedkom. Členské štáty by mali 
aktívne podporovať rozvoj obehového a 
sociálneho hospodárstva, posilňovať 
environmentálne, digitálne a sociálne 
inovácie, sociálne a environmentálne 
podniky a podnecovať tieto inovačné 
spôsoby práce, usilovať sa o rýchly a 
sociálne spravodlivý prechod ku 
klimatickej neutralite najneskôr do roku 
2050, vytvárať kvalitné pracovné 
príležitosti a sociálne a environmentálne 
výhody na miestnej úrovni.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 128
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh rozhodnutia
Príloha I – Usmernenie 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali aktívne podporovať 
udržateľné sociálne trhové hospodárstvo 
a uľahčovať a podporovať investície do 
vytvárania kvalitných pracovných miest. 
Na tento účel by mali znížiť prekážky, 
ktorým čelia podniky pri zamestnávaní 
ľudí, podporovať zodpovedné podnikanie a 
skutočnú samostatnú zárobkovú činnosť, a 
najmä podporovať vytváranie a rast 
mikropodnikov, malých a stredných 
podnikov, a to aj prostredníctvom prístupu 
k finančným prostriedkom. Členské štáty 
by mali aktívne podporovať rozvoj 
sociálneho hospodárstva, posilňovať 
sociálne inovácie, sociálne podniky a 
podnecovať tieto inovačné spôsoby práce, 
vytvárať kvalitné pracovné príležitosti a 

Členské štáty by mali aktívne podporovať 
udržateľné sociálne trhové hospodárstvo 
a uľahčovať a podporovať investície do 
udržiavania súčasnej úrovne 
zamestnanosti v časoch pandémie 
COVID-19, keďže zvýšenie úrovne 
nezamestnanosti sa zdá byť jedným z 
najpálčivejších problémov v krajinách 
EÚ. Dôležitou výzvou zostáva vytváranie 
kvalitných pracovných miest. Na tento účel 
by mali znížiť prekážky, ktorým čelia 
podniky pri zamestnávaní ľudí, podporovať 
podnikanie a samostatnú zárobkovú 
činnosť, a najmä podporovať vytváranie a 
rast mikropodnikov, malých a stredných 
podnikov, a to aj prostredníctvom prístupu 
k finančným prostriedkom. Členské štáty 
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sociálne výhody na miestnej úrovni. by mali aktívne podporovať rozvoj 
sociálneho hospodárstva, posilňovať 
sociálne inovácie, sociálne podniky a 
podnecovať tieto inovačné spôsoby práce, 
vytvárať kvalitné pracovné príležitosti a 
sociálne výhody na miestnej úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh rozhodnutia
Príloha I – Usmernenie 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali aktívne podporovať 
udržateľné sociálne trhové hospodárstvo 
a uľahčovať a podporovať investície do 
vytvárania kvalitných pracovných miest. 
Na tento účel by mali znížiť prekážky, 
ktorým čelia podniky pri zamestnávaní 
ľudí, podporovať zodpovedné podnikanie 
a skutočnú samostatnú zárobkovú činnosť, 
a najmä podporovať vytváranie a rast 
mikropodnikov, malých a stredných 
podnikov, a to aj prostredníctvom prístupu 
k finančným prostriedkom. Členské štáty 
by mali aktívne podporovať rozvoj 
sociálneho hospodárstva, posilňovať 
sociálne inovácie, sociálne podniky a 
podnecovať tieto inovačné spôsoby práce, 
vytvárať kvalitné pracovné príležitosti a 
sociálne výhody na miestnej úrovni.

Členské štáty by mali aktívne podporovať 
udržateľné sociálne trhové hospodárstvo a 
investovať do podporných opatrení 
zameraných na zachovanie zamestnanosti 
a ochranu všetkých druhov pracovníkov, 
najmä tých, ktorí vykonávajú neistú a 
neštandardnú prácu, cezhraničných 
pracovníkov a samostatne zárobkovo 
činných osôb, pri vytváraní udržateľných 
kvalitných pracovných miest v rámci 
všetkých úrovní zručností a 
hospodárskych sektorov. Na tento účel by 
členské štáty mali podporovať plnú 
zamestnanosť, zodpovedné podnikanie a 
skutočnú samostatnú zárobkovú činnosť, a 
najmä podporovať vytváranie a rast 
mikropodnikov, malých a stredných 
podnikov, a to aj prostredníctvom prístupu 
k finančným prostriedkom. Členské štáty 
by mali aktívne podporovať rozvoj 
sociálneho hospodárstva, posilňovať 
sociálne inovácie, sociálne podniky a 
podnecovať tieto inovačné spôsoby práce, 
vytvárať kvalitné pracovné príležitosti a 
sociálne výhody na miestnej úrovni.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh rozhodnutia
Príloha I – Usmernenie 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali aktívne podporovať 
udržateľné sociálne trhové hospodárstvo 
a uľahčovať a podporovať investície do 
vytvárania kvalitných pracovných miest. 
Na tento účel by mali znížiť prekážky, 
ktorým čelia podniky pri zamestnávaní 
ľudí, podporovať zodpovedné podnikanie a 
skutočnú samostatnú zárobkovú činnosť, a 
najmä podporovať vytváranie a rast 
mikropodnikov, malých a stredných 
podnikov, a to aj prostredníctvom prístupu 
k finančným prostriedkom. Členské štáty 
by mali aktívne podporovať rozvoj 
sociálneho hospodárstva, posilňovať 
sociálne inovácie, sociálne podniky a 
podnecovať tieto inovačné spôsoby práce, 
vytvárať kvalitné pracovné príležitosti a 
sociálne výhody na miestnej úrovni.

Členské štáty by mali aktívne podporovať 
udržateľné sociálne trhové hospodárstvo a 
uľahčovať a podporovať investície do 
vytvárania kvalitných pracovných miest. 
Na tento účel by mali znížiť prekážky, 
ktorým čelia podniky pri udržaní si alebo 
zamestnávaní ľudí, podporovať 
zodpovedné podnikanie a skutočnú 
samostatnú zárobkovú činnosť, a najmä 
podporovať vytváranie a rast 
mikropodnikov, malých a stredných 
podnikov, a to aj prostredníctvom prístupu 
k finančným prostriedkom. Členské štáty 
by mali aktívne podporovať rozvoj 
sociálneho hospodárstva, posilňovať 
sociálne inovácie a sociálne podniky a 
posilňovať ich udržateľnosť, podnecovať 
tieto inovačné spôsoby práce, ktoré 
vytvárajú kvalitné pracovné príležitosti a 
sociálne výhody na miestnej úrovni.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 a jej dôsledky pre hospodárstvo i trh práce je problémom, 
ktorý je nutné riešiť, nielen najímanie, ale aj udržanie súčasnej pracovnej sily. Podľa nášho 
názoru sú kľúčové nielen rozvoj sociálneho hospodárstva a podpora sociálnych podnikov, ale 
aj posilnenie ich udržateľnosti, aby sa zabezpečila ich dlhodobá životaschopnosť, účinná a 
udržateľná prevádzka. Sociálny prínos zabezpečujú nielen inovatívne formy práce, ale aj 
rozvoj sociálneho hospodárstva a podpora sociálnej inovácie.

Pozmeňujúci návrh 131
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman
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Návrh rozhodnutia
Príloha I – Usmernenie 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali aktívne podporovať 
udržateľné sociálne trhové hospodárstvo 
a uľahčovať a podporovať investície do 
vytvárania kvalitných pracovných miest. 
Na tento účel by mali znížiť prekážky, 
ktorým čelia podniky pri zamestnávaní 
ľudí, podporovať zodpovedné podnikanie a 
skutočnú samostatnú zárobkovú činnosť, a 
najmä podporovať vytváranie a rast 
mikropodnikov, malých a stredných 
podnikov, a to aj prostredníctvom prístupu 
k finančným prostriedkom. Členské štáty 
by mali aktívne podporovať rozvoj 
sociálneho hospodárstva, posilňovať 
sociálne inovácie, sociálne podniky a 
podnecovať tieto inovačné spôsoby práce, 
vytvárať kvalitné pracovné príležitosti a 
sociálne výhody na miestnej úrovni.

V kontexte krízy pandémie COVID-19 by 
členské štáty mali aktívne podporovať 
udržateľné sociálne trhové hospodárstvo a 
uľahčovať a podporovať investície do 
vytvárania kvalitných pracovných miest. 
Na tento účel by mali znížiť prekážky, 
ktorým čelia podniky pri zamestnávaní 
ľudí, podporovať zodpovedné podnikanie a 
skutočnú samostatnú zárobkovú činnosť, a 
najmä podporovať vytváranie a rast 
mikropodnikov, malých a stredných 
podnikov, a to aj prostredníctvom prístupu 
k finančným prostriedkom. Členské štáty 
by mali aktívne podporovať rozvoj 
sociálneho hospodárstva, posilňovať 
sociálne inovácie, sociálne podniky a 
podnecovať tieto inovačné spôsoby práce, 
vytvárať kvalitné pracovné príležitosti a 
sociálne výhody na miestnej úrovni.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 132
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Návrh rozhodnutia
Príloha I – Usmernenie 5 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Kríza pandémie COVID-19 má a bude 
mať mnohé sociálne účinky a účinky na 
politiku zamestnanosti. V reakcii na túto 
bezprecedentnú krízu by členské štáty 
mali chrániť a rozvíjať európsky trh 
práce a usilovať sa o väčšiu európsku 
solidaritu chrániac tých 
najzraniteľnejších a nezabúdajúc na 
nikoho. Členské štáty by mali pracovať na 
európskej koordinácii, aby boli chránení 
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európski pracovníci a podniky, najmä s 
pomocou rozsiahleho európskeho plánu 
obnovy, pričom členské štáty by mali mať 
možnosť poskytovať priamu podporu 
najviac postihnutým odvetviam.
Členské štáty by mali pokračovať v 
zavádzaní systémov na podporu podnikov 
v ťažkostiach a podnikov, ktoré trpia 
nedostatkom likvidity, najmä MSP, a mali 
by toto zavádzanie posilňovať, a takisto by 
mali podporovať pracovníkov s režimom 
skráteného pracovného času, aby sa 
zaručili nielen pracovné miesta a mzdy, 
ale aj pracovné podmienky. Mali by sa 
podporovať všetci pracovníci, najmä 
pracovníci s najneistejším pracovným 
miestom, ktorí boli počas tejto krízy v 
prvej línii. Členské štáty by mali nabádať 
zdravotnícke orgány, aby zaviedli 
opatrenia na riešenie zložitých 
psychologických podmienok, ktoré majú 
vplyv na mnohých pracovníkov, a znížiť 
všeobecnú úzkosť a negatívny vplyv 
sociálnej izolácie.
Členské štáty by mali pracovníkom 
poskytnúť najlepšie normy ochrany 
zdravia a bezpečnosti pri práci. Členské 
štáty by mali uľahčovať využívanie 
telepráce a zároveň zaručiť pracovníkom 
ich pracovné podmienky.
Členské štáty by mali zabezpečiť 
zapojenie sociálnych partnerov do 
plánovania a vykonávania takýchto 
opatrení. Cezhraniční pracovníci, ktorí 
boli ťažko postihnutí zatváraním hraníc, 
musia mať zaručené práva a pracovné 
miesta.
Členské štáty by mali využiť všetky fondy, 
ktoré majú k dispozícii, ako napríklad 
Európsky sociálny fond a Fond európskej 
pomoci pre najodkázanejšie osoby, a mali 
by tak urobiť vo veľkom rozsahu s 
cieľom reagovať na krízu. Cieľom musí 
byť zaistenie bezpečnosti pri práci, 
podpora najodkázanejších osôb a obnova 
hospodárskej činnosti. Členské štáty by 
takisto mali zvýšiť svoje udržateľné 
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investície v mnohých sektoroch, ako je 
zdravotníctvo, vzdelávanie a sektory 
budúcnosti, napríklad odvetvia 
digitálneho hospodárstva a ekologického 
hospodárstva.
Členské štáty by sa mali zaviazať, že 
zabezpečia, aby plán obnovy prispel k 
dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja, 
bol v súlade s cieľmi stanovenými v 
zelenej dohode a prispel k vykonávaniu 
Európskeho piliera sociálnych práv.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 133
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh rozhodnutia
Príloha I – Usmernenie 5 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali aktívne podporovať 
plnú zamestnanosť založenú na 
kvalitných pracovných miestach v 
udržateľnom hospodárstve, a to plným 
využitím podpory v rámci ESF+ a 
prípadne iných nástrojov Únie, ako je 
Fond InvestEU a Fond na spravodlivú 
transformáciu. Tieto opatrenia by mali 
zohľadňovať kontext krízy pandémie 
COVID-19.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh rozhodnutia
Príloha I – Usmernenie 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Daňové zaťaženie by sa malo presunúť z Daňové zaťaženie práce by sa malo znížiť 
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práce na iné zdroje zdanenia, ktoré sú 
priaznivejšie pre zamestnanosť a 
inkluzívny rast a zároveň by sa malo 
zosúladiť s cieľmi v oblasti klímy a 
životného prostredia, a to so zreteľom na 
prerozdeľovací účinok daňového systému, 
a zároveň by sa mali chrániť príjmy na 
zabezpečenie primeranej sociálnej 
ochrany a výdavky na podporu rastu.

a v určitých prípadoch dokonca odstrániť. 
Malo by sa uľahčovať vytváranie nových 
pracovných miest.  

Or. es

Pozmeňujúci návrh 135
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh rozhodnutia
Príloha I – Usmernenie 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Daňové zaťaženie by sa malo presunúť z 
práce na iné zdroje zdanenia, ktoré sú 
priaznivejšie pre zamestnanosť a 
inkluzívny rast a zároveň by sa malo 
zosúladiť s cieľmi v oblasti klímy a 
životného prostredia, a to so zreteľom na 
prerozdeľovací účinok daňového systému, 
a zároveň by sa mali chrániť príjmy na 
zabezpečenie primeranej sociálnej ochrany 
a výdavky na podporu rastu.

Daňové zaťaženie by sa malo presunúť z 
práce na iné zdroje zdanenia, aby bolo 
priaznivejšie pre zamestnanosť a 
inkluzívny udržateľný rast a zároveň by 
malo byť v úplnom súlade s cieľmi 
udržateľného rozvoja a cieľmi európskej 
zelenej dohody v oblasti klímy a životného 
prostredia, a to so zreteľom na 
prerozdeľovací účinok daňového systému, 
a zároveň by sa mali chrániť príjmy na 
zabezpečenie primeranej sociálnej ochrany 
a výdavky na podporu rastu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Návrh rozhodnutia
Príloha I – Usmernenie 5 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Daňové zaťaženie by sa malo presunúť z 
práce na iné zdroje zdanenia, ktoré sú 
priaznivejšie pre zamestnanosť a 
inkluzívny rast a zároveň by sa malo 
zosúladiť s cieľmi v oblasti klímy a 
životného prostredia, a to so zreteľom na 
prerozdeľovací účinok daňového systému, 
a zároveň by sa mali chrániť príjmy na 
zabezpečenie primeranej sociálnej ochrany 
a výdavky na podporu rastu.

Daňové zaťaženie by sa malo presunúť z 
práce na iné zdroje zdanenia, ktoré sú 
priaznivejšie pre zamestnanosť a 
inkluzívny rast a zároveň by sa malo 
systematicky zosúladiť s cieľmi 
udržateľného rozvoja a s cieľmi v oblasti 
klímy a životného prostredia vymedzenými 
v zelenej dohode, a to so zreteľom na 
prerozdeľovací účinok daňového systému, 
a zároveň by sa mali chrániť príjmy na 
zabezpečenie primeranej sociálnej ochrany 
všetkých občanov a výdavky na podporu 
rastu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 137
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh rozhodnutia
Príloha I – Usmernenie 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Daňové zaťaženie by sa malo presunúť z 
práce na iné zdroje zdanenia, ktoré sú 
priaznivejšie pre zamestnanosť a 
inkluzívny rast a zároveň by sa malo 
zosúladiť s cieľmi v oblasti klímy a 
životného prostredia, a to so zreteľom na 
prerozdeľovací účinok daňového systému, 
a zároveň by sa mali chrániť príjmy na 
zabezpečenie primeranej sociálnej ochrany 
a výdavky na podporu rastu.

Členské štáty by sa mali usilovať o 
zníženie daňového zaťaženia práce jeho 
presunutím na iné zdroje, ktoré 
neohrozujú zamestnanosť a udržateľný a 
inkluzívny rozvoj a sú plne v súlade s 
cieľmi v oblasti klímy a životného 
prostredia, čím sa zvýši prerozdeľovací 
účinok daňového systému v prospech 
chudobnejších a zraniteľnejších vrstiev 
spoločnosti a zároveň sa ochránia príjmy 
na zabezpečenie primeranej sociálnej 
ochrany a výdavky na podporu rastu.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 138
Antonius Manders
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Návrh rozhodnutia
Príloha I – Usmernenie 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Daňové zaťaženie by sa malo presunúť z 
práce na iné zdroje zdanenia, ktoré sú 
priaznivejšie pre zamestnanosť a 
inkluzívny rast a zároveň by sa malo 
zosúladiť s cieľmi v oblasti klímy a 
životného prostredia, a to so zreteľom na 
prerozdeľovací účinok daňového systému, 
a zároveň by sa mali chrániť príjmy na 
zabezpečenie primeranej sociálnej ochrany 
a výdavky na podporu rastu.

Daňové zaťaženie by sa malo presunúť z 
práce na iné zdroje zdanenia, ktoré sú 
priaznivejšie pre zamestnanosť a 
inkluzívny rast a zároveň by sa malo 
zosúladiť s cieľmi v oblasti klímy a 
životného prostredia, a to so zreteľom na 
prerozdeľovací účinok daňového systému, 
a zároveň by sa mali chrániť príjmy na 
zabezpečenie primeranej sociálnej ochrany 
a výdavky na podporu rastu. Indexácia 
dôchodkových príjmov musí byť zaručená 
v členských štátoch.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 139
José Manuel Fernandes

Návrh rozhodnutia
Príloha I – Usmernenie 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Daňové zaťaženie by sa malo presunúť z 
práce na iné zdroje zdanenia, ktoré sú 
priaznivejšie pre zamestnanosť a 
inkluzívny rast a zároveň by sa malo 
zosúladiť s cieľmi v oblasti klímy a 
životného prostredia, a to so zreteľom na 
prerozdeľovací účinok daňového systému, 
a zároveň by sa mali chrániť príjmy na 
zabezpečenie primeranej sociálnej ochrany 
a výdavky na podporu rastu.

Daňové zaťaženie by sa malo presunúť z 
práce na iné zdroje zdanenia, ktoré sú 
priaznivejšie pre mikropodniky, malé a 
stredné podniky, zamestnanosť a 
inkluzívny rast a zároveň by sa malo 
zosúladiť s cieľmi v oblasti klímy a 
životného prostredia, a to so zreteľom na 
prerozdeľovací účinok daňového systému, 
a zároveň by sa mali chrániť príjmy na 
zabezpečenie primeranej sociálnej ochrany 
a výdavky na podporu rastu.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 140
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska
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Návrh rozhodnutia
Príloha I – Usmernenie 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Daňové zaťaženie by sa malo presunúť z 
práce na iné zdroje zdanenia, ktoré sú 
priaznivejšie pre zamestnanosť a 
inkluzívny rast a zároveň by sa malo 
zosúladiť s cieľmi v oblasti klímy a 
životného prostredia, a to so zreteľom na 
prerozdeľovací účinok daňového systému, 
a zároveň by sa mali chrániť príjmy na 
zabezpečenie primeranej sociálnej ochrany 
a výdavky na podporu rastu.

Daňové zaťaženie by sa malo presunúť z 
práce na iné zdroje zdanenia, ktoré sú 
priaznivejšie pre zamestnanosť a 
inkluzívny rast, a to so zreteľom na 
prerozdeľovací účinok daňového systému, 
a zároveň by sa mali chrániť príjmy na 
zabezpečenie primeranej sociálnej ochrany 
a výdavky na podporu rastu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Antonius Manders

Návrh rozhodnutia
Príloha I – Usmernenie 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty, ktoré majú zavedené 
vnútroštátne mechanizmy na stanovovanie 
zákonných minimálnych miezd, by mali 
zabezpečiť účinné zapojenie sociálnych 
partnerov transparentným a 
predvídateľným spôsobom, čo by 
umožnilo, aby mzdy dokázali primerane 
reagovať na vývoj produktivity, a 
zabezpečili sa spravodlivé mzdy, ktoré 
umožňujú dôstojnú životnú úroveň, pričom 
osobitná pozornosť by sa mala venovať 
skupinám s nižším a stredným príjmom s 
cieľom vzostupnej konvergencie. Tieto 
mechanizmy by mali zohľadňovať 
hospodársku výkonnosť naprieč regiónmi 
a odvetviami. Členské štáty by mali 
podporovať sociálny dialóg a kolektívne 
vyjednávanie s ohľadom na stanovovanie 
miezd. Členské štáty a sociálni partneri by 
mali rešpektovať vnútroštátne postupy a 
zároveň zabezpečiť, aby všetci pracovníci 

Členské štáty, ktoré majú zavedené 
vnútroštátne mechanizmy na stanovovanie 
zákonných minimálnych miezd, by mali 
zabezpečiť účinné zapojenie sociálnych 
partnerov transparentným a 
predvídateľným spôsobom, čo by 
umožnilo, aby mzdy dokázali primerane 
reagovať na vývoj produktivity, a 
zabezpečili sa spravodlivé mzdy, ktoré 
umožňujú dôstojnú životnú úroveň, pričom 
osobitná pozornosť by sa mala venovať 
skupinám s nižším a stredným príjmom s 
cieľom vzostupnej konvergencie. Tieto 
mechanizmy by mali zohľadňovať 
hospodársku výkonnosť naprieč regiónmi 
a odvetviami. Členské štáty by mali 
podporovať sociálny dialóg a kolektívne 
vyjednávanie s ohľadom na stanovovanie 
miezd. Členské štáty a sociálni partneri by 
mali rešpektovať vnútroštátne postupy a 
zároveň zabezpečiť, aby všetci pracovníci 
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mali nárok na primerané a spravodlivé 
mzdy prostredníctvom kolektívnych zmlúv 
alebo primeraných zákonných 
minimálnych miezd s prihliadnutím na ich 
vplyv na konkurencieschopnosť, tvorbu 
pracovných miest a chudobu pracujúcich.

mali nárok na primerané a spravodlivé 
mzdy prostredníctvom kolektívnych zmlúv 
alebo primeraných zákonných 
minimálnych miezd s prihliadnutím na ich 
vplyv na konkurencieschopnosť, tvorbu 
pracovných miest a chudobu pracujúcich. 
Mali by sa zrušiť diskriminačné praktiky, 
ako sú minimálne mzdy pre mladých ľudí, 
a mali by sa zaručiť rovnaké príležitosti 
pre starších ľudí na trhu práce.

Or. nl


