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Pozmeňujúci návrh 142
Miriam Lexmann

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 
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.

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, ako aj 
jednotlivcom a rodinám, ktorým v 
dôsledku opatrovateľských povinností o 
člena rodiny so zdravotným postihnutím 
prišli o príjem. 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 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.

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 143
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
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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 
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.

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 sociálnej 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 
mali nárok na primerané a spravodlivé 
mzdy prostredníctvom kolektívnych zmlúv 
alebo primeraných zákonných 
minimálnych miezd, ktoré zabezpečujú 
dôstojnú životnú úroveň a umožňujú 
bojovať proti neistote pracovných miest a 
chudobe pracujúcich, s prihliadnutím na 
ich vplyv na konkurencieschopnosť, tvorbu 
pracovných miest a chudobu pracujúcich.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 144
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty, ktoré majú zavedené Členské štáty, ktoré majú zavedené 
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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 
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.

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, udržali sa nad hranicou 
relatívnej chudoby, 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 
mali nárok na primerané a spravodlivé 
mzdy, ktoré sú vždy nad hranicou 
chudoby, prostredníctvom kolektívnych 
zmlúv alebo primeraných zákonných 
minimálnych miezd s prihliadnutím na ich 
vplyv na konkurencieschopnosť a tvorbu 
pracovných miest a účinne odstraňujúc 
chudobu pracujúcich.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 145
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

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 

Členské štáty, ktoré majú zavedené 
vnútroštátne mechanizmy na stanovovanie 
zákonných minimálnych miezd, by mali 
zabezpečiť účinné zapojenie sociálnych 
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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 
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.

partnerov transparentným a 
predvídateľným spôsobom umožňujúcim 
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 
posilniť sociálny dialóg a prijať opatrenia 
na rozšírenie rozsahu kolektívneho 
vyjednávania. Členské štáty a sociálni 
partneri by mali rešpektovať vnútroštátne 
postupy a systémy pracovnoprávnych 
vzťahov a odstrániť mzdovú 
diskrimináciu na základe veku alebo 
pohlavia alebo pre osobitné kategórie 
pracovníkov a zabezpečiť, aby všetci 
pracovníci mali nárok na primerané a 
spravodlivé mzdy prostredníctvom 
kolektívnych zmlúv alebo dôstojných 
zákonných minimálnych miezd, a to aj pre 
tých, ktorí majú neisté formy 
zamestnania, ako aj pre zamestnanie vo 
verejnom sektore.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

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 

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 
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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 
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.

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. Pri rešpektovaní vnútroštátnych 
postupov a autonómie sociálnych 
partnerov by členské štáty a/alebo sociálni 
partneri mali zabezpečiť, aby všetci 
pracovníci 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Anne Sander

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 5 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Závažné sociálno-ekonomické ťažkosti 
spojené s krízou spôsobenou ochorením 
COVID-19 poukázali na naliehavú 
potrebu zvýšiť koordináciu politík 
zamestnanosti na európskej úrovni. 
Budúca strategická autonómia Únie sa 
teraz vyvíja a bude sa musieť opierať o 
silný a odolný trh práce. Vyžaduje si to 
silné a koordinované opatrenia na 
európskej úrovni v krátkodobom 
horizonte a osobitná pozornosť sa musí 
venovať zmierneniu dlhodobých účinkov 
krízy. Je potrebné vypracovať plán na 
zvýšenie zamestnanosti pripravený na 
európskej úrovni za účasti sociálnych 
partnerov, aby sa zmiernil vplyv sociálno-
ekonomických opatrení v oblasti 
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zamestnanosti súvisiacich s krízou na 
zamestnanosť. Vzhľadom na rozsah krízy 
je nevyhnutné pripraviť ambiciózny plán 
obnovy zameraný na zachovanie 
pracovných miest, stimuláciu investícií a 
podporu podnikov a pracovníkov. 
Mobilita pracovníkov, ktorá je 
podmienkou riadneho fungovania trhu 
práce, je zásada, ktorá bola počas krízy 
oslabená. Musí byť zaručený voľný pohyb 
prihraničných pracovníkov, aby sa 
umožnilo obnovenie hospodárskej 
činnosti. Opatrenia na odstránenie 
obmedzení sa musia vykonávať 
koordinovaným spôsobom, keďže majú 
priame dôsledky pre pohraničné regióny. 
Je nevyhnutné riadne informovať 
podniky o európskych podporných 
opatreniach, ktoré majú k dispozícii. 
Európske fondy zohrávajú kľúčovú úlohu 
pri podpore pracovníkov a rekvalifikácii 
pracovníkov a uchádzačov o zamestnanie 
v oblastiach činnosti, ktoré čelia vážnym 
sociálno-ekonomickým výzvam súvisiacim 
s krízou. Dôraz by sa mal klásť aj na 
nadobúdanie zručností a odbornú 
prípravu. Zabránenie úpadku podnikov je 
nevyhnutné na ochranu pracovných miest 
a zabezpečenie trvalo udržateľného 
oživenia hospodárstva. EÚ by preto mala 
vytvoriť a posilniť mechanizmy včasného 
varovania s cieľom identifikovať podniky 
v ťažkostiach a pomôcť im vyhnúť sa 
platobnej neschopnosti. S cieľom 
podporiť podniky v ťažkostiach je 
nevyhnutné uľahčiť podnikom prístup k 
financovaniu. V snahe podporiť MSP – 
99 % podnikov v Európe – je potrebné 
poskytnúť finančné nástroje, ktoré sú pre 
ne dostupné, najmä prostredníctvom 
verejného/súkromného rozdelenia rizika a 
kapitálového financovania. V rámci 
stratégie pre MSP sa bude musieť 
zabezpečiť tento ľahký prístup k 
financovaniu a tiež vytvoriť vhodné 
nástroje na podporu veľmi malých 
projektov. Je nevyhnutné zamedziť 
akejkoľvek novej administratívnej alebo 
finančnej záťaži pre malé podniky, ktoré 
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sa snažia ochrániť svoje činnosti. 
Obnovenie hospodárskych činností musia 
sprevádzať opatrenia na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia 
pracovníkov. Členské štáty budú musieť 
vynaložiť všetko úsilie na zabezpečenie 
toho, aby podniky zaviedli opatrenia na 
ochranu zdravia potrebné pre ich činnosť 
v požadovaných množstvách a čo 
najrýchlejšie. Na oživenie miestnej 
ekonomiky je žiaduce využiť flexibilitu, 
ktorú ponúka nový rámec EÚ pre verejné 
obstarávanie na podporu miestnych 
podnikov a zvýšenie miestnej spotreby. S 
cieľom zmierniť účinky krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 na trh práce je 
potrebné zabezpečiť flexibilitu pri 
využívaní európskych štrukturálnych a 
investičných fondov a v plnej miere využiť 
príležitosti, ktoré tieto finančné zdroje 
ponúkajú na podporu udržateľného 
oživenia hospodárskych činností v 
regiónoch. Budúce programy EÚ, o 
ktorých sa v súčasnosti rokuje, musia 
zohľadňovať pokrízovú perspektívu. 
Zásadný význam pre oživenie 
hospodárstva má podpora vzniku veľkých 
priemyselných projektov, ktoré vytvárajú 
pracovné miesta prostredníctvom 
obrovských investícií do rozvoja oblastí 
excelentnosti v kľúčových oblastiach, ako 
je umelá inteligencia. Osobitná pozornosť 
by sa mala venovať „priemyselným 
ekosystémom“ určeným v priemyselnej 
stratégii EÚ predloženej v marci tohto 
roku.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 148
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 5 – odsek 3 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S nástupom krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 by členské štáty mali zaviesť 
všetky opatrenia potrebné na ochranu 
zamestnancov a samostatne zárobkovo 
činných osôb pred rizikom 
nezamestnanosti a straty príjmu.  Sociálni 
partneri by mali byť plne zapojení do 
prípravy a vykonávania takýchto opatrení, 
čo by malo zahŕňať predĺženie skrátených 
pracovných hodín s plnou odmenou, 
zvýšenie dotácií na mzdy a podporu 
príjmu, rodinné dávky na starostlivosť o 
deti a starších ľudí, predĺženie platenej 
dovolenky v prípade choroby a 
poskytovania starostlivosti, daňové úľavy 
a zastavenie prepúšťania počas krízy.   
Členské štáty by mali zvýšiť finančné 
prostriedky a daňové úľavy pre podniky, 
ktoré zasiahla kríza spôsobená ochorením 
COVID-19, v snahe udržať mieru 
zamestnanosti a dodržiavať normy v 
oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti na 
pracovisku.  Mali by prijať osobitné 
systémy na maximalizáciu používania 
inteligentnej práce (smart working) a 
dohôd týkajúcich sa telepráce, ktoré sa 
riadia kolektívnymi dohodami, v ktorých 
sa stanovujú záruky a pracovné 
podmienky. 

Or. it

Pozmeňujúci návrh 149
José Gusmão

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 5 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa 
finančná pomoc v rámci európskeho 
nástroja dočasnej podpory na zmiernenie 
rizík v nezamestnanosti v prípade 
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núdzového stavu (SURE) poskytovala len 
podnikom, ktoré dodržiavajú uplatniteľnú 
kolektívnu zmluvu. Členské štáty by mali 
zabezpečiť, aby podniky, ktoré sú 
príjemcami pomoci, upustili od spätného 
odkúpenia akcií alebo vyplácania 
dividend akcionárom a bonusov pre 
vedúcich pracovníkov. Členské štáty by 
mali zabezpečiť, aby sa podnikom 
registrovaným v krajinách, ktoré sú 
uvedené na zozname Únie týkajúcom sa 
nespolupracujúcich daňových jurisdikcií, 
neposkytla žiadna finančná pomoc.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V kontexte technologických, 
environmentálnych a demografických 
zmien by členské štáty mali podporovať 
udržateľnosť, produktivitu, 
zamestnateľnosť a ľudský kapitál, 
posilňovať príslušné znalosti, zručnosti a 
kompetencie v priebehu celého života ľudí, 
ktoré zodpovedajú súčasným a budúcim 
potrebám trhu práce. Členské štáty by sa 
tiež mali prispôsobiť a investovať do 
svojich systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy s cieľom poskytovať 
vysokokvalitné a inkluzívne vzdelávanie 
vrátane odborného vzdelávania a prípravy. 
Členské štáty by mali spolupracovať so 
sociálnymi partnermi, poskytovateľmi 
vzdelávania a odbornej prípravy, podnikmi 
a inými zainteresovanými stranami s 
cieľom riešiť štrukturálne nedostatky 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy 
a zlepšiť ich kvalitu a relevantnosť pre trh 
práce, a to aj s cieľom umožniť 
environmentálnu transformáciu. Osobitná 

Vzhľadom na význam telepráce v 
súčasnej atmosfére neistoty by sa malo 
podporovať nadobúdanie potrebných 
digitálnych zručností.  Musia sa 
uskutočniť potrebné investície na 
zabezpečenie prístupu k internetu a k 
širokopásmovému pripojeniu v celej 
Európe, najmä vo vidieckych oblastiach. 
Musí sa podporovať reštrukturalizácia 
podnikov a prispôsobenie sa novým 
požiadavkám na bezpečnosť a ochranu 
zdravia. V kontexte technologických a 
environmentálnych zmien a 
demografických výziev by sa členské štáty 
mali zamerať najmä na regióny uvedené v 
článku 174 ZFEÚ a podporovať 
udržateľnosť, produktivitu, 
zamestnateľnosť a ľudský kapitál, 
posilňovať príslušné znalosti, zručnosti a 
kompetencie v priebehu celého života ľudí, 
ktoré zodpovedajú súčasným a budúcim 
potrebám trhu práce. Členské štáty by sa 
tiež mali prispôsobiť a investovať do 
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pozornosť by sa mala venovať výzvam 
učiteľského povolania. Systémy 
vzdelávania a odbornej prípravy by mali 
vybaviť všetkých študentov kľúčovými 
kompetenciami vrátane základných a 
digitálnych zručností, ako aj prierezových 
kompetencií, aby položili základy pre 
adaptabilitu v neskoršom živote. Členské 
štáty by sa mali snažiť zabezpečiť prevod 
nárokov na odbornú prípravu počas zmien 
v profesionálnej kariére, prípadne aj 
prostredníctvom individuálnych 
vzdelávacích účtov. Mali by umožniť 
každému predvídať a lepšie sa prispôsobiť 
potrebám trhu práce, najmä 
prostredníctvom neustálej rekvalifikácie 
a zvyšovania úrovne zručností, s cieľom 
podporiť spravodlivé prechody pre 
všetkých, posilniť sociálne výsledky, riešiť 
nedostatok pracovných síl na trhu práce a 
zlepšiť celkovú odolnosť hospodárstva 
voči otrasom.

svojich systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy s cieľom poskytovať 
vysokokvalitné a inkluzívne vzdelávanie 
vrátane odborného vzdelávania a prípravy. 
Členské štáty by mali spolupracovať so 
sociálnymi partnermi, poskytovateľmi 
vzdelávania a odbornej prípravy, podnikmi 
a inými zainteresovanými stranami s 
cieľom riešiť štrukturálne nedostatky 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy 
a zlepšiť ich kvalitu a relevantnosť pre trh 
práce. Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať výzvam učiteľského povolania. 
Systémy vzdelávania a odbornej prípravy 
by mali vybaviť všetkých študentov 
kľúčovými kompetenciami vrátane 
základných a digitálnych zručností, ako aj 
prierezových kompetencií, aby položili 
základy pre adaptabilitu v neskoršom 
živote. Členské štáty by sa mali snažiť 
zabezpečiť prevod nárokov na odbornú 
prípravu počas zmien v profesionálnej 
kariére, prípadne aj prostredníctvom 
individuálnych vzdelávacích účtov. Mali 
by umožniť každému predvídať a lepšie sa 
prispôsobiť potrebám trhu práce, najmä 
prostredníctvom neustálej rekvalifikácie 
a zvyšovania úrovne zručností, s cieľom 
podporiť spravodlivé prechody pre 
všetkých, posilniť sociálne výsledky, riešiť 
nedostatok pracovných síl na trhu práce a 
zlepšiť celkovú odolnosť hospodárstva 
voči otrasom.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 151
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V kontexte technologických, 
environmentálnych a demografických 
zmien by členské štáty mali podporovať 

V kontexte technologických, 
environmentálnych a demografických 
zmien by členské štáty mali podporovať 
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udržateľnosť, produktivitu, 
zamestnateľnosť a ľudský kapitál, 
posilňovať príslušné znalosti, zručnosti a 
kompetencie v priebehu celého života ľudí, 
ktoré zodpovedajú súčasným a budúcim 
potrebám trhu práce. Členské štáty by sa 
tiež mali prispôsobiť a investovať do 
svojich systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy s cieľom poskytovať 
vysokokvalitné a inkluzívne vzdelávanie 
vrátane odborného vzdelávania a prípravy. 
Členské štáty by mali spolupracovať so 
sociálnymi partnermi, poskytovateľmi 
vzdelávania a odbornej prípravy, podnikmi 
a inými zainteresovanými stranami s 
cieľom riešiť štrukturálne nedostatky 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy 
a zlepšiť ich kvalitu a relevantnosť pre trh 
práce, a to aj s cieľom umožniť 
environmentálnu transformáciu. Osobitná 
pozornosť by sa mala venovať výzvam 
učiteľského povolania. Systémy 
vzdelávania a odbornej prípravy by mali 
vybaviť všetkých študentov kľúčovými 
kompetenciami vrátane základných a 
digitálnych zručností, ako aj prierezových 
kompetencií, aby položili základy pre 
adaptabilitu v neskoršom živote. Členské 
štáty by sa mali snažiť zabezpečiť prevod 
nárokov na odbornú prípravu počas zmien 
v profesionálnej kariére, prípadne aj 
prostredníctvom individuálnych 
vzdelávacích účtov. Mali by umožniť 
každému predvídať a lepšie sa prispôsobiť 
potrebám trhu práce, najmä 
prostredníctvom neustálej rekvalifikácie 
a zvyšovania úrovne zručností, s cieľom 
podporiť spravodlivé prechody pre 
všetkých, posilniť sociálne výsledky, riešiť 
nedostatok pracovných síl na trhu práce a 
zlepšiť celkovú odolnosť hospodárstva 
voči otrasom.

udržateľnosť, produktivitu, 
zamestnateľnosť a ľudský kapitál, 
posilňovať príslušné znalosti, zručnosti a 
kompetencie v priebehu celého života ľudí, 
ktoré zodpovedajú súčasným a budúcim 
potrebám trhu práce. Členské štáty by sa 
tiež mali prispôsobiť a investovať do 
svojich systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy s cieľom poskytovať 
vysokokvalitné a inkluzívne vzdelávanie 
vrátane odborného vzdelávania a prípravy 
a v prípade potreby vrátane mimoškolskej 
odbornej prípravy alebo odbornej prípravy 
po skončení vyučovania. Členské štáty by 
mali spolupracovať so sociálnymi 
partnermi, poskytovateľmi vzdelávania a 
odbornej prípravy, podnikmi a inými 
príslušnými zainteresovanými stranami s 
cieľom riešiť štrukturálne nedostatky 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy, 
identifikovať potreby ich rozvoja a zlepšiť 
ich kvalitu a relevantnosť pre trh práce, a 
to aj s cieľom umožniť environmentálnu 
transformáciu. Osobitná pozornosť by sa 
mala venovať výzvam učiteľského 
povolania. Systémy vzdelávania a odbornej 
prípravy by mali vybaviť všetkých 
študentov kľúčovými kompetenciami, 
najmä základnými a digitálnymi 
zručnosťami, ako aj prierezovými 
kompetenciami, aby položili základy pre 
adaptabilitu v neskoršom živote, a mali by 
pripraviť učiteľov na to, aby mohli tieto 
kompetencie sprostredkovať svojim 
študentom. Členské štáty by sa mali snažiť 
zabezpečiť prevod nárokov na odbornú 
prípravu počas zmien v profesionálnej 
kariére, prípadne aj prostredníctvom 
individuálnych vzdelávacích účtov. Mali 
by umožniť každému predvídať a lepšie sa 
prispôsobiť potrebám trhu práce, najmä 
prostredníctvom systémov na predvídanie 
zručností a neustálej rekvalifikácie 
a zvyšovania úrovne zručností, s cieľom 
podporiť spravodlivé prechody pre 
všetkých, posilniť sociálne výsledky, riešiť 
nedostatok pracovných síl na trhu práce a 
zlepšiť celkovú odolnosť hospodárstva 
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voči otrasom.

Or. en

Odôvodnenie

Out of school or after school possibilites applying extracurricular tools and complex 
development to foster educational convergence of disadvantaged students have a significant 
role in providing inclusive education and support to those most in need. According to the 
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European 
Social Fund Plus (ESF+) the key competences are: literacy; multilingual; mathematics, 
science, technology and engineering; digital; personal, social and learning to learn; 
citizenship; entrepreneurship; cultural awareness and expression; thus basic, digital and 
entrepreneurial/transversial skills – highlighted in the paragraph – are included in key 
competences. When talking about enabling with key competences, a holistic approach is 
needed – covering also teachers/researchers/staff. We cannot talk about inclusive education 
and training system if teachers/researchers/staff are left out. Besides reskilling and upskilling, 
also systems for skills anticipation are needed for enabling individuals to choose and take 
part in trainings fitting best the labour market needs, as also highlighted in proposal for a 
Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Social Fund Plus 
(ESF+).

Pozmeňujúci návrh 152
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 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V kontexte technologických, 
environmentálnych a demografických 
zmien by členské štáty mali podporovať 
udržateľnosť, produktivitu, 
zamestnateľnosť a ľudský kapitál, 
posilňovať príslušné znalosti, zručnosti a 
kompetencie v priebehu celého života ľudí, 
ktoré zodpovedajú súčasným a budúcim 
potrebám trhu práce. Členské štáty by sa 
tiež mali prispôsobiť a investovať do 
svojich systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy s cieľom poskytovať 
vysokokvalitné a inkluzívne vzdelávanie 
vrátane odborného vzdelávania a prípravy. 

V kontexte krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19, technologických, 
environmentálnych a demografických 
zmien by členské štáty mali zabezpečiť 
náležité a okamžité stratégie 
prispôsobenia sa a primeranú podporu 
pre tých, ktorí boli najviac postihnutí, 
podporovať udržateľnosť, produktivitu, 
zamestnateľnosť a ľudský kapitál, 
posilňovať príslušné znalosti, zručnosti a 
kompetencie v priebehu celého života ľudí, 
ktoré zodpovedajú súčasnej kríze a 
budúcim potrebám trhu práce. Členské 
štáty by mali najmä vykonávať stratégie 
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Členské štáty by mali spolupracovať so 
sociálnymi partnermi, poskytovateľmi 
vzdelávania a odbornej prípravy, podnikmi 
a inými zainteresovanými stranami s 
cieľom riešiť štrukturálne nedostatky 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy 
a zlepšiť ich kvalitu a relevantnosť pre trh 
práce, a to aj s cieľom umožniť 
environmentálnu transformáciu. Osobitná 
pozornosť by sa mala venovať výzvam 
učiteľského povolania. Systémy 
vzdelávania a odbornej prípravy by mali 
vybaviť všetkých študentov kľúčovými 
kompetenciami vrátane základných a 
digitálnych zručností, ako aj prierezových 
kompetencií, aby položili základy pre 
adaptabilitu v neskoršom živote. Členské 
štáty by sa mali snažiť zabezpečiť prevod 
nárokov na odbornú prípravu počas zmien 
v profesionálnej kariére, prípadne aj 
prostredníctvom individuálnych 
vzdelávacích účtov. Mali by umožniť 
každému predvídať a lepšie sa prispôsobiť 
potrebám trhu práce, najmä 
prostredníctvom neustálej rekvalifikácie 
a zvyšovania úrovne zručností, s cieľom 
podporiť spravodlivé prechody pre 
všetkých, posilniť sociálne výsledky, riešiť 
nedostatok pracovných síl na trhu práce a 
zlepšiť celkovú odolnosť hospodárstva 
voči otrasom.

na podporu a zvýšenie účasti žien na trhu 
práce a na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok pre ľudí 
pracujúcich na diaľku. Členské štáty by 
sa tiež mali prispôsobiť a investovať do 
svojich systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy s cieľom poskytovať 
vysokokvalitné a inkluzívne vzdelávanie 
vrátane odborného vzdelávania a prípravy. 
Členské štáty by mali spolupracovať so 
sociálnymi partnermi, poskytovateľmi 
vzdelávania a odbornej prípravy, podnikmi 
a inými zainteresovanými stranami s 
cieľom riešiť štrukturálne nedostatky 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy 
a zlepšiť ich kvalitu a relevantnosť pre trh 
práce, a to aj s cieľom umožniť 
environmentálnu transformáciu. Osobitná 
pozornosť by sa mala venovať výzvam 
učiteľského povolania. Systémy 
vzdelávania a odbornej prípravy by mali 
vybaviť všetkých študentov kľúčovými 
kompetenciami vrátane základných a 
digitálnych zručností, ako aj prierezových 
kompetencií, aby položili základy pre 
adaptabilitu v neskoršom živote. Členské 
štáty by sa mali snažiť zabezpečiť prevod 
nárokov na odbornú prípravu počas zmien 
v profesionálnej kariére, prípadne aj 
prostredníctvom individuálnych 
vzdelávacích účtov. Mali by umožniť 
každému predvídať a lepšie sa prispôsobiť 
potrebám trhu práce, najmä 
prostredníctvom neustálej rekvalifikácie 
a zvyšovania úrovne zručností, s cieľom 
podporiť spravodlivé prechody pre 
všetkých, posilniť sociálne výsledky, riešiť 
nedostatok pracovných síl na trhu práce a 
zlepšiť celkovú odolnosť hospodárstva 
voči otrasom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Johan Danielsson, Heléne Fritzon
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Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V kontexte technologických, 
environmentálnych a demografických 
zmien by členské štáty mali podporovať 
udržateľnosť, produktivitu, 
zamestnateľnosť a ľudský kapitál, 
posilňovať príslušné znalosti, zručnosti a 
kompetencie v priebehu celého života ľudí, 
ktoré zodpovedajú súčasným a budúcim 
potrebám trhu práce. Členské štáty by sa 
tiež mali prispôsobiť a investovať do 
svojich systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy s cieľom poskytovať 
vysokokvalitné a inkluzívne vzdelávanie 
vrátane odborného vzdelávania a prípravy. 
Členské štáty by mali spolupracovať so 
sociálnymi partnermi, poskytovateľmi 
vzdelávania a odbornej prípravy, podnikmi 
a inými zainteresovanými stranami s 
cieľom riešiť štrukturálne nedostatky 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy 
a zlepšiť ich kvalitu a relevantnosť pre trh 
práce, a to aj s cieľom umožniť 
environmentálnu transformáciu. Osobitná 
pozornosť by sa mala venovať výzvam 
učiteľského povolania. Systémy 
vzdelávania a odbornej prípravy by mali 
vybaviť všetkých študentov kľúčovými 
kompetenciami vrátane základných a 
digitálnych zručností, ako aj prierezových 
kompetencií, aby položili základy pre 
adaptabilitu v neskoršom živote. Členské 
štáty by sa mali snažiť zabezpečiť prevod 
nárokov na odbornú prípravu počas zmien 
v profesionálnej kariére, prípadne aj 
prostredníctvom individuálnych 
vzdelávacích účtov. Mali by umožniť 
každému predvídať a lepšie sa prispôsobiť 
potrebám trhu práce, najmä 
prostredníctvom neustálej rekvalifikácie 
a zvyšovania úrovne zručností, s cieľom 
podporiť spravodlivé prechody pre 
všetkých, posilniť sociálne výsledky, riešiť 
nedostatok pracovných síl na trhu práce a 
zlepšiť celkovú odolnosť hospodárstva 

V kontexte technologických, 
environmentálnych a demografických 
zmien by členské štáty mali podporovať 
udržateľnosť, produktivitu, 
zamestnateľnosť a ľudský kapitál, 
posilňovať príslušné znalosti, zručnosti a 
kompetencie v priebehu celého života ľudí, 
ktoré zodpovedajú súčasným a budúcim 
potrebám trhu práce. Členské štáty by sa 
tiež mali prispôsobiť a investovať do 
svojich systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy s cieľom poskytovať 
vysokokvalitné a inkluzívne vzdelávanie 
vrátane odborného vzdelávania a prípravy. 
Členské štáty by mali spolupracovať so 
sociálnymi partnermi, poskytovateľmi 
vzdelávania a odbornej prípravy, podnikmi 
a inými zainteresovanými stranami s 
cieľom riešiť štrukturálne nedostatky 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy 
a zlepšiť ich kvalitu a relevantnosť pre trh 
práce, a to aj s cieľom umožniť 
environmentálnu transformáciu. Osobitná 
pozornosť by sa mala venovať výzvam 
učiteľského povolania. Systémy 
vzdelávania a odbornej prípravy by mali 
vybaviť všetkých študentov kľúčovými 
kompetenciami vrátane základných a 
digitálnych zručností, ako aj prierezových 
kompetencií, aby položili základy pre 
adaptabilitu v neskoršom živote. Členské 
štáty by sa mali snažiť zabezpečiť prevod 
nárokov na odbornú prípravu počas zmien 
v profesionálnej kariére, prípadne aj 
prostredníctvom individuálnych 
vzdelávacích účtov. Mali by umožniť 
každému predvídať a lepšie sa prispôsobiť 
potrebám trhu práce, najmä 
prostredníctvom neustálej rekvalifikácie 
a zvyšovania úrovne zručností, s cieľom 
podporiť spravodlivé prechody pre 
všetkých, posilniť sociálne výsledky, riešiť 
nedostatok pracovných síl na trhu práce a 
zlepšiť celkovú odolnosť hospodárstva 
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voči otrasom. voči otrasom. Členské štáty by takisto mali 
zabezpečiť, aby zamestnávatelia prevzali 
svoju zodpovednosť a poskytli 
zamestnancom primeraný čas a zdroje, 
aby sa mohli zúčastniť na rozvoji 
kompetencií a profesijnom rozvoji.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V kontexte technologických, 
environmentálnych a demografických 
zmien by členské štáty mali podporovať 
udržateľnosť, produktivitu, 
zamestnateľnosť a ľudský kapitál, 
posilňovať príslušné znalosti, zručnosti a 
kompetencie v priebehu celého života ľudí, 
ktoré zodpovedajú súčasným a budúcim 
potrebám trhu práce. Členské štáty by sa 
tiež mali prispôsobiť a investovať do 
svojich systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy s cieľom poskytovať 
vysokokvalitné a inkluzívne vzdelávanie 
vrátane odborného vzdelávania a prípravy. 
Členské štáty by mali spolupracovať so 
sociálnymi partnermi, poskytovateľmi 
vzdelávania a odbornej prípravy, podnikmi 
a inými zainteresovanými stranami s 
cieľom riešiť štrukturálne nedostatky 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy 
a zlepšiť ich kvalitu a relevantnosť pre trh 
práce, a to aj s cieľom umožniť 
environmentálnu transformáciu. Osobitná 
pozornosť by sa mala venovať výzvam 
učiteľského povolania. Systémy 
vzdelávania a odbornej prípravy by mali 
vybaviť všetkých študentov kľúčovými 
kompetenciami vrátane základných a 
digitálnych zručností, ako aj prierezových 
kompetencií, aby položili základy pre 

V kontexte technologických zmien a 
pohybov smerom k obehovému a 
klimaticky neutrálnemu hospodárstvu, 
ako aj demografických zmien by členské 
štáty mali podporovať úplnú ochranu 
hospodárskych a sociálnych práv všetkých 
pracovníkov, udržateľnosť životného 
prostredia, produktivitu, stabilné 
zamestnanie a uznávanie hodnoty 
ľudského kapitálu, a posilňovať príslušné 
znalosti, zručnosti a kompetencie 
v priebehu celého života ľudí, ktoré 
zodpovedajú súčasným a budúcim 
potrebám trhu práce. Členské štáty by sa 
tiež mali prispôsobiť a investovať do 
svojich systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy s cieľom poskytovať 
vysokokvalitné a inkluzívne vzdelávanie 
vrátane odborného vzdelávania a prípravy. 
Členské štáty by mali spolupracovať so 
sociálnymi partnermi, poskytovateľmi 
vzdelávania a odbornej prípravy, podnikmi 
a inými zainteresovanými stranami s 
cieľom riešiť štrukturálne nedostatky 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy 
a zlepšiť ich kvalitu a relevantnosť pre trh 
práce na účely rýchlej a sociálne 
spravodlivej transformácie na obehové a 
klimaticky neutrálne hospodárstvo. 
Osobitná pozornosť by sa mala venovať 
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adaptabilitu v neskoršom živote. Členské 
štáty by sa mali snažiť zabezpečiť prevod 
nárokov na odbornú prípravu počas zmien 
v profesionálnej kariére, prípadne aj 
prostredníctvom individuálnych 
vzdelávacích účtov. Mali by umožniť 
každému predvídať a lepšie sa prispôsobiť 
potrebám trhu práce, najmä 
prostredníctvom neustálej rekvalifikácie 
a zvyšovania úrovne zručností, s cieľom 
podporiť spravodlivé prechody pre 
všetkých, posilniť sociálne výsledky, riešiť 
nedostatok pracovných síl na trhu práce a 
zlepšiť celkovú odolnosť hospodárstva 
voči otrasom.

výzvam učiteľského povolania. Systémy 
vzdelávania a odbornej prípravy by mali 
vybaviť všetkých študentov kľúčovými 
kompetenciami vrátane základných a 
digitálnych zručností, ako aj prierezových 
kompetencií, aby položili základy pre 
adaptabilitu v neskoršom živote. Členské 
štáty by sa mali snažiť zabezpečiť prevod 
nárokov na odbornú prípravu počas zmien 
v profesionálnej kariére, prípadne aj 
prostredníctvom individuálnych 
vzdelávacích účtov. Mali by umožniť 
každému predvídať a lepšie sa prispôsobiť 
potrebám trhu práce, najmä 
prostredníctvom neustálej rekvalifikácie 
a zvyšovania úrovne zručností, s cieľom 
podporiť spravodlivé prechody pre 
všetkých, posilniť sociálne výsledky, riešiť 
nedostatok pracovných síl na trhu práce a 
zlepšiť celkovú odolnosť hospodárstva 
voči otrasom.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 155
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V kontexte technologických, 
environmentálnych a demografických 
zmien by členské štáty mali podporovať 
udržateľnosť, produktivitu, 
zamestnateľnosť a ľudský kapitál, 
posilňovať príslušné znalosti, zručnosti a 
kompetencie v priebehu celého života ľudí, 
ktoré zodpovedajú súčasným a budúcim 
potrebám trhu práce. Členské štáty by sa 
tiež mali prispôsobiť a investovať do 
svojich systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy s cieľom poskytovať 
vysokokvalitné a inkluzívne vzdelávanie 
vrátane odborného vzdelávania a prípravy. 
Členské štáty by mali spolupracovať so 

V kontexte technologických, 
environmentálnych a demografických 
zmien by členské štáty mali podporovať 
udržateľnosť, produktivitu, 
zamestnateľnosť a ľudský kapitál, 
posilňovať príslušné znalosti, zručnosti a 
kompetencie v priebehu celého života ľudí, 
ktoré zodpovedajú súčasným a budúcim 
potrebám trhu práce. Členské štáty by sa 
tiež mali prispôsobiť a investovať do 
svojich systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy s cieľom poskytovať 
vysokokvalitné a inkluzívne vzdelávanie 
vrátane odborného vzdelávania a prípravy. 
Členské štáty by mali spolupracovať so 
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sociálnymi partnermi, poskytovateľmi 
vzdelávania a odbornej prípravy, podnikmi 
a inými zainteresovanými stranami s 
cieľom riešiť štrukturálne nedostatky 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy 
a zlepšiť ich kvalitu a relevantnosť pre trh 
práce, a to aj s cieľom umožniť 
environmentálnu transformáciu. Osobitná 
pozornosť by sa mala venovať výzvam 
učiteľského povolania. Systémy 
vzdelávania a odbornej prípravy by mali 
vybaviť všetkých študentov kľúčovými 
kompetenciami vrátane základných a 
digitálnych zručností, ako aj prierezových 
kompetencií, aby položili základy pre 
adaptabilitu v neskoršom živote. Členské 
štáty by sa mali snažiť zabezpečiť prevod 
nárokov na odbornú prípravu počas zmien 
v profesionálnej kariére, prípadne aj 
prostredníctvom individuálnych 
vzdelávacích účtov. Mali by umožniť 
každému predvídať a lepšie sa prispôsobiť 
potrebám trhu práce, najmä 
prostredníctvom neustálej rekvalifikácie 
a zvyšovania úrovne zručností, s cieľom 
podporiť spravodlivé prechody pre 
všetkých, posilniť sociálne výsledky, riešiť 
nedostatok pracovných síl na trhu práce a 
zlepšiť celkovú odolnosť hospodárstva 
voči otrasom.

sociálnymi partnermi, poskytovateľmi 
vzdelávania a odbornej prípravy, podnikmi 
a inými zainteresovanými stranami s 
cieľom riešiť štrukturálne nedostatky 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy 
a zlepšiť ich kvalitu a relevantnosť pre trh 
práce, a to aj s cieľom umožniť 
environmentálnu transformáciu, ako aj 
technologické a digitálne zmeny, ktoré 
smerujú k riešeniam založeným na umelej 
inteligencii. Osobitná pozornosť by sa 
preto mala venovať výzvam učiteľského 
povolania. Systémy vzdelávania a odbornej 
prípravy by mali vybaviť všetkých 
študentov kľúčovými kompetenciami 
vrátane základných a digitálnych zručností, 
ako aj prierezových kompetencií, aby 
položili základy pre adaptabilitu 
v neskoršom živote. Členské štáty by sa 
mali snažiť zabezpečiť prevod nárokov na 
odbornú prípravu počas zmien v 
profesionálnej kariére, prípadne aj 
prostredníctvom individuálnych 
vzdelávacích účtov. Mali by umožniť 
každému predvídať a lepšie sa prispôsobiť 
potrebám trhu práce, najmä 
prostredníctvom neustálej rekvalifikácie 
a zvyšovania úrovne zručností, s cieľom 
podporiť spravodlivé prechody pre 
všetkých, posilniť sociálne výsledky, riešiť 
nedostatok pracovných síl na trhu práce a 
zlepšiť celkovú odolnosť hospodárstva 
voči otrasom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V kontexte technologických, 
environmentálnych a demografických 

V kontexte technologických, 
environmentálnych a demografických 
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zmien by členské štáty mali podporovať 
udržateľnosť, produktivitu, 
zamestnateľnosť a ľudský kapitál, 
posilňovať príslušné znalosti, zručnosti a 
kompetencie v priebehu celého života ľudí, 
ktoré zodpovedajú súčasným a budúcim 
potrebám trhu práce. Členské štáty by sa 
tiež mali prispôsobiť a investovať do 
svojich systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy s cieľom poskytovať 
vysokokvalitné a inkluzívne vzdelávanie 
vrátane odborného vzdelávania a prípravy. 
Členské štáty by mali spolupracovať so 
sociálnymi partnermi, poskytovateľmi 
vzdelávania a odbornej prípravy, podnikmi 
a inými zainteresovanými stranami s 
cieľom riešiť štrukturálne nedostatky 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy 
a zlepšiť ich kvalitu a relevantnosť pre trh 
práce, a to aj s cieľom umožniť 
environmentálnu transformáciu. Osobitná 
pozornosť by sa mala venovať výzvam 
učiteľského povolania. Systémy 
vzdelávania a odbornej prípravy by mali 
vybaviť všetkých študentov kľúčovými 
kompetenciami vrátane základných a 
digitálnych zručností, ako aj prierezových 
kompetencií, aby položili základy pre 
adaptabilitu v neskoršom živote. Členské 
štáty by sa mali snažiť zabezpečiť prevod 
nárokov na odbornú prípravu počas zmien 
v profesionálnej kariére, prípadne aj 
prostredníctvom individuálnych 
vzdelávacích účtov. Mali by umožniť 
každému predvídať a lepšie sa prispôsobiť 
potrebám trhu práce, najmä 
prostredníctvom neustálej rekvalifikácie 
a zvyšovania úrovne zručností, s cieľom 
podporiť spravodlivé prechody pre 
všetkých, posilniť sociálne výsledky, riešiť 
nedostatok pracovných síl na trhu práce a 
zlepšiť celkovú odolnosť hospodárstva 
voči otrasom.

zmien by členské štáty mali podporovať 
udržateľnosť, produktivitu, 
zamestnateľnosť a ľudský kapitál, 
posilňovať príslušné znalosti, zručnosti a 
kompetencie v priebehu celého života ľudí, 
ktoré zodpovedajú súčasným a budúcim 
potrebám trhu práce. Členské štáty by sa 
tiež mali prispôsobiť a investovať do 
svojich systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy s cieľom poskytovať 
vysokokvalitné a inkluzívne vzdelávanie 
vrátane odborného vzdelávania a prípravy. 
Členské štáty by mali spolupracovať so 
sociálnymi partnermi, poskytovateľmi 
vzdelávania a odbornej prípravy, podnikmi 
a inými zainteresovanými stranami s 
cieľom riešiť štrukturálne nedostatky 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy 
a zlepšiť ich kvalitu a relevantnosť pre trh 
práce, s osobitným dôrazom na potreby 
odvetvia s chronickým nedostatkom 
zručností, a to aj s cieľom umožniť 
environmentálnu transformáciu. Osobitná 
pozornosť by sa mala venovať výzvam 
učiteľského povolania. Systémy 
vzdelávania a odbornej prípravy by mali 
vybaviť všetkých študentov kľúčovými 
kompetenciami vrátane základných a 
digitálnych zručností, ako aj prierezových 
kompetencií, aby položili základy pre 
adaptabilitu v neskoršom živote. Členské 
štáty by sa mali snažiť zabezpečiť prevod 
nárokov na odbornú prípravu počas zmien 
v profesionálnej kariére, prípadne aj 
prostredníctvom individuálnych 
vzdelávacích účtov. Mali by umožniť 
každému predvídať a lepšie sa prispôsobiť 
potrebám trhu práce, najmä 
prostredníctvom neustálej rekvalifikácie 
a zvyšovania úrovne zručností, s cieľom 
podporiť spravodlivé prechody pre 
všetkých, posilniť sociálne výsledky, riešiť 
nedostatok pracovných síl na trhu práce a 
zlepšiť celkovú odolnosť hospodárstva 
voči otrasom.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 157
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V kontexte technologických, 
environmentálnych a demografických 
zmien by členské štáty mali podporovať 
udržateľnosť, produktivitu, 
zamestnateľnosť a ľudský kapitál, 
posilňovať príslušné znalosti, zručnosti a 
kompetencie v priebehu celého života ľudí, 
ktoré zodpovedajú súčasným a budúcim 
potrebám trhu práce. Členské štáty by sa 
tiež mali prispôsobiť a investovať do 
svojich systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy s cieľom poskytovať 
vysokokvalitné a inkluzívne vzdelávanie 
vrátane odborného vzdelávania a prípravy. 
Členské štáty by mali spolupracovať so 
sociálnymi partnermi, poskytovateľmi 
vzdelávania a odbornej prípravy, podnikmi 
a inými zainteresovanými stranami s 
cieľom riešiť štrukturálne nedostatky 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy 
a zlepšiť ich kvalitu a relevantnosť pre trh 
práce, a to aj s cieľom umožniť 
environmentálnu transformáciu. Osobitná 
pozornosť by sa mala venovať výzvam 
učiteľského povolania. Systémy 
vzdelávania a odbornej prípravy by mali 
vybaviť všetkých študentov kľúčovými 
kompetenciami vrátane základných a 
digitálnych zručností, ako aj prierezových 
kompetencií, aby položili základy pre 
adaptabilitu v neskoršom živote. Členské 
štáty by sa mali snažiť zabezpečiť prevod 
nárokov na odbornú prípravu počas zmien 
v profesionálnej kariére, prípadne aj 
prostredníctvom individuálnych 
vzdelávacích účtov. Mali by umožniť 
každému predvídať a lepšie sa prispôsobiť 
potrebám trhu práce, najmä 
prostredníctvom neustálej rekvalifikácie 
a zvyšovania úrovne zručností, s cieľom 
podporiť spravodlivé prechody pre 

S prihliadnutím na vplyv vypuknutia 
pandémie COVID-19 by v kontexte 
technologických, environmentálnych a 
demografických zmien mali členské štáty 
podporovať udržateľnosť, produktivitu, 
zamestnateľnosť a ľudský kapitál, 
posilňovať príslušné znalosti, zručnosti a 
kompetencie v priebehu celého života ľudí, 
ktoré zodpovedajú súčasným a budúcim 
potrebám trhu práce. Členské štáty by sa 
tiež mali prispôsobiť a investovať do 
svojich systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy s cieľom poskytovať 
vysokokvalitné a inkluzívne vzdelávanie 
vrátane odborného vzdelávania a prípravy. 
Členské štáty by mali spolupracovať so 
sociálnymi partnermi, poskytovateľmi 
vzdelávania a odbornej prípravy, podnikmi 
a inými zainteresovanými stranami s 
cieľom riešiť štrukturálne nedostatky 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy 
a zlepšiť ich kvalitu a relevantnosť pre trh 
práce, a to aj s cieľom umožniť 
environmentálnu transformáciu. Osobitná 
pozornosť by sa mala venovať výzvam 
učiteľského povolania. Systémy 
vzdelávania a odbornej prípravy by mali 
vybaviť všetkých študentov kľúčovými 
kompetenciami vrátane základných a 
digitálnych zručností, ako aj prierezových 
kompetencií, aby položili základy pre 
adaptabilitu v neskoršom živote. Členské 
štáty by sa mali snažiť zabezpečiť prevod 
nárokov na odbornú prípravu počas zmien 
v profesionálnej kariére, prípadne aj 
prostredníctvom individuálnych 
vzdelávacích účtov. Mali by umožniť 
každému predvídať a lepšie sa prispôsobiť 
potrebám trhu práce, najmä 
prostredníctvom neustálej rekvalifikácie 
a zvyšovania úrovne zručností, s cieľom 
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všetkých, posilniť sociálne výsledky, riešiť 
nedostatok pracovných síl na trhu práce a 
zlepšiť celkovú odolnosť hospodárstva 
voči otrasom.

podporiť spravodlivé prechody pre 
všetkých, posilniť sociálne výsledky, riešiť 
nedostatok pracovných síl na trhu práce a 
zlepšiť celkovú odolnosť hospodárstva 
voči otrasom.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 158
Anne Sander

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V kontexte technologických, 
environmentálnych a demografických 
zmien by členské štáty mali podporovať 
udržateľnosť, produktivitu, 
zamestnateľnosť a ľudský kapitál, 
posilňovať príslušné znalosti, zručnosti a 
kompetencie v priebehu celého života ľudí, 
ktoré zodpovedajú súčasným a budúcim 
potrebám trhu práce. Členské štáty by sa 
tiež mali prispôsobiť a investovať do 
svojich systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy s cieľom poskytovať 
vysokokvalitné a inkluzívne vzdelávanie 
vrátane odborného vzdelávania a prípravy. 
Členské štáty by mali spolupracovať so 
sociálnymi partnermi, poskytovateľmi 
vzdelávania a odbornej prípravy, podnikmi 
a inými zainteresovanými stranami s 
cieľom riešiť štrukturálne nedostatky 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy 
a zlepšiť ich kvalitu a relevantnosť pre trh 
práce, a to aj s cieľom umožniť 
environmentálnu transformáciu. Osobitná 
pozornosť by sa mala venovať výzvam 
učiteľského povolania. Systémy 
vzdelávania a odbornej prípravy by mali 
vybaviť všetkých študentov kľúčovými 
kompetenciami vrátane základných a 
digitálnych zručností, ako aj prierezových 
kompetencií, aby položili základy pre 
adaptabilitu v neskoršom živote. Členské 

V kontexte technologických, 
environmentálnych a demografických 
zmien a sociálno-ekonomickej krízy z 
dôvodu COVID-19 by členské štáty mali 
podporovať udržateľnosť, produktivitu, 
zamestnateľnosť a ľudský kapitál, 
posilňovať príslušné znalosti, zručnosti a 
kompetencie v priebehu celého života ľudí, 
ktoré zodpovedajú súčasným a budúcim 
potrebám trhu práce. Členské štáty by sa 
tiež mali prispôsobiť a investovať do 
svojich systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy s cieľom poskytovať 
vysokokvalitné a inkluzívne vzdelávanie 
vrátane odborného vzdelávania a prípravy. 
Členské štáty by mali spolupracovať so 
sociálnymi partnermi, poskytovateľmi 
vzdelávania a odbornej prípravy, podnikmi 
a inými zainteresovanými stranami s 
cieľom riešiť štrukturálne nedostatky 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy 
a zlepšiť ich kvalitu a relevantnosť pre trh 
práce, a to aj s cieľom umožniť 
environmentálnu transformáciu. Osobitná 
pozornosť by sa mala venovať výzvam 
učiteľského povolania. Systémy 
vzdelávania a odbornej prípravy by mali 
vybaviť všetkých študentov kľúčovými 
kompetenciami vrátane základných a 
digitálnych zručností, ako aj prierezových 
kompetencií, aby položili základy pre 
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štáty by sa mali snažiť zabezpečiť prevod 
nárokov na odbornú prípravu počas zmien 
v profesionálnej kariére, prípadne aj 
prostredníctvom individuálnych 
vzdelávacích účtov. Mali by umožniť 
každému predvídať a lepšie sa prispôsobiť 
potrebám trhu práce, najmä 
prostredníctvom neustálej rekvalifikácie 
a zvyšovania úrovne zručností, s cieľom 
podporiť spravodlivé prechody pre 
všetkých, posilniť sociálne výsledky, riešiť 
nedostatok pracovných síl na trhu práce a 
zlepšiť celkovú odolnosť hospodárstva 
voči otrasom.

adaptabilitu v neskoršom živote. Členské 
štáty by sa mali snažiť zabezpečiť prevod 
nárokov na odbornú prípravu počas zmien 
v profesionálnej kariére, prípadne aj 
prostredníctvom individuálnych 
vzdelávacích účtov. Mali by umožniť 
každému predvídať a lepšie sa prispôsobiť 
potrebám trhu práce, najmä 
prostredníctvom neustálej rekvalifikácie 
a zvyšovania úrovne zručností, s cieľom 
podporiť spravodlivé prechody pre 
všetkých, posilniť sociálne výsledky, riešiť 
nedostatok pracovných síl na trhu práce a 
zlepšiť celkovú odolnosť hospodárstva 
voči otrasom.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 159
Guido Reil

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V kontexte technologických, 
environmentálnych a demografických 
zmien by členské štáty mali podporovať 
udržateľnosť, produktivitu, 
zamestnateľnosť a ľudský kapitál, 
posilňovať príslušné znalosti, zručnosti a 
kompetencie v priebehu celého života ľudí, 
ktoré zodpovedajú súčasným a budúcim 
potrebám trhu práce. Členské štáty by sa 
tiež mali prispôsobiť a investovať do 
svojich systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy s cieľom poskytovať 
vysokokvalitné a inkluzívne vzdelávanie 
vrátane odborného vzdelávania a prípravy. 
Členské štáty by mali spolupracovať so 
sociálnymi partnermi, poskytovateľmi 
vzdelávania a odbornej prípravy, podnikmi 
a inými zainteresovanými stranami s 
cieľom riešiť štrukturálne nedostatky 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy 
a zlepšiť ich kvalitu a relevantnosť pre trh 

V kontexte technologických, 
environmentálnych a demografických 
zmien by členské štáty mali podporovať 
udržateľnosť, produktivitu, 
zamestnateľnosť a ľudský kapitál, 
posilňovať príslušné znalosti, zručnosti a 
kompetencie v priebehu celého života ľudí, 
ktoré zodpovedajú súčasným a budúcim 
potrebám trhu práce. Členské štáty by sa 
tiež mali prispôsobiť a investovať do 
svojich systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy s cieľom poskytovať 
vysokokvalitné a inkluzívne vzdelávanie 
vrátane odborného vzdelávania a prípravy. 
Členské štáty by mali spolupracovať so 
sociálnymi partnermi, poskytovateľmi 
vzdelávania a odbornej prípravy, podnikmi 
a inými zainteresovanými stranami s 
cieľom riešiť štrukturálne nedostatky 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy 
a zlepšiť ich kvalitu a relevantnosť pre trh 
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práce, a to aj s cieľom umožniť 
environmentálnu transformáciu. Osobitná 
pozornosť by sa mala venovať výzvam 
učiteľského povolania. Systémy 
vzdelávania a odbornej prípravy by mali 
vybaviť všetkých študentov kľúčovými 
kompetenciami vrátane základných a 
digitálnych zručností, ako aj prierezových 
kompetencií, aby položili základy pre 
adaptabilitu v neskoršom živote. Členské 
štáty by sa mali snažiť zabezpečiť prevod 
nárokov na odbornú prípravu počas zmien 
v profesionálnej kariére, prípadne aj 
prostredníctvom individuálnych 
vzdelávacích účtov. Mali by umožniť 
každému predvídať a lepšie sa prispôsobiť 
potrebám trhu práce, najmä 
prostredníctvom neustálej rekvalifikácie 
a zvyšovania úrovne zručností, s cieľom 
podporiť spravodlivé prechody pre 
všetkých, posilniť sociálne výsledky, riešiť 
nedostatok pracovných síl na trhu práce a 
zlepšiť celkovú odolnosť hospodárstva 
voči otrasom.

práce. Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať výzvam učiteľského povolania. 
Systémy vzdelávania a odbornej prípravy 
by mali vybaviť všetkých študentov 
kľúčovými kompetenciami vrátane 
základných a digitálnych zručností, ako aj 
prierezových kompetencií, aby položili 
základy pre adaptabilitu v neskoršom 
živote. Členské štáty by sa mali snažiť 
zabezpečiť prevod nárokov na odbornú 
prípravu počas zmien v profesionálnej 
kariére, prípadne aj prostredníctvom 
individuálnych vzdelávacích účtov. Mali 
by umožniť každému predvídať a lepšie sa 
prispôsobiť potrebám trhu práce, najmä 
prostredníctvom neustálej rekvalifikácie 
a zvyšovania úrovne zručností, s cieľom 
podporiť spravodlivé prechody pre 
všetkých, posilniť sociálne výsledky, riešiť 
nedostatok pracovných síl na trhu práce a 
zlepšiť celkovú odolnosť hospodárstva 
voči otrasom.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 160
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
Príloha I – usmernenie 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V kontexte technologických, 
environmentálnych a demografických 
zmien by členské štáty mali podporovať 
udržateľnosť, produktivitu, 
zamestnateľnosť a ľudský kapitál, 
posilňovať príslušné znalosti, zručnosti a 
kompetencie v priebehu celého života ľudí, 
ktoré zodpovedajú súčasným a budúcim 
potrebám trhu práce. Členské štáty by sa 
tiež mali prispôsobiť a investovať do 

V kontexte technologických, 
environmentálnych a demografických 
zmien by členské štáty mali podporovať 
udržateľnosť, produktivitu, 
zamestnateľnosť a ľudský kapitál, 
posilňovať príslušné znalosti, zručnosti a 
kompetencie v priebehu celého života ľudí, 
ktoré zodpovedajú súčasným a budúcim 
potrebám trhu práce. Členské štáty by sa 
tiež mali prispôsobiť a investovať do 
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svojich systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy s cieľom poskytovať 
vysokokvalitné a inkluzívne vzdelávanie 
vrátane odborného vzdelávania a prípravy. 
Členské štáty by mali spolupracovať so 
sociálnymi partnermi, poskytovateľmi 
vzdelávania a odbornej prípravy, podnikmi 
a inými zainteresovanými stranami s 
cieľom riešiť štrukturálne nedostatky 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy 
a zlepšiť ich kvalitu a relevantnosť pre trh 
práce, a to aj s cieľom umožniť 
environmentálnu transformáciu. Osobitná 
pozornosť by sa mala venovať výzvam 
učiteľského povolania. Systémy 
vzdelávania a odbornej prípravy by mali 
vybaviť všetkých študentov kľúčovými 
kompetenciami vrátane základných a 
digitálnych zručností, ako aj prierezových 
kompetencií, aby položili základy pre 
adaptabilitu v neskoršom živote. Členské 
štáty by sa mali snažiť zabezpečiť prevod 
nárokov na odbornú prípravu počas zmien 
v profesionálnej kariére, prípadne aj 
prostredníctvom individuálnych 
vzdelávacích účtov. Mali by umožniť 
každému predvídať a lepšie sa prispôsobiť 
potrebám trhu práce, najmä 
prostredníctvom neustálej rekvalifikácie 
a zvyšovania úrovne zručností, s cieľom 
podporiť spravodlivé prechody pre 
všetkých, posilniť sociálne výsledky, riešiť 
nedostatok pracovných síl na trhu práce a 
zlepšiť celkovú odolnosť hospodárstva 
voči otrasom.

svojich systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy s cieľom poskytovať 
vysokokvalitné a inkluzívne vzdelávanie, 
ktoré je prístupné pre všetkých, vrátane 
odborného vzdelávania a prípravy. Členské 
štáty by mali spolupracovať so sociálnymi 
partnermi, poskytovateľmi vzdelávania a 
odbornej prípravy, podnikmi a inými 
zainteresovanými stranami s cieľom riešiť 
štrukturálne nedostatky systémov 
vzdelávania a odbornej prípravy a zlepšiť 
ich kvalitu a relevantnosť pre trh práce, a 
to aj s cieľom umožniť environmentálnu 
transformáciu a prechod na digitálnu 
technológiu. Osobitná pozornosť by sa 
mala venovať výzvam učiteľského 
povolania. Systémy vzdelávania a odbornej 
prípravy by mali vybaviť všetkých 
študentov kľúčovými kompetenciami 
vrátane základných a digitálnych zručností, 
ako aj prierezových kompetencií, aby 
položili základy pre adaptabilitu 
v neskoršom živote. Členské štáty by sa 
mali snažiť zabezpečiť prevod nárokov na 
odbornú prípravu počas zmien v 
profesionálnej kariére, a to aj 
prostredníctvom individuálnych 
vzdelávacích účtov. Mali by umožniť 
každému predvídať a lepšie sa prispôsobiť 
potrebám trhu práce, najmä 
prostredníctvom neustálej rekvalifikácie 
a zvyšovania úrovne zručností, s cieľom 
podporiť spravodlivé prechody pre 
všetkých, posilniť sociálne výsledky, riešiť 
nedostatok pracovných síl na trhu práce a 
zlepšiť celkovú odolnosť hospodárstva 
voči otrasom.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 161
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 6 – odsek 1 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pandémia koronavírusu zdôraznila 
potrebu odolných systémov zdravotnej 
starostlivosti, ktoré riadia dobre vyškolení 
odborníci s potrebnými osobnými 
ochrannými prostriedkami na používanie 
pri práci, aby sa zabezpečila ich 
bezpečnosť a bezpečnosť ich pacientov.  
Podobne je potrebné uznať prínos 
zdravotníckych pracovníkov a asistentov 
na pracovisku a pre spoločnosť ako celok, 
a poskytnúť im osobitnú odbornú 
prípravu súvisiacu so zamestnaním, 
napríklad v oblasti starostlivosti o starších 
ľudí a závislých pacientov.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 162
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali podporovať rovnaké 
príležitosti pre všetkých prostredníctvom 
riešenia nerovností v systémoch 
vzdelávania a odbornej prípravy, a to aj 
poskytovaním prístupu ku kvalitnému 
vzdelávaniu v ranom detstve. Mali by 
zvýšiť celkovú úroveň vzdelania, znížiť 
počet mladých ľudí, ktorí predčasne 
ukončujú školskú dochádzku, zlepšiť 
prístup k terciárnemu vzdelávaniu a jeho 
dokončeniu a zvýšiť účasť dospelých na 
ďalšom vzdelávaní, najmä u študentov zo 
znevýhodneného prostredia, ktorí sú 
najmenej kvalifikovaní. Vzhľadom na nové 
požiadavky v oblasti digitálnych, zelených 
a starnúcich spoločností by členské štáty 
mali vo svojich systémoch odborného 
vzdelávania a prípravy posilniť učenie sa 
prácou (vrátane prostredníctvom kvalitnej 

Členské štáty by mali podporovať rovnaké 
príležitosti pre všetkých prostredníctvom 
odstránenia nerovností v systémoch 
vzdelávania a odbornej prípravy, a to aj 
poskytovaním univerzálneho prístupu ku 
kvalitnému vzdelávaniu v ranom detstve. 
Mali by zvýšiť celkovú úroveň vzdelania, 
znížiť počet mladých ľudí, ktorí predčasne 
ukončujú školskú dochádzku, zlepšiť 
prístup k terciárnemu vzdelávaniu a jeho 
dokončeniu a zvýšiť účasť dospelých na 
ďalšom vzdelávaní, najmä u študentov zo 
znevýhodneného prostredia, ktorí sú 
najmenej kvalifikovaní. Vzhľadom na nové 
požiadavky v oblasti digitálnych, zelených 
a starnúcich spoločností by členské štáty 
mali vo svojich systémoch odborného 
vzdelávania a prípravy posilniť učenie sa 
prácou (vrátane prostredníctvom kvalitnej 
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a účinnej učňovskej prípravy) a zvýšiť 
počet absolventov v oblasti vedy, 
technológií, inžinierstva a matematiky 
(STEM), a to na strednej úrovni odborného 
vzdelávania a prípravy, ako aj v terciárnom 
vzdelávaní. Okrem toho by členské štáty 
mali zvýšiť relevantnosť terciárneho 
vzdelávania a výskumu pre trh práce, 
zlepšiť monitorovanie a predpovedanie 
zručností, zvýšiť viditeľnosť a 
porovnateľnosť zručností vrátane zručností 
získaných v zahraničí a zvýšiť príležitosti 
na uznávanie a potvrdzovanie zručností a 
schopností získaných mimo formálneho 
vzdelávania a odbornej prípravy. Mali by 
zmodernizovať a zvýšiť ponuku 
a využívanie flexibilného ďalšieho 
odborného vzdelávania a prípravy. Členské 
štáty by takisto mali podporovať 
nízkokvalifikované dospelé osoby, aby si 
zachovávali alebo rozvíjali dlhodobú 
zamestnateľnosť zlepšovaním prístupu ku 
kvalitným vzdelávacím príležitostiam a ich 
využívania, a to prostredníctvom 
vykonávania ciest zvyšovania úrovne 
zručností vrátane hodnotenia zručností, 
ponuky vzdelávania a odbornej prípravy 
zodpovedajúcich príležitostiam na trhu 
práce a potvrdzovania a uznávania 
nadobudnutých zručností.

a účinnej učňovskej prípravy) a zvýšiť 
počet absolventov v oblasti vedy, 
technológií, inžinierstva a matematiky 
(STEM), a to na strednej úrovni odborného 
vzdelávania a prípravy, ako aj v terciárnom 
vzdelávaní. Okrem toho by členské štáty 
mali zvýšiť relevantnosť terciárneho 
vzdelávania a výskumu pre trh práce, a to 
aj s cieľom zabezpečiť rýchly prechod na 
obehové a klimaticky neutrálne 
hospodárstvo, mali by zlepšiť 
monitorovanie a predpovedanie zručností, 
zvýšiť viditeľnosť a porovnateľnosť 
zručností vrátane zručností získaných v 
zahraničí a zvýšiť príležitosti na uznávanie 
a potvrdzovanie zručností a schopností 
získaných mimo formálneho vzdelávania a 
odbornej prípravy. Mali by zmodernizovať 
a zvýšiť ponuku a využívanie flexibilného 
ďalšieho odborného vzdelávania 
a prípravy. Členské štáty by takisto mali 
podporovať nízkokvalifikované dospelé 
osoby tým, že im pomôžu získať prístup k 
stabilnému a vysokokvalitnému 
zamestnaniu, aby si zachovávali alebo 
rozvíjali dlhodobú zamestnateľnosť 
zlepšovaním prístupu ku kvalitným 
vzdelávacím príležitostiam a ich 
využívania, a to prostredníctvom 
vykonávania ciest zvyšovania úrovne 
zručností vrátane hodnotenia zručností, 
ponuky vzdelávania a odbornej prípravy 
zodpovedajúcich príležitostiam na trhu 
práce a potvrdzovania a uznávania 
nadobudnutých zručností. Vzhľadom na 
mimoriadnu situáciu v súvislosti s 
ochorením COVID-19 by členské štáty 
mali prijať opatrenia potrebné na 
podporu všeobecného prístupu k 
diaľkovému vzdelávaniu a odbornej 
príprave pri plnom zohľadnení potrieb 
osôb so zdravotným postihnutím.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 163
Anne Sander
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Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali podporovať rovnaké 
príležitosti pre všetkých prostredníctvom 
riešenia nerovností v systémoch 
vzdelávania a odbornej prípravy, a to aj 
poskytovaním prístupu ku kvalitnému 
vzdelávaniu v ranom detstve. Mali by 
zvýšiť celkovú úroveň vzdelania, znížiť 
počet mladých ľudí, ktorí predčasne 
ukončujú školskú dochádzku, zlepšiť 
prístup k terciárnemu vzdelávaniu a jeho 
dokončeniu a zvýšiť účasť dospelých na 
ďalšom vzdelávaní, najmä u študentov zo 
znevýhodneného prostredia, ktorí sú 
najmenej kvalifikovaní. Vzhľadom na nové 
požiadavky v oblasti digitálnych, zelených 
a starnúcich spoločností by členské štáty 
mali vo svojich systémoch odborného 
vzdelávania a prípravy posilniť učenie sa 
prácou (vrátane prostredníctvom kvalitnej 
a účinnej učňovskej prípravy) a zvýšiť 
počet absolventov v oblasti vedy, 
technológií, inžinierstva a matematiky 
(STEM), a to na strednej úrovni odborného 
vzdelávania a prípravy, ako aj v terciárnom 
vzdelávaní. Okrem toho by členské štáty 
mali zvýšiť relevantnosť terciárneho 
vzdelávania a výskumu pre trh práce, 
zlepšiť monitorovanie a predpovedanie 
zručností, zvýšiť viditeľnosť a 
porovnateľnosť zručností vrátane zručností 
získaných v zahraničí a zvýšiť príležitosti 
na uznávanie a potvrdzovanie zručností a 
schopností získaných mimo formálneho 
vzdelávania a odbornej prípravy. Mali by 
zmodernizovať a zvýšiť ponuku 
a využívanie flexibilného ďalšieho 
odborného vzdelávania a prípravy. Členské 
štáty by takisto mali podporovať 
nízkokvalifikované dospelé osoby, aby si 
zachovávali alebo rozvíjali dlhodobú 
zamestnateľnosť zlepšovaním prístupu ku 
kvalitným vzdelávacím príležitostiam a ich 
využívania, a to prostredníctvom 

Členské štáty by mali podporovať rovnaké 
príležitosti pre všetkých prostredníctvom 
riešenia nerovností v systémoch 
vzdelávania a odbornej prípravy, a to aj 
poskytovaním prístupu ku kvalitnému 
vzdelávaniu v ranom detstve. Mali by 
zvýšiť celkovú úroveň vzdelania, znížiť 
počet mladých ľudí, ktorí predčasne 
ukončujú školskú dochádzku, zlepšiť 
prístup k terciárnemu vzdelávaniu a jeho 
dokončeniu a zvýšiť účasť dospelých na 
ďalšom vzdelávaní, najmä u študentov zo 
znevýhodneného prostredia, ktorí sú 
najmenej kvalifikovaní. Vzhľadom na nové 
požiadavky v oblasti digitálnych, zelených 
a starnúcich spoločností by členské štáty 
mali vo svojich systémoch odborného 
vzdelávania a prípravy posilniť učenie sa 
prácou (vrátane prostredníctvom kvalitnej 
a účinnej učňovskej prípravy) a zvýšiť 
počet absolventov v oblasti vedy, 
technológií, inžinierstva a matematiky 
(STEM), a to na strednej úrovni odborného 
vzdelávania a prípravy, ako aj v terciárnom 
vzdelávaní. Okrem toho by členské štáty 
mali zvýšiť relevantnosť terciárneho 
vzdelávania a výskumu pre trh práce, 
zlepšiť monitorovanie a predpovedanie 
zručností, zvýšiť viditeľnosť a 
porovnateľnosť zručností vrátane zručností 
získaných v zahraničí a zvýšiť príležitosti 
na uznávanie a potvrdzovanie zručností a 
schopností získaných mimo formálneho 
vzdelávania a odbornej prípravy. Mali by 
zmodernizovať a zvýšiť ponuku 
a využívanie flexibilného ďalšieho 
odborného vzdelávania a prípravy. Členské 
štáty by takisto mali podporovať 
nízkokvalifikované dospelé osoby, aby si 
zachovávali alebo rozvíjali dlhodobú 
zamestnateľnosť zlepšovaním prístupu ku 
kvalitným vzdelávacím príležitostiam a ich 
využívania, a to prostredníctvom 
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vykonávania ciest zvyšovania úrovne 
zručností vrátane hodnotenia zručností, 
ponuky vzdelávania a odbornej prípravy 
zodpovedajúcich príležitostiam na trhu 
práce a potvrdzovania a uznávania 
nadobudnutých zručností.

vykonávania ciest zvyšovania úrovne 
zručností vrátane hodnotenia zručností, 
ponuky vzdelávania a odbornej prípravy 
zodpovedajúcich príležitostiam na trhu 
práce a potvrdzovania a uznávania 
nadobudnutých zručností.

Členské štáty by mali podnecovať 
mladých ľudí k účasti na programe 
ERASMUS +, a to aj mladých 
podnikateľov, aby sa mohli stretnúť s 
ďalšími skúsenejšími podnikateľmi, a tak 
podporiť výmenu postupov a skúseností.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 164
Miriam Lexmann

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali podporovať rovnaké 
príležitosti pre všetkých prostredníctvom 
riešenia nerovností v systémoch 
vzdelávania a odbornej prípravy, a to aj 
poskytovaním prístupu ku kvalitnému 
vzdelávaniu v ranom detstve. Mali by 
zvýšiť celkovú úroveň vzdelania, znížiť 
počet mladých ľudí, ktorí predčasne 
ukončujú školskú dochádzku, zlepšiť 
prístup k terciárnemu vzdelávaniu a jeho 
dokončeniu a zvýšiť účasť dospelých na 
ďalšom vzdelávaní, najmä u študentov zo 
znevýhodneného prostredia, ktorí sú 
najmenej kvalifikovaní. Vzhľadom na nové 
požiadavky v oblasti digitálnych, zelených 
a starnúcich spoločností by členské štáty 
mali vo svojich systémoch odborného 
vzdelávania a prípravy posilniť učenie sa 
prácou (vrátane prostredníctvom kvalitnej 
a účinnej učňovskej prípravy) a zvýšiť 
počet absolventov v oblasti vedy, 
technológií, inžinierstva a matematiky 
(STEM), a to na strednej úrovni odborného 

Členské štáty by mali podporovať rovnaké 
príležitosti pre všetkých prostredníctvom 
riešenia nerovností v systémoch 
vzdelávania a odbornej prípravy, a to aj 
poskytovaním prístupu ku kvalitnému a 
inkluzívnemu vzdelávaniu v ranom 
detstve. Mali by zvýšiť celkovú úroveň 
vzdelania, znížiť počet mladých ľudí, ktorí 
predčasne ukončujú školskú dochádzku, 
zlepšiť prístup k terciárnemu vzdelávaniu a 
jeho dokončeniu a zvýšiť účasť dospelých 
na ďalšom vzdelávaní, najmä u študentov 
zo znevýhodneného prostredia, ktorí sú 
najmenej kvalifikovaní. Vzhľadom na nové 
požiadavky v oblasti digitálnych, zelených 
a starnúcich spoločností by členské štáty 
mali vo svojich systémoch odborného 
vzdelávania a prípravy posilniť učenie sa 
prácou (vrátane prostredníctvom kvalitnej 
a účinnej učňovskej prípravy) a zvýšiť 
počet absolventov v oblasti vedy, 
technológií, inžinierstva a matematiky 
(STEM) za podpory záujmu žien a dievčat 
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vzdelávania a prípravy, ako aj v terciárnom 
vzdelávaní. Okrem toho by členské štáty 
mali zvýšiť relevantnosť terciárneho 
vzdelávania a výskumu pre trh práce, 
zlepšiť monitorovanie a predpovedanie 
zručností, zvýšiť viditeľnosť a 
porovnateľnosť zručností vrátane zručností 
získaných v zahraničí a zvýšiť príležitosti 
na uznávanie a potvrdzovanie zručností a 
schopností získaných mimo formálneho 
vzdelávania a odbornej prípravy. Mali by 
zmodernizovať a zvýšiť ponuku 
a využívanie flexibilného ďalšieho 
odborného vzdelávania a prípravy. Členské 
štáty by takisto mali podporovať 
nízkokvalifikované dospelé osoby, aby si 
zachovávali alebo rozvíjali dlhodobú 
zamestnateľnosť zlepšovaním prístupu ku 
kvalitným vzdelávacím príležitostiam a ich 
využívania, a to prostredníctvom 
vykonávania ciest zvyšovania úrovne 
zručností vrátane hodnotenia zručností, 
ponuky vzdelávania a odbornej prípravy 
zodpovedajúcich príležitostiam na trhu 
práce a potvrdzovania a uznávania 
nadobudnutých zručností.

o tieto odbory, a to na strednej úrovni 
odborného vzdelávania a prípravy, ako aj v 
terciárnom vzdelávaní. Okrem toho by 
členské štáty mali zvýšiť relevantnosť 
terciárneho vzdelávania a výskumu pre trh 
práce, zlepšiť monitorovanie a 
predpovedanie zručností, zvýšiť 
viditeľnosť a porovnateľnosť zručností 
vrátane zručností získaných v zahraničí a 
zvýšiť príležitosti na uznávanie a 
potvrdzovanie zručností a schopností 
získaných mimo formálneho vzdelávania a 
odbornej prípravy ako napríklad 
prostredníctvom dobrovoľníckej práce v 
neziskovom sektore. Mali by 
zmodernizovať a zvýšiť ponuku 
a využívanie flexibilného ďalšieho 
odborného vzdelávania a prípravy. Členské 
štáty by takisto mali podporovať 
nízkokvalifikované dospelé osoby, aby si 
zachovávali alebo rozvíjali dlhodobú 
zamestnateľnosť zlepšovaním prístupu ku 
kvalitným vzdelávacím príležitostiam a ich 
využívania, a to prostredníctvom 
vykonávania ciest zvyšovania úrovne 
zručností vrátane hodnotenia zručností, 
ponuky vzdelávania a odbornej prípravy 
zodpovedajúcich príležitostiam na trhu 
práce a potvrdzovania a oficiálneho 
uznávania nadobudnutých zručností 
vrátane zručností nadobudnutých počas 
neformálneho vzdelávania alebo 
opatrovania dieťaťa alebo príbuzného so 
zdravotným postihnutím.

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 165
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

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 6 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali podporovať rovnaké 
príležitosti pre všetkých prostredníctvom 
riešenia nerovností v systémoch 
vzdelávania a odbornej prípravy, a to aj 
poskytovaním prístupu ku kvalitnému 
vzdelávaniu v ranom detstve. Mali by 
zvýšiť celkovú úroveň vzdelania, znížiť 
počet mladých ľudí, ktorí predčasne 
ukončujú školskú dochádzku, zlepšiť 
prístup k terciárnemu vzdelávaniu a jeho 
dokončeniu a zvýšiť účasť dospelých na 
ďalšom vzdelávaní, najmä u študentov zo 
znevýhodneného prostredia, ktorí sú 
najmenej kvalifikovaní. Vzhľadom na nové 
požiadavky v oblasti digitálnych, zelených 
a starnúcich spoločností by členské štáty 
mali vo svojich systémoch odborného 
vzdelávania a prípravy posilniť učenie sa 
prácou (vrátane prostredníctvom kvalitnej 
a účinnej učňovskej prípravy) a zvýšiť 
počet absolventov v oblasti vedy, 
technológií, inžinierstva a matematiky 
(STEM), a to na strednej úrovni odborného 
vzdelávania a prípravy, ako aj v terciárnom 
vzdelávaní. Okrem toho by členské štáty 
mali zvýšiť relevantnosť terciárneho 
vzdelávania a výskumu pre trh práce, 
zlepšiť monitorovanie a predpovedanie 
zručností, zvýšiť viditeľnosť a 
porovnateľnosť zručností vrátane zručností 
získaných v zahraničí a zvýšiť príležitosti 
na uznávanie a potvrdzovanie zručností a 
schopností získaných mimo formálneho 
vzdelávania a odbornej prípravy. Mali by 
zmodernizovať a zvýšiť ponuku 
a využívanie flexibilného ďalšieho 
odborného vzdelávania a prípravy. Členské 
štáty by takisto mali podporovať 
nízkokvalifikované dospelé osoby, aby si 
zachovávali alebo rozvíjali dlhodobú 
zamestnateľnosť zlepšovaním prístupu ku 
kvalitným vzdelávacím príležitostiam a ich 
využívania, a to prostredníctvom 
vykonávania ciest zvyšovania úrovne 
zručností vrátane hodnotenia zručností, 
ponuky vzdelávania a odbornej prípravy 

Členské štáty by mali podporovať rovnaké 
príležitosti pre všetkých prostredníctvom 
riešenia nerovností v systémoch 
vzdelávania a odbornej prípravy, a to aj 
poskytovaním prístupu ku kvalitnému 
vzdelávaniu v ranom detstve. Mali by 
zvýšiť celkovú úroveň vzdelania, znížiť 
počet mladých ľudí, ktorí predčasne 
ukončujú školskú dochádzku, zlepšiť 
prístup k terciárnemu vzdelávaniu a jeho 
dokončeniu a zvýšiť účasť dospelých na 
ďalšom vzdelávaní, najmä u študentov zo 
znevýhodneného prostredia, ktorí sú 
najmenej kvalifikovaní. Vzhľadom na nové 
požiadavky v oblasti digitálnych, zelených 
a starnúcich spoločností by členské štáty 
mali vo svojich systémoch odborného 
vzdelávania a prípravy posilniť učenie sa 
prácou (vrátane prostredníctvom kvalitnej 
a účinnej učňovskej prípravy) a zvýšiť 
počet absolventov v oblasti vedy, 
technológií, inžinierstva a matematiky 
(STEM), a to na strednej úrovni odborného 
vzdelávania a prípravy, ako aj v terciárnom 
vzdelávaní. Okrem toho by členské štáty 
mali zvýšiť relevantnosť terciárneho 
vzdelávania a výskumu pre trh práce, 
zlepšiť monitorovanie a predpovedanie 
zručností, zvýšiť viditeľnosť a 
porovnateľnosť zručností vrátane zručností 
získaných v zahraničí a zabezpečiť 
uznávanie, potvrdzovanie a akreditáciu 
znalostí, zručností a schopností získaných 
mimo formálneho vzdelávania a odbornej 
prípravy. Mali by zmodernizovať a zvýšiť 
ponuku a využívanie flexibilného ďalšieho 
odborného vzdelávania a prípravy. Členské 
štáty by takisto mali investovať do 
pracovných miest a systémov sociálnej 
ochrany pre tých, ktorí nemôžu 
absolvovať rekvalifikáciu, podporovať 
nízkokvalifikované dospelé osoby, aby si 
zachovávali alebo rozvíjali dlhodobú 
zamestnateľnosť zlepšovaním prístupu ku 
kvalitným vzdelávacím príležitostiam a ich 
využívania, a to prostredníctvom 
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zodpovedajúcich príležitostiam na trhu 
práce a potvrdzovania a uznávania 
nadobudnutých zručností.

vykonávania ciest zvyšovania úrovne 
zručností vrátane hodnotenia zručností, 
ponuky vzdelávania a odbornej prípravy 
zodpovedajúcich príležitostiam na trhu 
práce a potvrdzovania a uznávania 
nadobudnutých zručností. Malo by sa 
zabezpečiť právo na platené študijné 
voľno.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Anne Sander

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali podporovať rovnaké 
príležitosti pre všetkých prostredníctvom 
riešenia nerovností v systémoch 
vzdelávania a odbornej prípravy, a to aj 
poskytovaním prístupu ku kvalitnému 
vzdelávaniu v ranom detstve. Mali by 
zvýšiť celkovú úroveň vzdelania, znížiť 
počet mladých ľudí, ktorí predčasne 
ukončujú školskú dochádzku, zlepšiť 
prístup k terciárnemu vzdelávaniu a jeho 
dokončeniu a zvýšiť účasť dospelých na 
ďalšom vzdelávaní, najmä u študentov zo 
znevýhodneného prostredia, ktorí sú 
najmenej kvalifikovaní. Vzhľadom na nové 
požiadavky v oblasti digitálnych, zelených 
a starnúcich spoločností by členské štáty 
mali vo svojich systémoch odborného 
vzdelávania a prípravy posilniť učenie sa 
prácou (vrátane prostredníctvom kvalitnej 
a účinnej učňovskej prípravy) a zvýšiť 
počet absolventov v oblasti vedy, 
technológií, inžinierstva a matematiky 
(STEM), a to na strednej úrovni odborného 
vzdelávania a prípravy, ako aj v terciárnom 
vzdelávaní. Okrem toho by členské štáty 
mali zvýšiť relevantnosť terciárneho 
vzdelávania a výskumu pre trh práce, 
zlepšiť monitorovanie a predpovedanie 

Členské štáty by mali podporovať rovnaké 
príležitosti pre všetkých prostredníctvom 
riešenia nerovností v systémoch 
vzdelávania a odbornej prípravy, a to aj 
poskytovaním prístupu ku kvalitnému 
vzdelávaniu v ranom detstve. Mali by 
zvýšiť celkovú úroveň vzdelania, znížiť 
počet mladých ľudí, ktorí predčasne 
ukončujú školskú dochádzku, zlepšiť 
prístup k terciárnemu vzdelávaniu a jeho 
dokončeniu a zvýšiť účasť dospelých na 
ďalšom vzdelávaní, najmä u študentov zo 
znevýhodneného prostredia, ktorí sú 
najmenej kvalifikovaní. Vzhľadom na nové 
požiadavky v oblasti digitálnych, zelených 
a starnúcich spoločností by členské štáty 
mali vo svojich systémoch odborného 
vzdelávania a prípravy posilniť učenie sa 
prácou (vrátane prostredníctvom kvalitnej 
a účinnej učňovskej prípravy) a zvýšiť 
počet absolventov v oblasti vedy, 
technológií, inžinierstva a matematiky 
(STEM), a to na strednej úrovni odborného 
vzdelávania a prípravy, ako aj v terciárnom 
vzdelávaní. Okrem toho by členské štáty 
mali zvýšiť relevantnosť terciárneho 
vzdelávania a výskumu pre trh práce, 
zlepšiť monitorovanie a predpovedanie 
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zručností, zvýšiť viditeľnosť a 
porovnateľnosť zručností vrátane zručností 
získaných v zahraničí a zvýšiť príležitosti 
na uznávanie a potvrdzovanie zručností a 
schopností získaných mimo formálneho 
vzdelávania a odbornej prípravy. Mali by 
zmodernizovať a zvýšiť ponuku 
a využívanie flexibilného ďalšieho 
odborného vzdelávania a prípravy. Členské 
štáty by takisto mali podporovať 
nízkokvalifikované dospelé osoby, aby si 
zachovávali alebo rozvíjali dlhodobú 
zamestnateľnosť zlepšovaním prístupu ku 
kvalitným vzdelávacím príležitostiam a ich 
využívania, a to prostredníctvom 
vykonávania ciest zvyšovania úrovne 
zručností vrátane hodnotenia zručností, 
ponuky vzdelávania a odbornej prípravy 
zodpovedajúcich príležitostiam na trhu 
práce a potvrdzovania a uznávania 
nadobudnutých zručností.

zručností, zvýšiť viditeľnosť a 
porovnateľnosť zručností vrátane zručností 
získaných v zahraničí a zvýšiť príležitosti 
na uznávanie a potvrdzovanie zručností a 
schopností získaných mimo formálneho 
vzdelávania a odbornej prípravy. Mali by 
zmodernizovať a zvýšiť ponuku 
a využívanie flexibilného ďalšieho 
odborného vzdelávania a prípravy. Členské 
štáty musia podporovať učenie sa 
viacerých úradných jazykov EÚ. Členské 
štáty by takisto mali podporovať 
nízkokvalifikované dospelé osoby, aby si 
zachovávali alebo rozvíjali dlhodobú 
zamestnateľnosť zlepšovaním prístupu ku 
kvalitným vzdelávacím príležitostiam a ich 
využívania, a to prostredníctvom 
vykonávania ciest zvyšovania úrovne 
zručností vrátane hodnotenia zručností, 
ponuky vzdelávania a odbornej prípravy 
zodpovedajúcich príležitostiam na trhu 
práce a potvrdzovania a uznávania 
nadobudnutých zručností.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 167
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali podporovať rovnaké 
príležitosti pre všetkých prostredníctvom 
riešenia nerovností v systémoch 
vzdelávania a odbornej prípravy, a to aj 
poskytovaním prístupu ku kvalitnému 
vzdelávaniu v ranom detstve. Mali by 
zvýšiť celkovú úroveň vzdelania, znížiť 
počet mladých ľudí, ktorí predčasne 
ukončujú školskú dochádzku, zlepšiť 
prístup k terciárnemu vzdelávaniu a jeho 
dokončeniu a zvýšiť účasť dospelých na 
ďalšom vzdelávaní, najmä u študentov zo 
znevýhodneného prostredia, ktorí sú 

Členské štáty by mali podporovať rovnaké 
príležitosti pre všetkých prostredníctvom 
riešenia nerovností v systémoch 
vzdelávania a odbornej prípravy, a to aj 
poskytovaním prístupu ku kvalitnému 
vzdelávaniu v ranom detstve. Mali by 
zvýšiť celkovú úroveň vzdelania, znížiť 
počet mladých ľudí, ktorí predčasne 
ukončujú školskú dochádzku, zlepšiť 
prístup k terciárnemu vzdelávaniu a jeho 
dokončeniu a zvýšiť účasť dospelých na 
ďalšom vzdelávaní, najmä u študentov zo 
znevýhodneného prostredia a tých, ktorí sú 
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najmenej kvalifikovaní. Vzhľadom na nové 
požiadavky v oblasti digitálnych, zelených 
a starnúcich spoločností by členské štáty 
mali vo svojich systémoch odborného 
vzdelávania a prípravy posilniť učenie sa 
prácou (vrátane prostredníctvom kvalitnej 
a účinnej učňovskej prípravy) a zvýšiť 
počet absolventov v oblasti vedy, 
technológií, inžinierstva a matematiky 
(STEM), a to na strednej úrovni odborného 
vzdelávania a prípravy, ako aj v terciárnom 
vzdelávaní. Okrem toho by členské štáty 
mali zvýšiť relevantnosť terciárneho 
vzdelávania a výskumu pre trh práce, 
zlepšiť monitorovanie a predpovedanie 
zručností, zvýšiť viditeľnosť a 
porovnateľnosť zručností vrátane zručností 
získaných v zahraničí a zvýšiť príležitosti 
na uznávanie a potvrdzovanie zručností a 
schopností získaných mimo formálneho 
vzdelávania a odbornej prípravy. Mali by 
zmodernizovať a zvýšiť ponuku 
a využívanie flexibilného ďalšieho 
odborného vzdelávania a prípravy. Členské 
štáty by takisto mali podporovať 
nízkokvalifikované dospelé osoby, aby si 
zachovávali alebo rozvíjali dlhodobú 
zamestnateľnosť zlepšovaním prístupu ku 
kvalitným vzdelávacím príležitostiam a ich 
využívania, a to prostredníctvom 
vykonávania ciest zvyšovania úrovne 
zručností vrátane hodnotenia zručností, 
ponuky vzdelávania a odbornej prípravy 
zodpovedajúcich príležitostiam na trhu 
práce a potvrdzovania a uznávania 
nadobudnutých zručností.

najmenej kvalifikovaní. Vzhľadom na nové 
požiadavky v oblasti digitálnych, zelených 
a starnúcich spoločností by členské štáty 
mali vo svojich systémoch odborného 
vzdelávania a prípravy posilniť učenie sa 
prácou (vrátane prostredníctvom kvalitnej 
a účinnej učňovskej prípravy) a zvýšiť 
počet absolventov v oblasti vedy, 
technológií, inžinierstva a matematiky 
(STEM), a to na strednej úrovni odborného 
vzdelávania a prípravy, ako aj v terciárnom 
vzdelávaní. Okrem toho by členské štáty 
mali zvýšiť relevantnosť terciárneho 
vzdelávania a výskumu pre trh práce, 
posilniť duálnu a kooperatívnu odbornú 
prípravu, zlepšiť monitorovanie 
a predpovedanie zručností, zvýšiť 
viditeľnosť a porovnateľnosť zručností 
vrátane zručností získaných v zahraničí a 
zvýšiť príležitosti na uznávanie a 
potvrdzovanie zručností a schopností 
získaných v rámci aj mimo formálneho 
vzdelávania a odbornej prípravy. Mali by 
zmodernizovať a zvýšiť ponuku 
a využívanie flexibilného ďalšieho 
odborného vzdelávania a prípravy. Členské 
štáty by takisto mali podporovať 
nízkokvalifikované dospelé osoby, aby si 
zachovávali alebo rozvíjali dlhodobú 
zamestnateľnosť zlepšovaním prístupu ku 
kvalitným vzdelávacím príležitostiam a ich 
využívania, a to prostredníctvom 
vykonávania ciest zvyšovania úrovne 
zručností vrátane hodnotenia zručností, 
ponuky vzdelávania a odbornej prípravy 
zodpovedajúcich príležitostiam na trhu 
práce a potvrdzovania a uznávania 
nadobudnutých zručností.

Or. en

Odôvodnenie

Znevýhodnené prostredie sa nevzťahuje len na osoby s nízkou kvalifikáciou, ale aj na osoby, 
ktoré si stanovili, že sa zúčastnia odbornej prípravy, ale nemôžu sa jej zúčastniť, bez ohľadu 
na ich kvalifikáciu. Na základe tohto navrhujeme rozdeliť tieto dve skupiny jasnejšie aj v 
texte. Vysokoškolské vzdelávanie funguje v úzkej spolupráci s trhom práce prostredníctvom 
duálnych a kooperatívnych modelov odbornej prípravy. Potvrdzovanie a uznávanie zahŕňa 
formálne aj informálne učenie sa.
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Pozmeňujúci návrh 168
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali podporovať rovnaké 
príležitosti pre všetkých prostredníctvom 
riešenia nerovností v systémoch 
vzdelávania a odbornej prípravy, a to aj 
poskytovaním prístupu ku kvalitnému 
vzdelávaniu v ranom detstve. Mali by 
zvýšiť celkovú úroveň vzdelania, znížiť 
počet mladých ľudí, ktorí predčasne 
ukončujú školskú dochádzku, zlepšiť 
prístup k terciárnemu vzdelávaniu a jeho 
dokončeniu a zvýšiť účasť dospelých na 
ďalšom vzdelávaní, najmä u študentov zo 
znevýhodneného prostredia, ktorí sú 
najmenej kvalifikovaní. Vzhľadom na nové 
požiadavky v oblasti digitálnych, zelených 
a starnúcich spoločností by členské štáty 
mali vo svojich systémoch odborného 
vzdelávania a prípravy posilniť učenie sa 
prácou (vrátane prostredníctvom kvalitnej 
a účinnej učňovskej prípravy) a zvýšiť 
počet absolventov v oblasti vedy, 
technológií, inžinierstva a matematiky 
(STEM), a to na strednej úrovni odborného 
vzdelávania a prípravy, ako aj v terciárnom 
vzdelávaní. Okrem toho by členské štáty 
mali zvýšiť relevantnosť terciárneho 
vzdelávania a výskumu pre trh práce, 
zlepšiť monitorovanie a predpovedanie 
zručností, zvýšiť viditeľnosť a 
porovnateľnosť zručností vrátane zručností 
získaných v zahraničí a zvýšiť príležitosti 
na uznávanie a potvrdzovanie zručností a 
schopností získaných mimo formálneho 
vzdelávania a odbornej prípravy. Mali by 
zmodernizovať a zvýšiť ponuku 
a využívanie flexibilného ďalšieho 
odborného vzdelávania a prípravy. Členské 
štáty by takisto mali podporovať 
nízkokvalifikované dospelé osoby, aby si 

Členské štáty by mali podporovať rovnaké 
príležitosti pre všetkých prostredníctvom 
riešenia nerovností v systémoch 
vzdelávania a odbornej prípravy, a to aj 
poskytovaním prístupu ku kvalitnému 
vzdelávaniu v ranom detstve. Mali by 
zvýšiť celkovú úroveň vzdelania, znížiť 
počet mladých ľudí, ktorí predčasne 
ukončujú školskú dochádzku, zlepšiť 
prístup k terciárnemu vzdelávaniu a jeho 
dokončeniu a zvýšiť účasť dospelých na 
ďalšom vzdelávaní, najmä u študentov zo 
znevýhodneného prostredia, ktorí sú 
najmenej kvalifikovaní. Vzhľadom na nové 
požiadavky v oblasti digitálnych, zelených 
a starnúcich spoločností, ako aj na 
existujúce rodové stereotypy by členské 
štáty mali vo svojich systémoch odborného 
vzdelávania a prípravy posilniť učenie sa 
prácou (vrátane prostredníctvom kvalitnej 
a účinnej učňovskej prípravy) a zvýšiť 
počet absolventov v oblasti vedy, 
technológií, inžinierstva a matematiky 
(STEM), a to na strednej úrovni odborného 
vzdelávania a prípravy, ako aj v terciárnom 
vzdelávaní. Okrem toho by členské štáty 
mali zvýšiť relevantnosť terciárneho 
vzdelávania a výskumu pre trh práce, 
zlepšiť monitorovanie a predpovedanie 
zručností, zvýšiť viditeľnosť a 
porovnateľnosť zručností vrátane zručností 
získaných v zahraničí a zvýšiť príležitosti 
na uznávanie a potvrdzovanie zručností a 
schopností získaných mimo formálneho 
vzdelávania a odbornej prípravy. Mali by 
zmodernizovať a zvýšiť ponuku 
a využívanie flexibilného ďalšieho 
odborného vzdelávania a prípravy. Členské 
štáty by takisto mali podporovať 
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zachovávali alebo rozvíjali dlhodobú 
zamestnateľnosť zlepšovaním prístupu ku 
kvalitným vzdelávacím príležitostiam a ich 
využívania, a to prostredníctvom 
vykonávania ciest zvyšovania úrovne 
zručností vrátane hodnotenia zručností, 
ponuky vzdelávania a odbornej prípravy 
zodpovedajúcich príležitostiam na trhu 
práce a potvrdzovania a uznávania 
nadobudnutých zručností.

nízkokvalifikované dospelé osoby, aby si 
zachovávali alebo rozvíjali dlhodobú 
zamestnateľnosť zlepšovaním prístupu ku 
kvalitným vzdelávacím príležitostiam a ich 
využívania, a to prostredníctvom 
vykonávania ciest zvyšovania úrovne 
zručností vrátane hodnotenia zručností, 
ponuky vzdelávania a odbornej prípravy 
zodpovedajúcich príležitostiam na trhu 
práce a potvrdzovania a uznávania 
nadobudnutých zručností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
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
Príloha I – usmernenie 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali podporovať rovnaké 
príležitosti pre všetkých prostredníctvom 
riešenia nerovností v systémoch 
vzdelávania a odbornej prípravy, a to aj 
poskytovaním prístupu ku kvalitnému 
vzdelávaniu v ranom detstve. Mali by 
zvýšiť celkovú úroveň vzdelania, znížiť 
počet mladých ľudí, ktorí predčasne 
ukončujú školskú dochádzku, zlepšiť 
prístup k terciárnemu vzdelávaniu a jeho 
dokončeniu a zvýšiť účasť dospelých na 
ďalšom vzdelávaní, najmä u študentov zo 
znevýhodneného prostredia, ktorí sú 
najmenej kvalifikovaní. Vzhľadom na nové 
požiadavky v oblasti digitálnych, zelených 
a starnúcich spoločností by členské štáty 
mali vo svojich systémoch odborného 
vzdelávania a prípravy posilniť učenie sa 
prácou (vrátane prostredníctvom kvalitnej 
a účinnej učňovskej prípravy) a zvýšiť 
počet absolventov v oblasti vedy, 
technológií, inžinierstva a matematiky 
(STEM), a to na strednej úrovni odborného 

Členské štáty by mali podporovať rovnaké 
príležitosti pre všetkých prostredníctvom 
riešenia nerovností v systémoch 
vzdelávania a odbornej prípravy, a to aj 
poskytovaním prístupu ku kvalitnému 
vzdelávaniu v ranom detstve. Mali by 
zvýšiť celkovú úroveň vzdelania, znížiť 
počet mladých ľudí, ktorí predčasne 
ukončujú školskú dochádzku, zlepšiť 
prístup k terciárnemu vzdelávaniu a jeho 
dokončeniu a zvýšiť účasť dospelých na 
ďalšom vzdelávaní, najmä u študentov zo 
znevýhodneného prostredia, ktorí sú 
najmenej kvalifikovaní. Vzhľadom na nové 
požiadavky v oblasti digitálnych, zelených 
a starnúcich spoločností by členské štáty 
mali vo svojich systémoch odborného 
vzdelávania a prípravy posilniť učenie sa 
prácou (vrátane prostredníctvom kvalitnej 
a účinnej učňovskej prípravy) a zvýšiť 
počet absolventov v oblasti vedy, 
technológií, inžinierstva a matematiky 
(STEM), najmä žien, a to na strednej 
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vzdelávania a prípravy, ako aj v terciárnom 
vzdelávaní. Okrem toho by členské štáty 
mali zvýšiť relevantnosť terciárneho 
vzdelávania a výskumu pre trh práce, 
zlepšiť monitorovanie a predpovedanie 
zručností, zvýšiť viditeľnosť a 
porovnateľnosť zručností vrátane zručností 
získaných v zahraničí a zvýšiť príležitosti 
na uznávanie a potvrdzovanie zručností a 
schopností získaných mimo formálneho 
vzdelávania a odbornej prípravy. Mali by 
zmodernizovať a zvýšiť ponuku 
a využívanie flexibilného ďalšieho 
odborného vzdelávania a prípravy. Členské 
štáty by takisto mali podporovať 
nízkokvalifikované dospelé osoby, aby si 
zachovávali alebo rozvíjali dlhodobú 
zamestnateľnosť zlepšovaním prístupu ku 
kvalitným vzdelávacím príležitostiam a ich 
využívania, a to prostredníctvom 
vykonávania ciest zvyšovania úrovne 
zručností vrátane hodnotenia zručností, 
ponuky vzdelávania a odbornej prípravy 
zodpovedajúcich príležitostiam na trhu 
práce a potvrdzovania a uznávania 
nadobudnutých zručností.

úrovni odborného vzdelávania a prípravy, 
ako aj v terciárnom vzdelávaní. Okrem 
toho by členské štáty mali zvýšiť 
relevantnosť terciárneho vzdelávania a 
výskumu pre trh práce, zlepšiť 
monitorovanie a predpovedanie zručností, 
zvýšiť viditeľnosť a porovnateľnosť 
zručností vrátane zručností získaných v 
zahraničí a zvýšiť príležitosti na uznávanie 
a potvrdzovanie zručností a schopností 
získaných mimo formálneho vzdelávania a 
odbornej prípravy. Mali by zmodernizovať 
a zvýšiť ponuku a využívanie flexibilného 
ďalšieho odborného vzdelávania 
a prípravy. Členské štáty by takisto mali 
podporovať nízkokvalifikované dospelé 
osoby, aby si zachovávali alebo rozvíjali 
dlhodobú zamestnateľnosť zlepšovaním 
prístupu ku kvalitným vzdelávacím 
príležitostiam a ich využívania, a to 
prostredníctvom vykonávania ciest 
zvyšovania úrovne zručností vrátane 
hodnotenia zručností, ponuky vzdelávania 
a odbornej prípravy zodpovedajúcich 
príležitostiam na trhu práce 
a potvrdzovania a uznávania 
nadobudnutých zručností.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 170
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali podporovať rovnaké 
príležitosti pre všetkých prostredníctvom 
riešenia nerovností v systémoch 
vzdelávania a odbornej prípravy, a to aj 
poskytovaním prístupu ku kvalitnému 
vzdelávaniu v ranom detstve. Mali by 
zvýšiť celkovú úroveň vzdelania, znížiť 
počet mladých ľudí, ktorí predčasne 
ukončujú školskú dochádzku, zlepšiť 

Členské štáty by mali podporovať rovnaké 
príležitosti pre všetkých prostredníctvom 
riešenia nerovností v systémoch 
vzdelávania a odbornej prípravy, a to aj 
poskytovaním prístupu ku kvalitnému 
vzdelávaniu v ranom detstve. Mali by 
zvýšiť celkovú úroveň vzdelania, znížiť 
počet mladých ľudí, ktorí predčasne 
ukončujú školskú dochádzku, zlepšiť 
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prístup k terciárnemu vzdelávaniu a jeho 
dokončeniu a zvýšiť účasť dospelých na 
ďalšom vzdelávaní, najmä u študentov zo 
znevýhodneného prostredia, ktorí sú 
najmenej kvalifikovaní. Vzhľadom na nové 
požiadavky v oblasti digitálnych, zelených 
a starnúcich spoločností by členské štáty 
mali vo svojich systémoch odborného 
vzdelávania a prípravy posilniť učenie sa 
prácou (vrátane prostredníctvom kvalitnej 
a účinnej učňovskej prípravy) a zvýšiť 
počet absolventov v oblasti vedy, 
technológií, inžinierstva a matematiky 
(STEM), a to na strednej úrovni odborného 
vzdelávania a prípravy, ako aj v terciárnom 
vzdelávaní. Okrem toho by členské štáty 
mali zvýšiť relevantnosť terciárneho 
vzdelávania a výskumu pre trh práce, 
zlepšiť monitorovanie a predpovedanie 
zručností, zvýšiť viditeľnosť a 
porovnateľnosť zručností vrátane zručností 
získaných v zahraničí a zvýšiť príležitosti 
na uznávanie a potvrdzovanie zručností a 
schopností získaných mimo formálneho 
vzdelávania a odbornej prípravy. Mali by 
zmodernizovať a zvýšiť ponuku 
a využívanie flexibilného ďalšieho 
odborného vzdelávania a prípravy. Členské 
štáty by takisto mali podporovať 
nízkokvalifikované dospelé osoby, aby si 
zachovávali alebo rozvíjali dlhodobú 
zamestnateľnosť zlepšovaním prístupu ku 
kvalitným vzdelávacím príležitostiam a ich 
využívania, a to prostredníctvom 
vykonávania ciest zvyšovania úrovne 
zručností vrátane hodnotenia zručností, 
ponuky vzdelávania a odbornej prípravy 
zodpovedajúcich príležitostiam na trhu 
práce a potvrdzovania a uznávania 
nadobudnutých zručností.

prístup k terciárnemu vzdelávaniu a jeho 
dokončeniu a zvýšiť účasť dospelých na 
ďalšom vzdelávaní, najmä u študentov zo 
znevýhodneného prostredia, ktorí sú 
najmenej kvalifikovaní. Vzhľadom na nové 
požiadavky v oblasti digitálnych, zelených 
a starnúcich spoločností by členské štáty 
mali vo svojich systémoch odborného 
vzdelávania a prípravy posilniť učenie sa 
prácou (vrátane prostredníctvom kvalitnej 
a účinnej učňovskej prípravy) a zvýšiť 
počet absolventov v oblasti vedy, 
technológií, inžinierstva a matematiky 
(STEM), a najmä absolventiek, a to na 
strednej úrovni odborného vzdelávania 
a prípravy, ako aj v terciárnom vzdelávaní. 
Okrem toho by členské štáty mali zvýšiť 
relevantnosť terciárneho vzdelávania a 
výskumu pre trh práce, zlepšiť 
monitorovanie a predpovedanie zručností, 
zvýšiť viditeľnosť a porovnateľnosť 
zručností vrátane zručností získaných v 
zahraničí a zvýšiť príležitosti na uznávanie 
a potvrdzovanie zručností a schopností 
získaných mimo formálneho vzdelávania a 
odbornej prípravy. Mali by zmodernizovať 
a zvýšiť ponuku a využívanie flexibilného 
ďalšieho odborného vzdelávania 
a prípravy. Členské štáty by takisto mali 
podporovať nízkokvalifikované dospelé 
osoby, aby si zachovávali alebo rozvíjali 
dlhodobú zamestnateľnosť zlepšovaním 
prístupu ku kvalitným vzdelávacím 
príležitostiam a ich využívania, a to 
prostredníctvom vykonávania ciest 
zvyšovania úrovne zručností vrátane 
hodnotenia zručností, ponuky vzdelávania 
a odbornej prípravy zodpovedajúcich 
príležitostiam na trhu práce 
a potvrdzovania a uznávania 
nadobudnutých zručností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
José Manuel Fernandes
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Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali podporovať rovnaké 
príležitosti pre všetkých prostredníctvom 
riešenia nerovností v systémoch 
vzdelávania a odbornej prípravy, a to aj 
poskytovaním prístupu ku kvalitnému 
vzdelávaniu v ranom detstve. Mali by 
zvýšiť celkovú úroveň vzdelania, znížiť 
počet mladých ľudí, ktorí predčasne 
ukončujú školskú dochádzku, zlepšiť 
prístup k terciárnemu vzdelávaniu a jeho 
dokončeniu a zvýšiť účasť dospelých na 
ďalšom vzdelávaní, najmä u študentov zo 
znevýhodneného prostredia, ktorí sú 
najmenej kvalifikovaní. Vzhľadom na nové 
požiadavky v oblasti digitálnych, zelených 
a starnúcich spoločností by členské štáty 
mali vo svojich systémoch odborného 
vzdelávania a prípravy posilniť učenie sa 
prácou (vrátane prostredníctvom kvalitnej 
a účinnej učňovskej prípravy) a zvýšiť 
počet absolventov v oblasti vedy, 
technológií, inžinierstva a matematiky 
(STEM), a to na strednej úrovni odborného 
vzdelávania a prípravy, ako aj v terciárnom 
vzdelávaní. Okrem toho by členské štáty 
mali zvýšiť relevantnosť terciárneho 
vzdelávania a výskumu pre trh práce, 
zlepšiť monitorovanie a predpovedanie 
zručností, zvýšiť viditeľnosť a 
porovnateľnosť zručností vrátane zručností 
získaných v zahraničí a zvýšiť príležitosti 
na uznávanie a potvrdzovanie zručností a 
schopností získaných mimo formálneho 
vzdelávania a odbornej prípravy. Mali by 
zmodernizovať a zvýšiť ponuku 
a využívanie flexibilného ďalšieho 
odborného vzdelávania a prípravy. Členské 
štáty by takisto mali podporovať 
nízkokvalifikované dospelé osoby, aby si 
zachovávali alebo rozvíjali dlhodobú 
zamestnateľnosť zlepšovaním prístupu ku 
kvalitným vzdelávacím príležitostiam a ich 
využívania, a to prostredníctvom 
vykonávania ciest zvyšovania úrovne 

Členské štáty by mali podporovať slobodu 
a rovnaké príležitosti pre všetkých 
prostredníctvom riešenia nerovností v 
systémoch vzdelávania a odbornej 
prípravy, a to aj poskytovaním prístupu ku 
kvalitnému vzdelávaniu v ranom detstve. 
Mali by zvýšiť celkovú úroveň vzdelania, 
znížiť počet mladých ľudí, ktorí predčasne 
ukončujú školskú dochádzku, zlepšiť 
prístup k terciárnemu vzdelávaniu a jeho 
dokončeniu a zvýšiť účasť dospelých na 
ďalšom vzdelávaní, najmä u študentov zo 
znevýhodneného prostredia, ktorí sú 
najmenej kvalifikovaní. Vzhľadom na nové 
požiadavky v oblasti digitálnych, zelených 
a starnúcich spoločností by členské štáty 
mali vo svojich systémoch odborného 
vzdelávania a prípravy posilniť učenie sa 
prácou (vrátane prostredníctvom kvalitnej 
a účinnej učňovskej prípravy) a zvýšiť 
počet absolventov v oblasti vedy, 
technológií, inžinierstva a matematiky 
(STEM), a to na strednej úrovni odborného 
vzdelávania a prípravy, ako aj v terciárnom 
vzdelávaní. Okrem toho by členské štáty 
mali zvýšiť relevantnosť terciárneho 
vzdelávania a výskumu pre trh práce, 
zlepšiť monitorovanie a predpovedanie 
zručností, zvýšiť viditeľnosť a 
porovnateľnosť zručností vrátane zručností 
získaných v zahraničí a zvýšiť príležitosti 
na uznávanie a potvrdzovanie zručností a 
schopností získaných mimo formálneho 
vzdelávania a odbornej prípravy. Mali by 
zmodernizovať a zvýšiť ponuku 
a využívanie flexibilného ďalšieho 
odborného vzdelávania a prípravy. Členské 
štáty by takisto mali podporovať 
nízkokvalifikované dospelé osoby, aby si 
zachovávali alebo rozvíjali dlhodobú 
zamestnateľnosť zlepšovaním prístupu ku 
kvalitným vzdelávacím príležitostiam a ich 
využívania, a to prostredníctvom 
vykonávania ciest zvyšovania úrovne 
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zručností vrátane hodnotenia zručností, 
ponuky vzdelávania a odbornej prípravy 
zodpovedajúcich príležitostiam na trhu 
práce a potvrdzovania a uznávania 
nadobudnutých zručností.

zručností vrátane hodnotenia zručností, 
ponuky vzdelávania a odbornej prípravy 
zodpovedajúcich príležitostiam na trhu 
práce a potvrdzovania a uznávania 
nadobudnutých zručností.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 172
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali podporovať rovnaké 
príležitosti pre všetkých prostredníctvom 
riešenia nerovností v systémoch 
vzdelávania a odbornej prípravy, a to aj 
poskytovaním prístupu ku kvalitnému 
vzdelávaniu v ranom detstve. Mali by 
zvýšiť celkovú úroveň vzdelania, znížiť 
počet mladých ľudí, ktorí predčasne 
ukončujú školskú dochádzku, zlepšiť 
prístup k terciárnemu vzdelávaniu a jeho 
dokončeniu a zvýšiť účasť dospelých na 
ďalšom vzdelávaní, najmä u študentov zo 
znevýhodneného prostredia, ktorí sú 
najmenej kvalifikovaní. Vzhľadom na nové 
požiadavky v oblasti digitálnych, zelených 
a starnúcich spoločností by členské štáty 
mali vo svojich systémoch odborného 
vzdelávania a prípravy posilniť učenie sa 
prácou (vrátane prostredníctvom kvalitnej 
a účinnej učňovskej prípravy) a zvýšiť 
počet absolventov v oblasti vedy, 
technológií, inžinierstva a matematiky 
(STEM), a to na strednej úrovni odborného 
vzdelávania a prípravy, ako aj v terciárnom 
vzdelávaní. Okrem toho by členské štáty 
mali zvýšiť relevantnosť terciárneho 
vzdelávania a výskumu pre trh práce, 
zlepšiť monitorovanie a predpovedanie 
zručností, zvýšiť viditeľnosť a 
porovnateľnosť zručností vrátane zručností 
získaných v zahraničí a zvýšiť príležitosti 

Členské štáty by mali podporovať rovnaké 
príležitosti pre všetkých prostredníctvom 
riešenia nerovností v systémoch 
vzdelávania a odbornej prípravy, a to aj 
poskytovaním prístupu ku kvalitnému 
vzdelávaniu vrátane vzdelávania v ranom 
detstve. Mali by zvýšiť celkovú úroveň 
vzdelania, znížiť počet mladých ľudí, ktorí 
predčasne ukončujú školskú dochádzku, 
zlepšiť prístup k terciárnemu vzdelávaniu a 
jeho dokončeniu a zvýšiť účasť dospelých 
na ďalšom vzdelávaní, najmä u študentov 
zo znevýhodneného prostredia, ktorí sú 
najmenej kvalifikovaní. Vzhľadom na nové 
požiadavky v oblasti digitálnych, zelených 
a starnúcich spoločností by členské štáty 
mali vo svojich systémoch odborného 
vzdelávania a prípravy posilniť učenie sa 
prácou (vrátane prostredníctvom kvalitnej 
a účinnej učňovskej prípravy) a zvýšiť 
počet absolventov v oblasti vedy, 
technológií, inžinierstva a matematiky 
(STEM), a to na strednej úrovni odborného 
vzdelávania a prípravy, ako aj v terciárnom 
vzdelávaní. Okrem toho by členské štáty 
mali zvýšiť relevantnosť terciárneho 
vzdelávania a výskumu pre trh práce, 
zlepšiť monitorovanie a predpovedanie 
zručností, zvýšiť viditeľnosť a 
porovnateľnosť zručností vrátane zručností 
získaných v zahraničí a zvýšiť príležitosti 
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na uznávanie a potvrdzovanie zručností a 
schopností získaných mimo formálneho 
vzdelávania a odbornej prípravy. Mali by 
zmodernizovať a zvýšiť ponuku 
a využívanie flexibilného ďalšieho 
odborného vzdelávania a prípravy. Členské 
štáty by takisto mali podporovať 
nízkokvalifikované dospelé osoby, aby si 
zachovávali alebo rozvíjali dlhodobú 
zamestnateľnosť zlepšovaním prístupu ku 
kvalitným vzdelávacím príležitostiam a ich 
využívania, a to prostredníctvom 
vykonávania ciest zvyšovania úrovne 
zručností vrátane hodnotenia zručností, 
ponuky vzdelávania a odbornej prípravy 
zodpovedajúcich príležitostiam na trhu 
práce a potvrdzovania a uznávania 
nadobudnutých zručností.

na uznávanie a potvrdzovanie zručností a 
schopností získaných mimo formálneho 
vzdelávania a odbornej prípravy. Mali by 
zmodernizovať a zvýšiť ponuku 
a využívanie flexibilného ďalšieho 
odborného vzdelávania a prípravy. Členské 
štáty by takisto mali podporovať 
nízkokvalifikované dospelé osoby, aby si 
zachovávali alebo rozvíjali dlhodobú 
zamestnateľnosť zlepšovaním prístupu ku 
kvalitným vzdelávacím príležitostiam a ich 
využívania, a to prostredníctvom 
vykonávania ciest zvyšovania úrovne 
zručností vrátane hodnotenia zručností, 
ponuky vzdelávania a odbornej prípravy 
zodpovedajúcich príležitostiam na trhu 
práce a potvrdzovania a uznávania 
nadobudnutých zručností.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 173
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali poskytnúť 
nezamestnaným a neaktívnym osobám 
účinnú, včasnú, koordinovanú a cielenú 
pomoc na základe podpory poskytovanej 
pri hľadaní zamestnania, odbornej 
prípravy, rekvalifikácie a prístupu k iným 
podporným službám. V záujme výrazného 
zníženia dlhodobej a štrukturálnej 
nezamestnanosti a jej predchádzania by sa 
mali realizovať komplexné stratégie, ktoré 
zahŕňajú hĺbkové individuálne posúdenie 
nezamestnanosti. Otázka nezamestnanosti 
mladých ľudí a veľkého počtu mladých 
ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú 
v procese vzdelávania alebo odbornej 
prípravy, by sa mala aj naďalej riešiť 
prostredníctvom prevencie predčasného 
ukončenia školskej dochádzky 

Členské štáty by mali poskytnúť 
nezamestnaným a neaktívnym osobám 
účinnú, včasnú, koordinovanú a cielenú 
pomoc na základe podpory poskytovanej 
pri hľadaní zamestnania, odbornej 
prípravy, rekvalifikácie a prístupu k iným 
podporným službám. V záujme výrazného 
zníženia dlhodobej a štrukturálnej 
nezamestnanosti a jej predchádzania by sa 
mali realizovať komplexné stratégie, ktoré 
zahŕňajú hĺbkové individuálne posúdenie 
nezamestnanosti. Nezamestnanosť 
mladých ľudí, neisté pracovné podmienky 
v prípade mladých ľudí a otázka veľkého 
počtu mladých ľudí, ktorí nie sú 
zamestnaní, ani nie sú v procese 
vzdelávania alebo odbornej prípravy 
(NEET), by sa mali aj naďalej riešiť 
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a štrukturálneho zlepšenia prechodu zo 
školy do zamestnania vrátane plného 
uplatňovania záruky pre mladých ľudí(15 ).

prostredníctvom prevencie predčasného 
ukončenia školskej dochádzky 
a štrukturálneho zlepšenia prechodu zo 
školy do zamestnania vrátane plného 
účinného uplatňovania záruky pre 
mladých ľudí ako nástroja integrácia do 
trhu práce, ktorý prispieva k vytváraniu 
kvalitných pracovných miest a prechodu 
mladých ľudí na trh práce (15 ).

__________________ __________________
15 ()Ú. v. EÚ C 120, 26.4.2013, s. 1. 15 ()Ú. v. EÚ C 120, 26.4.2013, s. 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
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
Príloha I – usmernenie 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali poskytnúť 
nezamestnaným a neaktívnym osobám 
účinnú, včasnú, koordinovanú a cielenú 
pomoc na základe podpory poskytovanej 
pri hľadaní zamestnania, odbornej 
prípravy, rekvalifikácie a prístupu k iným 
podporným službám. V záujme výrazného 
zníženia dlhodobej a štrukturálnej 
nezamestnanosti a jej predchádzania by sa 
mali realizovať komplexné stratégie, ktoré 
zahŕňajú hĺbkové individuálne posúdenie 
nezamestnanosti. Otázka nezamestnanosti 
mladých ľudí a veľkého počtu mladých 
ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú 
v procese vzdelávania alebo odbornej 
prípravy, by sa mala aj naďalej riešiť 
prostredníctvom prevencie predčasného 
ukončenia školskej dochádzky 
a štrukturálneho zlepšenia prechodu zo 
školy do zamestnania vrátane plného 
uplatňovania záruky pre mladých ľudí(15).

Členské štáty by mali poskytnúť 
nezamestnaným a neaktívnym osobám 
účinnú, včasnú, koordinovanú a cielenú 
pomoc na základe podpory poskytovanej 
pri hľadaní zamestnania, odbornej 
prípravy, rekvalifikácie a prístupu k iným 
podporným službám. V záujme výrazného 
zníženia dlhodobej a štrukturálnej 
nezamestnanosti a jej predchádzania by sa 
mali realizovať komplexné stratégie, ktoré 
zahŕňajú hĺbkové individuálne posúdenie 
nezamestnanosti. Pre členské štáty musí 
byť boj proti nezamestnanosti a neistému 
zamestnávaniu mladých ľudí absolútnou 
prioritou. Najmä otázka nezamestnanosti 
mladých ľudí a veľkého počtu mladých 
ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú 
v procese vzdelávania alebo odbornej 
prípravy, by sa mala aj naďalej riešiť 
prostredníctvom prevencie predčasného 
ukončenia školskej dochádzky, 
privilegovaného prístupu k odbornej 
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príprave pre odvetvia zamerané na 
budúcnosť spojené so zelenými a 
digitálnymi ekonomikami, 
a štrukturálneho zlepšenia prechodu zo 
školy do zamestnania vrátane plného 
uplatňovania záruky pre mladých ľudí(15).

__________________ __________________
15 ()Ú. v. EÚ C 120, 26.4.2013, s. 1. 15 ()Ú. v. EÚ C 120, 26.4.2013, s. 1.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 175
Jeroen Lenaers

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali poskytnúť 
nezamestnaným a neaktívnym osobám 
účinnú, včasnú, koordinovanú a cielenú 
pomoc na základe podpory poskytovanej 
pri hľadaní zamestnania, odbornej 
prípravy, rekvalifikácie a prístupu k iným 
podporným službám. V záujme výrazného 
zníženia dlhodobej a štrukturálnej 
nezamestnanosti a jej predchádzania by sa 
mali realizovať komplexné stratégie, ktoré 
zahŕňajú hĺbkové individuálne posúdenie 
nezamestnanosti. Otázka nezamestnanosti 
mladých ľudí a veľkého počtu mladých 
ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú 
v procese vzdelávania alebo odbornej 
prípravy, by sa mala aj naďalej riešiť 
prostredníctvom prevencie predčasného 
ukončenia školskej dochádzky 
a štrukturálneho zlepšenia prechodu zo 
školy do zamestnania vrátane plného 
uplatňovania záruky pre mladých ľudí(15 ).

Členské štáty by mali poskytnúť 
nezamestnaným a neaktívnym osobám 
účinnú, včasnú, koordinovanú a cielenú 
pomoc na základe podpory poskytovanej 
pri hľadaní zamestnania, odbornej 
prípravy, rekvalifikácie a prístupu k iným 
podporným službám. V záujme výrazného 
zníženia dlhodobej a štrukturálnej 
nezamestnanosti a jej predchádzania by sa 
mali realizovať komplexné stratégie, ktoré 
zahŕňajú hĺbkové individuálne posúdenie 
nezamestnanosti. Otázka nezamestnanosti 
mladých ľudí a veľkého počtu mladých 
ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú 
v procese vzdelávania alebo odbornej 
prípravy, by sa mala aj naďalej riešiť 
prostredníctvom prevencie predčasného 
ukončenia školskej dochádzky 
a štrukturálneho zlepšenia prechodu zo 
školy do zamestnania vrátane plného 
uplatňovania záruky pre mladých ľudí(15 ). 
Osobitná pozornosť by sa mala venovať 
vzdelávaniu v jazykoch susedných krajín s 
cieľom lepšie sa zapojiť do cezhraničného 
trhu práce.

__________________ __________________
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15 ()Ú. v. EÚ C 120, 26.4.2013, s. 1. 15 ()Ú. v. EÚ C 120, 26.4.2013, s. 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Miriam Lexmann

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali poskytnúť 
nezamestnaným a neaktívnym osobám 
účinnú, včasnú, koordinovanú a cielenú 
pomoc na základe podpory poskytovanej 
pri hľadaní zamestnania, odbornej 
prípravy, rekvalifikácie a prístupu k iným 
podporným službám. V záujme výrazného 
zníženia dlhodobej a štrukturálnej 
nezamestnanosti a jej predchádzania by sa 
mali realizovať komplexné stratégie, ktoré 
zahŕňajú hĺbkové individuálne posúdenie 
nezamestnanosti. Otázka nezamestnanosti 
mladých ľudí a veľkého počtu mladých 
ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú 
v procese vzdelávania alebo odbornej 
prípravy, by sa mala aj naďalej riešiť 
prostredníctvom prevencie predčasného 
ukončenia školskej dochádzky 
a štrukturálneho zlepšenia prechodu zo 
školy do zamestnania vrátane plného 
uplatňovania záruky pre mladých ľudí15.

Členské štáty by mali poskytnúť 
nezamestnaným a neaktívnym osobám 
účinnú, včasnú, koordinovanú a cielenú 
pomoc na základe podpory poskytovanej 
pri hľadaní zamestnania, odbornej 
prípravy, rekvalifikácie a prístupu k iným 
podporným službám. V záujme výrazného 
zníženia dlhodobej a štrukturálnej 
nezamestnanosti a jej predchádzania by sa 
mali realizovať komplexné stratégie, ktoré 
zahŕňajú hĺbkové individuálne posúdenie 
nezamestnanosti vrátane stratégie na 
zníženie nezamestnanosti osôb so 
zdravotným postihnutím a inak 
znevýhodnených osôb. Otázka 
nezamestnanosti mladých ľudí a veľkého 
počtu mladých ľudí, ktorí nie sú 
zamestnaní, ani nie sú v procese 
vzdelávania alebo odbornej prípravy, by sa 
mala aj naďalej riešiť prostredníctvom 
prevencie predčasného ukončenia školskej 
dochádzky a štrukturálneho zlepšenia 
prechodu zo školy do zamestnania vrátane 
plného uplatňovania záruky pre mladých 
ľudí15.

__________________ __________________
15 Ú. v. EÚ C 120, 26.4.2013, s. 1. 15 Ú. v. EÚ C 120, 26.4.2013, s. 1.

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 177
Ádám Kósa, Andrea Bocskor
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Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali poskytnúť 
nezamestnaným a neaktívnym osobám 
účinnú, včasnú, koordinovanú a cielenú 
pomoc na základe podpory poskytovanej 
pri hľadaní zamestnania, odbornej 
prípravy, rekvalifikácie a prístupu k iným 
podporným službám. V záujme výrazného 
zníženia dlhodobej a štrukturálnej 
nezamestnanosti a jej predchádzania by sa 
mali realizovať komplexné stratégie, ktoré 
zahŕňajú hĺbkové individuálne posúdenie 
nezamestnanosti. Otázka nezamestnanosti 
mladých ľudí a veľkého počtu mladých 
ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú 
v procese vzdelávania alebo odbornej 
prípravy, by sa mala aj naďalej riešiť 
prostredníctvom prevencie predčasného 
ukončenia školskej dochádzky 
a štrukturálneho zlepšenia prechodu zo 
školy do zamestnania vrátane plného 
uplatňovania záruky pre mladých ľudí(15 ).

Členské štáty by mali poskytnúť 
nezamestnaným a neaktívnym osobám 
účinnú, včasnú, koordinovanú a cielenú 
pomoc na základe podpory poskytovanej 
pri hľadaní zamestnania, odbornej 
prípravy, rekvalifikácie a prístupu k iným 
podporným službám. V záujme 
významného zníženia dlhodobej 
a štrukturálnej nezamestnanosti a jej 
predchádzania by sa mali realizovať 
komplexné stratégie, ktoré zahŕňajú 
hĺbkové individuálne posúdenie 
nezamestnaných, čo najskôr, 
avšak najneskôr po uplynutí 18 mesiacov 
nezamestnanosti. Otázka nezamestnanosti 
mladých ľudí a veľkého počtu mladých 
ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú 
v procese vzdelávania alebo odbornej 
prípravy, by sa mala aj naďalej riešiť 
prostredníctvom prevencie predčasného 
ukončenia školskej dochádzky 
a štrukturálneho zlepšenia prechodu zo 
školy do zamestnania vrátane plného 
uplatňovania záruky pre mladých ľudí(15 ).

__________________ __________________
15 ()Ú. v. EÚ C 120, 26.4.2013, s. 1. 15 ()Ú. v. EÚ C 120, 26.4.2013, s. 1.

Or. en

Odôvodnenie

Posúdenie sa musí vzťahovať na nezamestnaných a ich situáciu, a nie na nezamestnanosť ako 
takú. Preto navrhujeme úpravu znenia alebo vypustenie odkazu na nezamestnanosť 
(vypustenie výrazu „nezamestnanosti“). Aj keď súhlasíme, že posúdenie je potrebné vykonať 
čo najskôr, vďaka jasnému hraničnému dátumu – v súlade s odporúčaním Rady o integrácii 
dlhodobo nezamestnaných osôb na trhu práce (2016/C 67/01) – by bolo usmernenie 
konkrétnejšie, stabilnejšie a predvídateľnejšie.

Pozmeňujúci návrh 178
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by sa mali snažiť 
odstraňovať bariéry a odrádzajúce faktory, 
ktoré bránia účasti na trhu práce, a mali 
by pre ňu vytvárať stimuly, a to najmä 
pokiaľ ide o osoby s nízkym príjmom, 
druhé zárobkovo činné osoby v 
domácnosti a osoby najviac vzdialené od 
trhu práce. Členské štáty by mali 
podporovať prispôsobovanie pracovného 
prostredia osobám so zdravotným 
postihnutím vrátane cielenej finančnej 
podpory a služieb, ktoré im umožňujú 
zapojiť sa do trhu práce a do spoločnosti.

Členské štáty by sa mali snažiť 
odstraňovať bariéry a odrádzajúce faktory 
pre vytváranie stabilných a 
vysokokvalitných pracovných miest a 
prístup k nim, a prijať vhodné opatrenia 
na odstránenie nerovností a diskriminácie 
voči najzraniteľnejším kategóriám 
pracovníkov. Členské štáty by mali 
podporovať prispôsobovanie pracovného 
prostredia osobám so zdravotným 
postihnutím vrátane cielenej finančnej 
podpory a služieb, ktoré im umožňujú 
zapojiť sa do trhu práce a do spoločnosti.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 179
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by sa mali snažiť 
odstraňovať bariéry a odrádzajúce faktory, 
ktoré bránia účasti na trhu práce, a mali by 
pre ňu vytvárať stimuly, a to najmä pokiaľ 
ide o osoby s nízkym príjmom, druhé 
zárobkovo činné osoby v domácnosti a 
osoby najviac vzdialené od trhu práce. 
Členské štáty by mali podporovať 
prispôsobovanie pracovného prostredia 
osobám so zdravotným postihnutím 
vrátane cielenej finančnej podpory 
a služieb, ktoré im umožňujú zapojiť sa do 
trhu práce a do spoločnosti.

Členské štáty by sa mali snažiť 
odstraňovať bariéry a odrádzajúce faktory, 
ktoré bránia účasti na trhu práce, a mali by 
pre ňu vytvárať stimuly, a to najmä pokiaľ 
ide o osoby s nízkym príjmom, druhé 
zárobkovo činné osoby v domácnosti, 
znevýhodnené skupiny a osoby najviac 
vzdialené od trhu práce. Členské štáty by 
mali podporovať prispôsobovanie 
pracovného prostredia osobám so 
zdravotným postihnutím vrátane cielenej 
finančnej podpory a služieb, ktoré im 
umožňujú zapojiť sa do trhu práce a do 
spoločnosti.

Or. en
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Odôvodnenie

Keďže znevýhodnené skupiny zažívajú najhoršie výsledky na trhu práce aj v čase 
hospodárskeho rozvoja (a ešte viac v čase krízy, napríklad tej súčasnej), mala by sa zdôrazniť 
podpora ich zamestnanosti.

Pozmeňujúci návrh 180
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
Príloha I – usmernenie 6 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali prijať a 
presadzovať prísne pravidlá ukladajúce 
vysoké normy bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci. Zahŕňa to zníženie 
počtu smrteľných úrazov pri práci a 
prípadov rakoviny z povolania na nulu, 
stanovenie záväzných limitných hodnôt 
expozície pri práci a zohľadnenie 
psychosociálnych rizík z povolania a 
chorôb z povolania.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 181
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Yana Toom

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali zabezpečiť rodovú 
rovnosť a väčšiu účasť žien na trhu práce, 
a to aj prostredníctvom zabezpečenia 
rovnakých príležitostí a kariérneho postupu 
a odstránenia prekážok v účasti vo vedení 
na všetkých úrovniach rozhodovania. Mal 

Členské štáty by mali zabezpečiť rodovú 
rovnosť a väčšiu účasť žien na trhu práce, 
a to aj prostredníctvom zabezpečenia 
rovnakých príležitostí a kariérneho postupu 
a odstránenia prekážok v účasti vo vedení 
na všetkých úrovniach rozhodovania. Mal 
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by sa riešiť problém rozdielov v 
odmeňovaní žien a mužov. Mala by sa 
zabezpečiť rovnaká odmena za rovnakú 
prácu alebo prácu rovnakej hodnoty a mala 
by sa zabezpečiť transparentnosť 
odmeňovania. Malo by sa podporovať 
zosúladenie pracovného, rodinného 
a súkromného života pre ženy aj mužov, 
najmä prostredníctvom prístupu 
k dostupnej a kvalitnej dlhodobej 
starostlivosti a cenovo dostupným 
a kvalitným službám vzdelávania 
a starostlivosti v ranom detstve. Členské 
štáty by mali zabezpečiť, aby rodičia 
a osoby s opatrovateľskými povinnosťami 
mali prístup k vhodnej rodinnej dovolenke 
a pružným formám organizácie práce, a tak 
mohli zosúladiť svoj pracovný, rodinný 
a súkromný život, a mali by podporovať 
vyvážené využívanie týchto nárokov medzi 
ženami a mužmi.

by sa riešiť problém rozdielov v 
odmeňovaní žien a mužov. Mala by sa 
zabezpečiť rovnaká odmena za rovnakú 
prácu alebo prácu rovnakej hodnoty a mala 
by sa zabezpečiť transparentnosť 
odmeňovania, a to aj stanovením indexu 
rovnosti miezd, pri ktorom sa porovnávajú 
ženy a muži. Členské štáty by mali prijať 
opatrenia na podporu podnikania žien a 
uľahčiť im prístup k financovaniu. 
Členské štáty by mali prijať opatrenia na 
zvýšenie počtu žien vo vrcholových 
orgánoch spoločností. Malo by sa 
podporovať zosúladenie pracovného, 
rodinného a súkromného života pre ženy aj 
mužov, najmä prostredníctvom prístupu 
k dostupnej a kvalitnej dlhodobej 
starostlivosti a cenovo dostupným 
a kvalitným službám vzdelávania 
a starostlivosti v ranom detstve. Členské 
štáty by mali zabezpečiť, aby rodičia 
a osoby s opatrovateľskými povinnosťami 
mali prístup k vhodnej rodinnej dovolenke 
a pružným formám organizácie práce, a tak 
mohli zosúladiť svoj pracovný, rodinný 
a súkromný život, a mali by podporovať 
vyvážené využívanie týchto nárokov medzi 
ženami a mužmi.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 182
Miriam Lexmann

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali zabezpečiť rodovú 
rovnosť a väčšiu účasť žien na trhu práce, 
a to aj prostredníctvom zabezpečenia 
rovnakých príležitostí a kariérneho postupu 
a odstránenia prekážok v účasti vo vedení 
na všetkých úrovniach rozhodovania. Mal 
by sa riešiť problém rozdielov v 
odmeňovaní žien a mužov. Mala by sa 

Členské štáty by mali zabezpečiť rovnosť 
medzi mužmi a ženami a väčšiu účasť žien 
na trhu práce, a to aj prostredníctvom 
zabezpečenia rovnakých príležitostí a 
kariérneho postupu a odstránenia prekážok 
v účasti vo vedení na všetkých úrovniach 
rozhodovania. Mal by sa riešiť problém 
rozdielov v odmeňovaní a dôchodkoch 
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zabezpečiť rovnaká odmena za rovnakú 
prácu alebo prácu rovnakej hodnoty a mala 
by sa zabezpečiť transparentnosť 
odmeňovania. Malo by sa podporovať 
zosúladenie pracovného, rodinného 
a súkromného života pre ženy aj mužov, 
najmä prostredníctvom prístupu 
k dostupnej a kvalitnej dlhodobej 
starostlivosti a cenovo dostupným 
a kvalitným službám vzdelávania 
a starostlivosti v ranom detstve. Členské 
štáty by mali zabezpečiť, aby rodičia 
a osoby s opatrovateľskými povinnosťami 
mali prístup k vhodnej rodinnej dovolenke 
a pružným formám organizácie práce, a tak 
mohli zosúladiť svoj pracovný, rodinný 
a súkromný život, a mali by podporovať 
vyvážené využívanie týchto nárokov medzi 
ženami a mužmi.

žien a mužov. Pričom by mal byť čas 
materskej a rodičovskej dovolenky 
adekvátne ohodnotený ako v rámci 
príspevkov počas jej trvania, tak aj v 
rámci dôchodkového poistenia tak, aby 
vystihoval dôležitosť výchovy budúcich 
generácií hlavne v kontexte starnúcej 
spoločnosti. Mala by sa zabezpečiť 
rovnaká odmena za rovnakú prácu alebo 
prácu rovnakej hodnoty a mala by sa 
zabezpečiť transparentnosť odmeňovania. 
Malo by sa podporovať zosúladenie 
pracovného, rodinného a súkromného 
života pre ženy aj mužov, najmä 
prostredníctvom prístupu k dostupnej a 
kvalitnej dlhodobej starostlivosti a cenovo 
dostupným a kvalitným službám 
vzdelávania a starostlivosti ako v ranom 
detstve, tak i počas celej dĺžky života. 
Členské štáty by mali zabezpečiť, aby 
rodičia a osoby s opatrovateľskými 
povinnosťami mali prístup k platenej a 
dostatočne dlhej opatrovateľskej 
dovolenke a odľahčovacím službám, ako 
aj pružným formám organizácie práce, a 
mohli tak zosúladiť svoj pracovný, rodinný 
a súkromný život, a mali by podporovať 
vyvážené využívanie týchto nárokov medzi 
ženami a mužmi.

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 183
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali zabezpečiť rodovú 
rovnosť a väčšiu účasť žien na trhu práce, 
a to aj prostredníctvom zabezpečenia 
rovnakých príležitostí a kariérneho postupu 
a odstránenia prekážok v účasti vo vedení 
na všetkých úrovniach rozhodovania. Mal 
by sa riešiť problém rozdielov v 

Členské štáty by mali zabezpečiť rodovú 
rovnosť a väčšiu účasť žien na trhu práce, 
a to aj prostredníctvom zabezpečenia 
rovnakých príležitostí a kariérneho postupu 
a odstránenia prekážok v účasti vo vedení 
na všetkých úrovniach rozhodovania. 
Členské štáty musia stanoviť ciele na 
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odmeňovaní žien a mužov. Mala by sa 
zabezpečiť rovnaká odmena za rovnakú 
prácu alebo prácu rovnakej hodnoty a mala 
by sa zabezpečiť transparentnosť 
odmeňovania. Malo by sa podporovať 
zosúladenie pracovného, rodinného 
a súkromného života pre ženy aj mužov, 
najmä prostredníctvom prístupu 
k dostupnej a kvalitnej dlhodobej 
starostlivosti a cenovo dostupným 
a kvalitným službám vzdelávania 
a starostlivosti v ranom detstve. Členské 
štáty by mali zabezpečiť, aby rodičia 
a osoby s opatrovateľskými povinnosťami 
mali prístup k vhodnej rodinnej dovolenke 
a pružným formám organizácie práce, a tak 
mohli zosúladiť svoj pracovný, rodinný 
a súkromný život, a mali by podporovať 
vyvážené využívanie týchto nárokov medzi 
ženami a mužmi.

zníženie neistých pracovných miest a 
nedobrovoľnej práce na kratší pracovný 
úväzok s cieľom zlepšiť situáciu žien na 
trhu práce. Práca na plný pracovný čas by 
mala byť normou. Mal by sa riešiť 
problém rozdielov v odmeňovaní žien a 
mužov. Mala by sa zabezpečiť rovnaká 
odmena za rovnakú prácu alebo prácu 
rovnakej hodnoty a mala by sa zabezpečiť 
transparentnosť odmeňovania. Malo by sa 
podporovať zosúladenie pracovného, 
rodinného a súkromného života pre ženy aj 
mužov, najmä prostredníctvom prístupu 
k dostupnej a kvalitnej dlhodobej 
starostlivosti a cenovo dostupným 
a kvalitným službám vzdelávania 
a starostlivosti v ranom detstve. Členské 
štáty by mali zabezpečiť, aby rodičia 
a osoby s opatrovateľskými povinnosťami 
mali prístup k vhodnej platenej rodinnej 
dovolenke a pružným formám organizácie 
práce, a tak mohli zosúladiť svoj pracovný, 
rodinný a súkromný život, a mali by 
podporovať vyvážené využívanie týchto 
nárokov medzi ženami a mužmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Anne Sander

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali zabezpečiť rodovú 
rovnosť a väčšiu účasť žien na trhu práce, 
a to aj prostredníctvom zabezpečenia 
rovnakých príležitostí a kariérneho postupu 
a odstránenia prekážok v účasti vo vedení 
na všetkých úrovniach rozhodovania. Mal 
by sa riešiť problém rozdielov v 
odmeňovaní žien a mužov. Mala by sa 
zabezpečiť rovnaká odmena za rovnakú 
prácu alebo prácu rovnakej hodnoty a mala 
by sa zabezpečiť transparentnosť 

Členské štáty by mali zabezpečiť rodovú 
rovnosť a väčšiu účasť žien na trhu práce, 
a to aj prostredníctvom zabezpečenia 
rovnakých príležitostí a kariérneho postupu 
a odstránenia prekážok v účasti vo vedení 
na všetkých úrovniach rozhodovania. Mal 
by sa riešiť problém rozdielov v 
odmeňovaní žien a mužov. Mala by sa 
zabezpečiť rovnaká odmena za rovnakú 
prácu alebo prácu rovnakej hodnoty a mala 
by sa zabezpečiť transparentnosť 
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odmeňovania. Malo by sa podporovať 
zosúladenie pracovného, rodinného 
a súkromného života pre ženy aj mužov, 
najmä prostredníctvom prístupu 
k dostupnej a kvalitnej dlhodobej 
starostlivosti a cenovo dostupným 
a kvalitným službám vzdelávania 
a starostlivosti v ranom detstve. Členské 
štáty by mali zabezpečiť, aby rodičia 
a osoby s opatrovateľskými povinnosťami 
mali prístup k vhodnej rodinnej dovolenke 
a pružným formám organizácie práce, a tak 
mohli zosúladiť svoj pracovný, rodinný 
a súkromný život, a mali by podporovať 
vyvážené využívanie týchto nárokov medzi 
ženami a mužmi.

odmeňovania. Členské štáty by mali 
podporovať účasť žien v strategických 
oblastiach, najmä v digitálnom sektore, 
kde sú muži nadmerne zastúpení. Malo by 
sa podporovať zosúladenie pracovného, 
rodinného a súkromného života pre ženy aj 
mužov, najmä prostredníctvom prístupu 
k dostupnej a kvalitnej dlhodobej 
starostlivosti a cenovo dostupným 
a kvalitným službám vzdelávania 
a starostlivosti v ranom detstve. Členské 
štáty by mali zabezpečiť, aby rodičia 
a osoby s opatrovateľskými povinnosťami 
mali prístup k vhodnej rodinnej dovolenke 
a pružným formám organizácie práce, a tak 
mohli zosúladiť svoj pracovný, rodinný 
a súkromný život, a mali by podporovať 
vyvážené využívanie týchto nárokov medzi 
ženami a mužmi.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 185
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová
v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci
Samira Rafaela

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali zabezpečiť rodovú 
rovnosť a väčšiu účasť žien na trhu práce, 
a to aj prostredníctvom zabezpečenia 
rovnakých príležitostí a kariérneho postupu 
a odstránenia prekážok v účasti vo vedení 
na všetkých úrovniach rozhodovania. Mal 
by sa riešiť problém rozdielov v 
odmeňovaní žien a mužov. Mala by sa 
zabezpečiť rovnaká odmena za rovnakú 
prácu alebo prácu rovnakej hodnoty a mala 
by sa zabezpečiť transparentnosť 
odmeňovania. Malo by sa podporovať 
zosúladenie pracovného, rodinného 
a súkromného života pre ženy aj mužov, 
najmä prostredníctvom prístupu 

Členské štáty by mali zabezpečiť rodovú 
rovnosť a väčšiu účasť žien na trhu práce, 
a to aj prostredníctvom zabezpečenia 
rovnakých príležitostí a kariérneho postupu 
a odstránenia prekážok v účasti vo vedení 
na všetkých úrovniach rozhodovania. 
Členské štáty by mali zohľadniť 
navrhované minimálne percento 
stanovené v navrhovanej smernici o 
zlepšení rodovej vyváženosti vo 
vrcholových orgánoch spoločností. Mal by 
sa riešiť problém rozdielov v odmeňovaní 
žien a mužov. Mala by sa zabezpečiť 
rovnaká odmena za rovnakú prácu alebo 
prácu rovnakej hodnoty a mala by sa 
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k dostupnej a kvalitnej dlhodobej 
starostlivosti a cenovo dostupným 
a kvalitným službám vzdelávania 
a starostlivosti v ranom detstve. Členské 
štáty by mali zabezpečiť, aby rodičia 
a osoby s opatrovateľskými povinnosťami 
mali prístup k vhodnej rodinnej dovolenke 
a pružným formám organizácie práce, a tak 
mohli zosúladiť svoj pracovný, rodinný 
a súkromný život, a mali by podporovať 
vyvážené využívanie týchto nárokov medzi 
ženami a mužmi.

zabezpečiť záväzná transparentnosť 
odmeňovania. Malo by sa podporovať 
zosúladenie pracovného, rodinného 
a súkromného života pre ženy aj mužov, 
najmä prostredníctvom prístupu 
k dostupnej a kvalitnej dlhodobej 
starostlivosti a cenovo dostupným 
a kvalitným službám vzdelávania 
a starostlivosti v ranom detstve. Členské 
štáty by mali zabezpečiť, aby rodičia 
a osoby s opatrovateľskými povinnosťami 
mali prístup k vhodnej rodinnej dovolenke 
a pružným formám organizácie práce, a tak 
mohli zosúladiť svoj pracovný, rodinný 
a súkromný život, a mali by podporovať 
vyvážené využívanie týchto nárokov medzi 
ženami a mužmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
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 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali zabezpečiť rodovú 
rovnosť a väčšiu účasť žien na trhu práce, 
a to aj prostredníctvom zabezpečenia 
rovnakých príležitostí a kariérneho postupu 
a odstránenia prekážok v účasti vo vedení 
na všetkých úrovniach rozhodovania. Mal 
by sa riešiť problém rozdielov v 
odmeňovaní žien a mužov. Mala by sa 
zabezpečiť rovnaká odmena za rovnakú 
prácu alebo prácu rovnakej hodnoty a mala 
by sa zabezpečiť transparentnosť 
odmeňovania. Malo by sa podporovať 
zosúladenie pracovného, rodinného 
a súkromného života pre ženy aj mužov, 
najmä prostredníctvom prístupu 
k dostupnej a kvalitnej dlhodobej 

Členské štáty by mali zabezpečiť rodovú 
rovnosť a väčšiu účasť žien na trhu práce, 
a to aj prostredníctvom zabezpečenia 
rovnakých príležitostí a kariérneho postupu 
a odstránenia prekážok v účasti vo vedení 
na všetkých úrovniach rozhodovania. Mal 
by sa vyriešiť problém rozdielov v 
odmeňovaní, dôchodkoch a zamestnania 
žien a mužov. Mala by sa zabezpečiť 
rovnaká odmena za rovnakú prácu alebo 
prácu rovnakej hodnoty a mala by sa 
zabezpečiť transparentnosť odmeňovania. 
Malo by sa podporovať zosúladenie 
pracovného, rodinného a súkromného 
života pre ženy aj mužov, najmä 
prostredníctvom prístupu k dostupnej a 
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starostlivosti a cenovo dostupným 
a kvalitným službám vzdelávania 
a starostlivosti v ranom detstve. Členské 
štáty by mali zabezpečiť, aby rodičia 
a osoby s opatrovateľskými povinnosťami 
mali prístup k vhodnej rodinnej dovolenke 
a pružným formám organizácie práce, a tak 
mohli zosúladiť svoj pracovný, rodinný 
a súkromný život, a mali by podporovať 
vyvážené využívanie týchto nárokov medzi 
ženami a mužmi.

kvalitnej dlhodobej starostlivosti a cenovo 
dostupným a kvalitným službám 
vzdelávania a starostlivosti v ranom 
detstve. Členské štáty by mali zabezpečiť, 
aby rodičia a osoby s opatrovateľskými 
povinnosťami mali prístup k vhodnej 
rodinnej dovolenke a pružným formám 
organizácie práce, a tak mohli zosúladiť 
svoj pracovný, rodinný a súkromný život, 
a mali by podporovať vyvážené využívanie 
týchto nárokov medzi ženami a mužmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali v spolupráci so 
sociálnymi partnermi pracovať na 
spravodlivých, transparentných a 
predvídateľných pracovných podmienkach 
a zabezpečiť rovnováhu medzi právami 
a povinnosťami, aby mali prospech 
z dynamickej a produktívnej pracovnej 
sily, nových pracovných 
a podnikateľských modelov. Mali by 
obmedziť segmentáciu na trhoch práce a 
predchádzať jej, bojovať proti nelegálnej 
práci a podporovať prechod na formy 
zamestnania na neurčitý čas. Vďaka 
pravidlám na ochranu zamestnanosti, 
pracovnoprávnym predpisom a príslušným 
inštitúciám by sa malo zabezpečiť tak 
vhodné prostredie na prijímanie 
zamestnancov, ako aj a potrebná flexibilita 
pre zamestnávateľov, aby sa mohli rýchlo 
prispôsobiť meniacim sa hospodárskym 
podmienkam, a zároveň by sa mali 
zachovať primerané istoty a zdravé, 
bezpečné a dobre prispôsobené pracovné 
prostredie pre pracovníkov, mali by sa 
ochraňovať pracovné práva a mala by sa 

EÚ a jej členské štáty musia svoje priority 
nanovo zoradiť a presmerovať dostupné 
finančné prostriedky na svoje zdravotné a 
sociálno-ekonomické potreby.  Na tento 
účel by mali spolupracovať so sociálnymi 
partnermi s cieľom zabrániť zatvoreniu 
subjektov s predpokladom nepretržitého 
pokračovania v činnosti a minimalizovať 
nepriaznivý vplyv na zamestnanosť pri 
zachovaní spravodlivých, transparentných 
a predvídateľných pracovných podmienok 
zabezpečení rovnováhy medzi právami 
a povinnosťami. Členské štáty budú môcť 
napríklad požiadať o pomoc zo 
štrukturálnych fondov a z nástroja 
solidarity SURE, aby sa zabezpečilo 
dodržiavanie práv tých, ktorí pracujú na 
skrátený pracovný čas.  Mali by obmedziť 
segmentáciu na trhoch práce a predchádzať 
jej, bojovať proti nelegálnej práci 
a podporovať prechod na formy 
zamestnania na neurčitý čas. Vďaka 
pravidlám na ochranu zamestnanosti, 
pracovnoprávnym predpisom a príslušným 
inštitúciám by sa malo zabezpečiť tak 
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zabezpečiť sociálna ochrana. Malo by sa 
predchádzať pracovnoprávnym vzťahom, 
ktoré vedú k neistým pracovným 
podmienkam, a to aj v prípade pracovníkov 
platformy, a bojovať proti zneužívaniu 
atypických zmlúv. V prípadoch 
nespravodlivého prepustenia by sa mal 
zabezpečiť prístup k účinnému 
a nestrannému riešeniu sporov a právo na 
nápravu vrátane primeranej náhrady.

vhodné prostredie na prijímanie 
zamestnancov, ako aj a potrebná flexibilita 
pre zamestnávateľov, aby sa mohli rýchlo 
prispôsobiť meniacim sa hospodárskym 
podmienkam, a zároveň by sa mali 
zachovať primerané istoty a zdravé, 
bezpečné a dobre prispôsobené pracovné 
prostredie pre pracovníkov, mali by sa 
ochraňovať pracovné práva a mala by sa 
zabezpečiť sociálna ochrana. Malo by sa 
predchádzať pracovnoprávnym vzťahom, 
ktoré vedú k neistým pracovným 
podmienkam, a to aj v prípade pracovníkov 
platformy, a bojovať proti zneužívaniu 
atypických zmlúv. V prípadoch 
nespravodlivého prepustenia by sa mal 
zabezpečiť prístup k účinnému 
a nestrannému riešeniu sporov a právo na 
nápravu vrátane primeranej náhrady. 
Musia sa zaviesť účinné rámcové 
ustanovenia o reštrukturalizácii, aby sa 
postihnutým podnikom v každom 
jednotlivom prípade umožnilo v prípade 
potreby prispôsobiť sa a aby zostali v 
prevádzke, pri udržaní prepúšťania na 
minimálnej úrovni.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 188
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali v spolupráci so 
sociálnymi partnermi pracovať na 
spravodlivých, transparentných a 
predvídateľných pracovných podmienkach 
a zabezpečiť rovnováhu medzi právami 
a povinnosťami, aby mali prospech 
z dynamickej a produktívnej pracovnej 
sily, nových pracovných a podnikateľských 
modelov. Mali by obmedziť segmentáciu 
na trhoch práce a predchádzať jej, bojovať 

Členské štáty by mali v spolupráci so 
sociálnymi partnermi pracovať na 
spravodlivých, transparentných a 
predvídateľných pracovných podmienkach 
a zabezpečiť rovnováhu medzi právami 
a povinnosťami, aby mali prospech 
z dynamickej a produktívnej pracovnej 
sily, nových pracovných a podnikateľských 
modelov. Mali by obmedziť segmentáciu 
na trhoch práce a predchádzať jej, bojovať 
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proti nelegálnej práci a podporovať 
prechod na formy zamestnania na neurčitý 
čas. Vďaka pravidlám na ochranu 
zamestnanosti, pracovnoprávnym 
predpisom a príslušným inštitúciám by sa 
malo zabezpečiť tak vhodné prostredie na 
prijímanie zamestnancov, ako aj a potrebná 
flexibilita pre zamestnávateľov, aby sa 
mohli rýchlo prispôsobiť meniacim sa 
hospodárskym podmienkam, a zároveň by 
sa mali zachovať primerané istoty a zdravé, 
bezpečné a dobre prispôsobené pracovné 
prostredie pre pracovníkov, mali by sa 
ochraňovať pracovné práva a mala by sa 
zabezpečiť sociálna ochrana. Malo by sa 
predchádzať pracovnoprávnym vzťahom, 
ktoré vedú k neistým pracovným 
podmienkam, a to aj v prípade pracovníkov 
platformy, a bojovať proti zneužívaniu 
atypických zmlúv. V prípadoch 
nespravodlivého prepustenia by sa mal 
zabezpečiť prístup k účinnému 
a nestrannému riešeniu sporov a právo na 
nápravu vrátane primeranej náhrady.

proti nelegálnej práci a podporovať 
prechod na formy zamestnania na neurčitý 
čas. Vďaka pravidlám na ochranu 
zamestnanosti, pracovnoprávnym 
predpisom a príslušným inštitúciám by sa 
malo zabezpečiť tak vhodné prostredie na 
prijímanie zamestnancov, ako aj a potrebná 
flexibilita pre zamestnávateľov, aby sa 
mohli rýchlo prispôsobiť meniacim sa 
hospodárskym podmienkam, a zároveň by 
sa mali zachovať primerané istoty a zdravé, 
bezpečné a dobre prispôsobené pracovné 
prostredie pre pracovníkov, mali by sa 
ochraňovať pracovné práva a mala by sa 
zabezpečiť dôstojná sociálna ochrana. 
Mali by taktiež spolupracovať so 
zástupcami odborov s cieľom zabezpečiť 
zdravé a bezpečné pracovné prostredie, 
pričom osobitná pozornosť by sa mala 
venovať prevencii pracovných úrazov a 
chorôb. Malo by sa predchádzať 
pracovnoprávnym vzťahom, ktoré vedú 
k neistým pracovným podmienkam, a to aj 
v prípade pracovníkov platformy, a 
bojovať proti zneužívaniu atypických 
zmlúv. V prípadoch nespravodlivého 
prepustenia by sa mal zabezpečiť prístup 
k účinnému a nestrannému riešeniu sporov 
a právo na nápravu vrátane primeranej 
náhrady.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali v spolupráci so 
sociálnymi partnermi pracovať na 
spravodlivých, transparentných a 
predvídateľných pracovných podmienkach 
a zabezpečiť rovnováhu medzi právami 

Členské štáty by mali v spolupráci so 
sociálnymi partnermi pracovať na 
spravodlivých, transparentných a 
predvídateľných pracovných podmienkach 
a zabezpečiť rovnováhu medzi právami 
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a povinnosťami, aby mali prospech 
z dynamickej a produktívnej pracovnej 
sily, nových pracovných a podnikateľských 
modelov. Mali by obmedziť segmentáciu 
na trhoch práce a predchádzať jej, bojovať 
proti nelegálnej práci a podporovať 
prechod na formy zamestnania na neurčitý 
čas. Vďaka pravidlám na ochranu 
zamestnanosti, pracovnoprávnym 
predpisom a príslušným inštitúciám by sa 
malo zabezpečiť tak vhodné prostredie na 
prijímanie zamestnancov, ako aj a potrebná 
flexibilita pre zamestnávateľov, aby sa 
mohli rýchlo prispôsobiť meniacim sa 
hospodárskym podmienkam, a zároveň by 
sa mali zachovať primerané istoty a zdravé, 
bezpečné a dobre prispôsobené pracovné 
prostredie pre pracovníkov, mali by sa 
ochraňovať pracovné práva a mala by sa 
zabezpečiť sociálna ochrana. Malo by sa 
predchádzať pracovnoprávnym vzťahom, 
ktoré vedú k neistým pracovným 
podmienkam, a to aj v prípade pracovníkov 
platformy, a bojovať proti zneužívaniu 
atypických zmlúv. V prípadoch 
nespravodlivého prepustenia by sa mal 
zabezpečiť prístup k účinnému 
a nestrannému riešeniu sporov a právo na 
nápravu vrátane primeranej náhrady.

a povinnosťami, aby mali prospech 
z dynamickej a produktívnej pracovnej 
sily, nových pracovných a podnikateľských 
modelov. Mali by obmedziť segmentáciu 
na trhoch práce a predchádzať jej, bojovať 
proti nelegálnej práci a podporovať 
prechod na formy zamestnania na neurčitý 
čas. Vďaka pravidlám na ochranu 
zamestnanosti, pracovnoprávnym 
predpisom a príslušným inštitúciám by sa 
malo zabezpečiť tak vhodné prostredie na 
prijímanie zamestnancov, ako aj a potrebná 
flexibilita pre zamestnávateľov, aby sa 
mohli rýchlo prispôsobiť meniacim sa 
hospodárskym podmienkam, a zároveň by 
sa mali zachovať primerané istoty a zdravé, 
bezpečné a dobre prispôsobené pracovné 
prostredie pre pracovníkov, mali by sa 
ochraňovať pracovné práva a mala by sa 
zabezpečiť sociálna ochrana. Malo by sa 
predchádzať pracovnoprávnym vzťahom, 
ktoré vedú k neistým pracovným 
podmienkam, a to aj v prípade pracovníkov 
platformy, ktorým by mali byť zaručené 
sociálne práva, dôstojné pracovné 
podmienky, lepší prístup k sociálnej 
ochrane a lepšie dohody o zastúpení, a 
bojovať proti zneužívaniu atypických 
zmlúv. V prípadoch nespravodlivého 
prepustenia by sa mal zabezpečiť prístup 
k účinnému a nestrannému riešeniu sporov 
a právo na nápravu vrátane primeranej 
náhrady.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 190
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
Príloha I – usmernenie 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali v spolupráci so Členské štáty by mali v spolupráci so 
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sociálnymi partnermi pracovať na 
spravodlivých, transparentných a 
predvídateľných pracovných podmienkach 
a zabezpečiť rovnováhu medzi právami 
a povinnosťami, aby mali prospech 
z dynamickej a produktívnej pracovnej 
sily, nových pracovných a podnikateľských 
modelov. Mali by obmedziť segmentáciu 
na trhoch práce a predchádzať jej, bojovať 
proti nelegálnej práci a podporovať 
prechod na formy zamestnania na neurčitý 
čas. Vďaka pravidlám na ochranu 
zamestnanosti, pracovnoprávnym 
predpisom a príslušným inštitúciám by sa 
malo zabezpečiť tak vhodné prostredie na 
prijímanie zamestnancov, ako aj a potrebná 
flexibilita pre zamestnávateľov, aby sa 
mohli rýchlo prispôsobiť meniacim sa 
hospodárskym podmienkam, a zároveň by 
sa mali zachovať primerané istoty a zdravé, 
bezpečné a dobre prispôsobené pracovné 
prostredie pre pracovníkov, mali by sa 
ochraňovať pracovné práva a mala by sa 
zabezpečiť sociálna ochrana. Malo by sa 
predchádzať pracovnoprávnym vzťahom, 
ktoré vedú k neistým pracovným 
podmienkam, a to aj v prípade pracovníkov 
platformy, a bojovať proti zneužívaniu 
atypických zmlúv. V prípadoch 
nespravodlivého prepustenia by sa mal 
zabezpečiť prístup k účinnému 
a nestrannému riešeniu sporov a právo na 
nápravu vrátane primeranej náhrady.

sociálnymi partnermi pracovať na 
spravodlivých, transparentných a 
predvídateľných pracovných podmienkach 
a zabezpečiť rovnováhu medzi právami 
a povinnosťami, aby mali prospech 
z dynamickej a produktívnej pracovnej 
sily, nových pracovných a podnikateľských 
modelov. Mali by obmedziť segmentáciu 
na trhoch práce a predchádzať jej, bojovať 
proti nelegálnej práci a podporovať 
prechod na formy zamestnania na neurčitý 
čas. Vďaka pravidlám na ochranu 
zamestnanosti, pracovnoprávnym 
predpisom a príslušným inštitúciám by sa 
malo zabezpečiť tak vhodné prostredie na 
prijímanie zamestnancov, ako aj a potrebná 
flexibilita pre zamestnávateľov, aby sa 
mohli rýchlo prispôsobiť meniacim sa 
hospodárskym podmienkam, a zároveň by 
sa mali zachovať primerané istoty a zdravé, 
bezpečné a dobre prispôsobené pracovné 
prostredie pre pracovníkov, mali by sa 
ochraňovať pracovné práva a mala by sa 
zabezpečiť sociálna ochrana. Malo by sa 
predchádzať pracovnoprávnym vzťahom, 
ktoré vedú k neistým pracovným 
podmienkam, a to aj v prípade pracovníkov 
platformy, a bojovať proti zneužívaniu 
atypických zmlúv. Členské štáty by mali 
zabezpečiť, aby títo pracovníci skutočne 
mali spravodlivé pracovné podmienky a 
prístup k primeranej sociálnej ochrane. 
V prípadoch nespravodlivého prepustenia 
by sa mal zabezpečiť prístup k účinnému 
a nestrannému riešeniu sporov a právo na 
nápravu vrátane primeranej náhrady.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 191
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 7 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali v spolupráci so 
sociálnymi partnermi pracovať na 
spravodlivých, transparentných a 
predvídateľných pracovných podmienkach 
a zabezpečiť rovnováhu medzi právami 
a povinnosťami, aby mali prospech 
z dynamickej a produktívnej pracovnej 
sily, nových pracovných a podnikateľských 
modelov. Mali by obmedziť segmentáciu 
na trhoch práce a predchádzať jej, bojovať 
proti nelegálnej práci a podporovať 
prechod na formy zamestnania na neurčitý 
čas. Vďaka pravidlám na ochranu 
zamestnanosti, pracovnoprávnym 
predpisom a príslušným inštitúciám by sa 
malo zabezpečiť tak vhodné prostredie na 
prijímanie zamestnancov, ako aj a potrebná 
flexibilita pre zamestnávateľov, aby sa 
mohli rýchlo prispôsobiť meniacim sa 
hospodárskym podmienkam, a zároveň by 
sa mali zachovať primerané istoty a zdravé, 
bezpečné a dobre prispôsobené pracovné 
prostredie pre pracovníkov, mali by sa 
ochraňovať pracovné práva a mala by sa 
zabezpečiť sociálna ochrana. Malo by sa 
predchádzať pracovnoprávnym vzťahom, 
ktoré vedú k neistým pracovným 
podmienkam, a to aj v prípade pracovníkov 
platformy, a bojovať proti zneužívaniu 
atypických zmlúv. V prípadoch 
nespravodlivého prepustenia by sa mal 
zabezpečiť prístup k účinnému 
a nestrannému riešeniu sporov a právo na 
nápravu vrátane primeranej náhrady.

Členské štáty by mali v spolupráci so 
sociálnymi partnermi pracovať na 
spravodlivých, transparentných a 
predvídateľných pracovných podmienkach, 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a zabezpečiť rovnováhu medzi právami 
a povinnosťami, aby mali prospech 
z dynamickej a produktívnej pracovnej 
sily, nových pracovných a podnikateľských 
modelov. Mali by obmedziť segmentáciu 
na trhoch práce a predchádzať jej, bojovať 
proti nelegálnej práci a nepravej 
samostatnej zárobkovej činnosti 
a podporovať prechod na formy 
zamestnania na neurčitý čas. Vďaka 
pravidlám na ochranu zamestnanosti, 
pracovnoprávnym predpisom a príslušným 
inštitúciám by sa malo zabezpečiť tak 
vhodné prostredie na prijímanie 
zamestnancov, ako aj a potrebná flexibilita 
pre zamestnávateľov, aby sa mohli rýchlo 
prispôsobiť meniacim sa hospodárskym 
podmienkam, a zároveň by sa mali 
zachovať primerané istoty a zdravé, 
bezpečné a dobre prispôsobené pracovné 
prostredie pre pracovníkov, mali by sa 
zabezpečiť pracovné práva a sociálna 
ochrana. Malo by sa predchádzať 
pracovnoprávnym vzťahom, ktoré vedú 
k neistým pracovným podmienkam, a to aj 
v prípade pracovníkov platformy. V tejto 
súvislosti by nemalo dochádzať k 
zneužívaniu atypických zmlúv. 
V prípadoch nespravodlivého prepustenia 
by sa mal zabezpečiť prístup k účinnému 
a nestrannému riešeniu sporov a právo na 
nápravu vrátane primeranej náhrady.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali v spolupráci so 
sociálnymi partnermi pracovať na 
spravodlivých, transparentných a 
predvídateľných pracovných podmienkach 
a zabezpečiť rovnováhu medzi právami 
a povinnosťami, aby mali prospech 
z dynamickej a produktívnej pracovnej 
sily, nových pracovných a podnikateľských 
modelov. Mali by obmedziť segmentáciu 
na trhoch práce a predchádzať jej, bojovať 
proti nelegálnej práci a podporovať 
prechod na formy zamestnania na neurčitý 
čas. Vďaka pravidlám na ochranu 
zamestnanosti, pracovnoprávnym 
predpisom a príslušným inštitúciám by sa 
malo zabezpečiť tak vhodné prostredie na 
prijímanie zamestnancov, ako aj 
a potrebná flexibilita pre 
zamestnávateľov, aby sa mohli rýchlo 
prispôsobiť meniacim sa hospodárskym 
podmienkam, a zároveň by sa mali 
zachovať primerané istoty a zdravé, 
bezpečné a dobre prispôsobené pracovné 
prostredie pre pracovníkov, mali by sa 
ochraňovať pracovné práva a mala by sa 
zabezpečiť sociálna ochrana. Malo by sa 
predchádzať pracovnoprávnym vzťahom, 
ktoré vedú k neistým pracovným 
podmienkam, a to aj v prípade pracovníkov 
platformy, a bojovať proti zneužívaniu 
atypických zmlúv. V prípadoch 
nespravodlivého prepustenia by sa mal 
zabezpečiť prístup k účinnému 
a nestrannému riešeniu sporov a právo na 
nápravu vrátane primeranej náhrady.

Členské štáty by mali v spolupráci so 
sociálnymi partnermi pracovať na 
spravodlivých, transparentných a 
predvídateľných pracovných podmienkach 
a zabezpečiť rovnováhu medzi právami 
a povinnosťami, aby mali prospech 
z dynamickej a produktívnej pracovnej 
sily, nových pracovných a podnikateľských 
modelov.  Mali by obmedziť segmentáciu 
na trhoch práce a predchádzať jej, bojovať 
proti nelegálnej práci a podporovať formy 
zamestnania na neurčitý čas. Vďaka 
pravidlám na ochranu zamestnanosti, 
pracovnoprávnym predpisom a príslušným 
inštitúciám by sa malo zabezpečiť vhodné 
prostredie na vytváranie stabilných a 
vysokokvalitných pracovných miest, 
zachovanie vysokej úrovne istoty 
a zdravého, bezpečného a dobre 
prispôsobeného pracovného prostredia pre 
pracovníkov a zabezpečenie najvyššej 
úrovne sociálnej ochrany. Malo by sa 
predchádzať pracovnoprávnym vzťahom, 
ktoré vedú k neistým pracovným 
podmienkam, a to aj v prípade pracovníkov 
platformy, a bojovať proti zneužívaniu 
atypických zmlúv, a to aj prostredníctvom 
uznávania ich osobitných požiadaviek 
týkajúcich sa záruk a pracovných 
podmienok. V prípadoch nespravodlivého 
prepustenia by sa mal zabezpečiť prístup 
k účinnému a nestrannému riešeniu sporov 
a právo na nápravu vrátane primeranej 
náhrady.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 193
Anne Sander
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Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Politiky by mali byť zamerané na zlepšenie 
a podporu účasti na trhu práce, zosúladenia 
ponuky s potrebami trhu práce a zmeny 
postavenia na ňom. Členské štáty by mali 
účinne aktivovať osoby, ktoré sa môžu 
zapojiť do trhu práce, a umožniť im účasť 
na ňom. Členské štáty by mali posilniť 
účinnosť aktívnych politík trhu práce 
zlepšením ich zamerania, dosahu, pokrytia 
a prepojenia s podporou príjmu 
nezamestnaných osôb, kým si hľadajú 
prácu, a to na základe ich práv 
a povinností. Členské štáty by sa mali 
usilovať o účinnejšie a efektívnejšie 
verejné služby zamestnanosti tým, že 
uchádzačom o zamestnanie zabezpečia 
včasnú pomoc prispôsobenú ich 
individuálnym potrebám, podporia dopyt 
na trhu práce a zavedú systémy riadenia 
založené na výsledkoch.

Politiky by mali byť zamerané na zlepšenie 
a podporu účasti na trhu práce, zosúladenia 
ponuky s potrebami trhu práce a zmeny 
postavenia na ňom. Členské štáty by mali 
účinne aktivovať osoby, ktoré sa môžu 
zapojiť do trhu práce, a umožniť im účasť 
na ňom. Členské štáty by mali posilniť 
účinnosť aktívnych politík trhu práce 
zlepšením ich zamerania, dosahu, pokrytia 
a prepojenia s podporou príjmu 
nezamestnaných osôb, kým si hľadajú 
prácu, a to na základe ich práv 
a povinností. Členské štáty by sa mali 
usilovať o účinnejšie a efektívnejšie 
verejné služby zamestnanosti tým, že 
uchádzačom o zamestnanie zabezpečia 
včasnú pomoc prispôsobenú ich 
individuálnym potrebám, podporia dopyt 
na trhu práce a zavedú systémy riadenia 
založené na výsledkoch. Členské štáty 
musia vychádzať z európskej siete 
verejných služieb zamestnanosti a 
európskych agentúr s cieľom 
identifikovať najlepšie postupy založené 
na dôkazoch, podnecovať vzájomné 
učenie a podporovať väčšiu koordináciu 
politík zamestnanosti.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 194
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Politiky by mali byť zamerané na zlepšenie 
a podporu účasti na trhu práce, zosúladenia 
ponuky s potrebami trhu práce a zmeny 
postavenia na ňom. Členské štáty by mali 

Politiky by mali byť zamerané na zlepšenie 
a podporu účasti na trhu práce, zosúladenia 
ponuky s potrebami trhu práce a zmeny 
postavenia na ňom a posilnenie 
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účinne aktivovať osoby, ktoré sa môžu 
zapojiť do trhu práce, a umožniť im účasť 
na ňom. Členské štáty by mali posilniť 
účinnosť aktívnych politík trhu práce 
zlepšením ich zamerania, dosahu, pokrytia 
a prepojenia s podporou príjmu 
nezamestnaných osôb, kým si hľadajú 
prácu, a to na základe ich práv 
a povinností. Členské štáty by sa mali 
usilovať o účinnejšie a efektívnejšie 
verejné služby zamestnanosti tým, že 
uchádzačom o zamestnanie zabezpečia 
včasnú pomoc prispôsobenú ich 
individuálnym potrebám, podporia dopyt 
na trhu práce a zavedú systémy riadenia 
založené na výsledkoch.

zamestnanosti aj na znevýhodnených 
územiach. Členské štáty by mali účinne 
aktivovať osoby, ktoré sa môžu zapojiť do 
trhu práce, a umožniť im účasť na ňom. 
Členské štáty by mali posilniť účinnosť 
aktívnych politík trhu práce zlepšením ich 
zamerania, dosahu, pokrytia a prepojenia 
s podporou príjmu nezamestnaných osôb, 
kým si hľadajú prácu, a to na základe ich 
práv a povinností. Členské štáty by sa mali 
usilovať o účinnejšie a efektívnejšie 
verejné služby zamestnanosti tým, že 
uchádzačom o zamestnanie zabezpečia 
včasnú pomoc prispôsobenú ich 
individuálnym potrebám, podporia dopyt 
na trhu práce a zavedú systémy riadenia 
založené na výsledkoch.

Or. en

Odôvodnenie

Mnohé členské štáty čelia obrovským územným rozdielom na svojich trhoch práce, ktoré treba 
vziať do úvahy.

Pozmeňujúci návrh 195
Jeroen Lenaers

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Politiky by mali byť zamerané na zlepšenie 
a podporu účasti na trhu práce, zosúladenia 
ponuky s potrebami trhu práce a zmeny 
postavenia na ňom. Členské štáty by mali 
účinne aktivovať osoby, ktoré sa môžu 
zapojiť do trhu práce, a umožniť im účasť 
na ňom. Členské štáty by mali posilniť 
účinnosť aktívnych politík trhu práce 
zlepšením ich zamerania, dosahu, pokrytia 
a prepojenia s podporou príjmu 
nezamestnaných osôb, kým si hľadajú 
prácu, a to na základe ich práv 
a povinností. Členské štáty by sa mali 
usilovať o účinnejšie a efektívnejšie 

Politiky by mali byť zamerané na zlepšenie 
a podporu účasti na trhu práce, zosúladenia 
ponuky s potrebami trhu práce a zmeny 
postavenia na ňom. Členské štáty by mali 
účinne aktivovať osoby, ktoré sa môžu 
zapojiť do trhu práce, a umožniť im účasť 
na ňom. Členské štáty by mali posilniť 
účinnosť aktívnych politík trhu práce 
zlepšením ich zamerania, dosahu, pokrytia 
a prepojenia s podporou príjmu 
nezamestnaných osôb, kým si hľadajú 
prácu, a to na základe ich práv 
a povinností. Členské štáty by sa mali 
usilovať o účinnejšie a efektívnejšie 
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verejné služby zamestnanosti tým, že 
uchádzačom o zamestnanie zabezpečia 
včasnú pomoc prispôsobenú ich 
individuálnym potrebám, podporia dopyt 
na trhu práce a zavedú systémy riadenia 
založené na výsledkoch.

verejné služby zamestnanosti, a to aj 
pokiaľ ide o cezhraničný trh práce, tým, 
že uchádzačom o zamestnanie zabezpečia 
včasnú pomoc prispôsobenú ich 
individuálnym potrebám, podporia dopyt 
na trhu práce a zavedú systémy riadenia 
založené na výsledkoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Politiky by mali byť zamerané na zlepšenie 
a podporu účasti na trhu práce, zosúladenia 
ponuky s potrebami trhu práce a zmeny 
postavenia na ňom. Členské štáty by mali 
účinne aktivovať osoby, ktoré sa môžu 
zapojiť do trhu práce, a umožniť im účasť 
na ňom. Členské štáty by mali posilniť 
účinnosť aktívnych politík trhu práce 
zlepšením ich zamerania, dosahu, pokrytia 
a prepojenia s podporou príjmu 
nezamestnaných osôb, kým si hľadajú 
prácu, a to na základe ich práv 
a povinností. Členské štáty by sa mali 
usilovať o účinnejšie a efektívnejšie 
verejné služby zamestnanosti tým, že 
uchádzačom o zamestnanie zabezpečia 
včasnú pomoc prispôsobenú ich 
individuálnym potrebám, podporia dopyt 
na trhu práce a zavedú systémy riadenia 
založené na výsledkoch.

Politiky by mali byť zamerané na zlepšenie 
a podporu účasti na trhu práce, zosúladenia 
ponuky s potrebami trhu práce a zmeny 
postavenia na ňom, najmä digitálnej a 
ekologickej zmeny. Členské štáty by mali 
účinne aktivovať osoby, ktoré sa môžu 
zapojiť do trhu práce, a umožniť im účasť 
na ňom. Členské štáty by mali posilniť 
účinnosť aktívnych politík trhu práce 
zlepšením ich zamerania, dosahu, pokrytia 
a prepojenia s podporou príjmu 
nezamestnaných osôb, kým si hľadajú 
prácu, a to na základe ich práv 
a povinností. Členské štáty by sa mali 
usilovať o účinnejšie a efektívnejšie 
verejné služby zamestnanosti tým, že 
uchádzačom o zamestnanie zabezpečia 
včasnú pomoc prispôsobenú ich 
individuálnym potrebám, podporia dopyt 
na trhu práce a zavedú systémy riadenia 
založené na výsledkoch.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 197
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
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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 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Politiky by mali byť zamerané na zlepšenie 
a podporu účasti na trhu práce, zosúladenia 
ponuky s potrebami trhu práce a zmeny 
postavenia na ňom. Členské štáty by mali 
účinne aktivovať osoby, ktoré sa môžu 
zapojiť do trhu práce, a umožniť im účasť 
na ňom. Členské štáty by mali posilniť 
účinnosť aktívnych politík trhu práce 
zlepšením ich zamerania, dosahu, pokrytia 
a prepojenia s podporou príjmu 
nezamestnaných osôb, kým si hľadajú 
prácu, a to na základe ich práv 
a povinností. Členské štáty by sa mali 
usilovať o účinnejšie a efektívnejšie 
verejné služby zamestnanosti tým, že 
uchádzačom o zamestnanie zabezpečia 
včasnú pomoc prispôsobenú ich 
individuálnym potrebám, podporia dopyt 
na trhu práce a zavedú systémy riadenia 
založené na výsledkoch.

Politiky by mali byť zamerané na zlepšenie 
a podporu účasti na trhu práce, zosúladenia 
ponuky s potrebami trhu práce a zmeny 
postavenia na ňom. Členské štáty by mali 
účinne aktivovať osoby, ktoré sa môžu 
zapojiť do trhu práce, a umožniť im účasť 
na ňom, a to s cieľom nájsť kvalitné 
zamestnanie. Členské štáty by mali 
posilniť účinnosť aktívnych politík trhu 
práce zlepšením ich zamerania, dosahu, 
pokrytia a prepojenia s podporou 
dôstojného príjmu nezamestnaných osôb, 
kým si hľadajú prácu, a to na základe ich 
práv a povinností. Členské štáty by sa mali 
usilovať o účinnejšie a efektívnejšie 
verejné služby zamestnanosti tým, že 
uchádzačom o zamestnanie zabezpečia 
včasnú pomoc prispôsobenú ich 
individuálnym potrebám, podporia dopyt 
na trhu práce a zavedú systémy riadenia 
založené na výsledkoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 198
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Politiky by mali byť zamerané na zlepšenie 
a podporu účasti na trhu práce, zosúladenia 
ponuky s potrebami trhu práce a zmeny 
postavenia na ňom. Členské štáty by mali 
účinne aktivovať osoby, ktoré sa môžu 
zapojiť do trhu práce, a umožniť im účasť 

Politiky by mali byť zamerané na zlepšenie 
a podporu účasti na trhu práce, zosúladenia 
ponuky s potrebami trhu práce a zmeny 
postavenia na ňom. Členské štáty by mali 
účinne aktivovať osoby, ktoré sa môžu 
zapojiť do trhu práce, a umožniť im účasť 
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na ňom. Členské štáty by mali posilniť 
účinnosť aktívnych politík trhu práce 
zlepšením ich zamerania, dosahu, pokrytia 
a prepojenia s podporou príjmu 
nezamestnaných osôb, kým si hľadajú 
prácu, a to na základe ich práv 
a povinností. Členské štáty by sa mali 
usilovať o účinnejšie a efektívnejšie 
verejné služby zamestnanosti tým, že 
uchádzačom o zamestnanie zabezpečia 
včasnú pomoc prispôsobenú ich 
individuálnym potrebám, podporia dopyt 
na trhu práce a zavedú systémy riadenia 
založené na výsledkoch.

na ňom. Členské štáty by mali posilniť 
účinnosť aktívnych politík trhu práce 
zlepšením ich zamerania, dosahu, pokrytia 
a prepojenia s podporou príjmu 
nezamestnaných osôb, kým si hľadajú 
prácu, a to na základe ich práv 
a povinností. Členské štáty by sa mali 
usilovať o účinnejšie a efektívnejšie 
verejné služby zamestnanosti tým, že 
uchádzačom o zamestnanie zabezpečia 
včasnú pomoc prispôsobenú ich 
individuálnym potrebám a podporia dopyt 
na trhu práce.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
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 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali nezamestnaným 
poskytovať primerané dávky v 
nezamestnanosti počas primeraného 
obdobia v súlade s ich príspevkami a 
vnútroštátnymi pravidlami oprávnenosti. 
Tieto dávky by nemali príjemcov odrádzať 
od rýchleho návratu do zamestnania a mali 
by byť sprevádzané aktívnymi politikami 
trhu práce.

Členské štáty by mali nezamestnaným 
poskytovať primerané dávky v 
nezamestnanosti počas primeraného 
obdobia v súlade s ich príspevkami a 
vnútroštátnymi pravidlami oprávnenosti. 
Takéto dávky by mali zabezpečiť dôstojné 
životné podmienky pre nezamestnaných. 
Nemali by príjemcov odrádzať od rýchleho 
návratu do zamestnania a mali by byť 
sprevádzané aktívnymi politikami trhu 
práce.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 200
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 
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Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali nezamestnaným 
poskytovať primerané dávky v 
nezamestnanosti počas primeraného 
obdobia v súlade s ich príspevkami a 
vnútroštátnymi pravidlami oprávnenosti. 
Tieto dávky by nemali príjemcov 
odrádzať od rýchleho návratu do 
zamestnania a mali by byť sprevádzané 
aktívnymi politikami trhu práce.

Členské štáty by mali nezamestnaným 
poskytovať primerané dávky v 
nezamestnanosti počas dostatočného 
obdobia v súlade s ich príspevkami a 
vnútroštátnymi pravidlami oprávnenosti. 
Tieto dávky by mali byť sprevádzané 
aktívnymi politikami trhu práce.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali nezamestnaným 
poskytovať primerané dávky v 
nezamestnanosti počas primeraného 
obdobia v súlade s ich príspevkami a 
vnútroštátnymi pravidlami oprávnenosti. 
Tieto dávky by nemali príjemcov odrádzať 
od rýchleho návratu do zamestnania a mali 
by byť sprevádzané aktívnymi politikami 
trhu práce.

Členské štáty by mali nezamestnaným 
poskytovať dôstojné dávky v 
nezamestnanosti počas primeraného 
obdobia v súlade s ich príspevkami a 
vnútroštátnymi pravidlami oprávnenosti. 
Tieto dávky by nemali príjemcov odrádzať 
od rýchleho návratu do zamestnania a mali 
by byť sprevádzané aktívnymi politikami 
trhu práce. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Anne Sander

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 7 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Mobilita vzdelávajúcich sa osôb a 
pracovníkov by sa mala primerane 
podporovať s cieľom zvýšiť 
zamestnateľnosť, zručnosti a využiť plný 
potenciál európskeho trhu práce a zároveň 
zabezpečiť spravodlivé podmienky pre 
všetkých, ktorí vykonávajú cezhraničnú 
činnosť, a posilniť administratívnu 
spoluprácu medzi vnútroštátnymi 
správnymi orgánmi, pokiaľ ide o 
mobilných pracovníkov. Mali by sa 
odstrániť prekážky mobility vo vzdelávaní 
a v odbornej príprave, v dôchodkovom 
poistení zamestnancov a osobnom 
dôchodkovom poistení a v uznávaní 
kvalifikácií a uznávanie kvalifikácií by sa 
malo zjednodušiť. Členské štáty by mali 
prijať opatrenia na to, aby administratívne 
postupy nepredstavovali zbytočnú 
prekážku pre pracovníkov z iných 
členských štátov pri ich nástupe do 
zamestnania, a to aj v prípade 
cezhraničných pracovníkov. Členské štáty 
by mali takisto predchádzať zneužívaniu 
súčasných pravidiel a riešiť hlavné príčiny 
úniku mozgov z určitých regiónov, aj 
pomocou vhodných opatrení regionálneho 
rozvoja.

Mobilita pracovníkov je podmienkou 
riadneho fungovania európskeho 
vnútorného trhu. Členské štáty preto 
musia podporovať mobilitu pracovnej sily 
v celej Európe ako spôsob vytvárania 
nových pracovných príležitostí pre 
pracovníkov a zabezpečovania pracovnej 
sily pre podniky. Mobilita vzdelávajúcich 
sa osôb by sa mala primerane podporovať 
počas ich odbornej prípravy, a to najmä 
posilnením európskeho programu 
mobility Erasmus+, ktorý vzdelávajúcim 
sa osobám umožňuje zvýšiť si svoje know-
how a zručnosti. Mali by sa tiež 
podporovať pracovníci s cieľom zvýšiť 
zamestnateľnosť, zručnosti a využiť plný 
potenciál európskeho trhu práce a zároveň 
zabezpečiť spravodlivé podmienky pre 
všetkých, ktorí vykonávajú cezhraničnú 
činnosť, a posilniť administratívnu 
spoluprácu medzi vnútroštátnymi 
správnymi orgánmi, pokiaľ ide o 
mobilných pracovníkov. Mali by sa 
odstrániť prekážky mobility vo vzdelávaní 
a v odbornej príprave, v dôchodkovom 
poistení zamestnancov a osobnom 
dôchodkovom poistení a v uznávaní 
kvalifikácií a uznávanie kvalifikácií by sa 
malo zjednodušiť. Členské štáty by mali 
prijať opatrenia na to, aby administratívne 
postupy nepredstavovali zbytočnú 
prekážku pre pracovníkov z iných 
členských štátov pri ich nástupe do 
zamestnania, a to aj v prípade 
cezhraničných pracovníkov. Členské štáty 
by mali takisto predchádzať zneužívaniu 
súčasných pravidiel a riešiť hlavné príčiny 
úniku mozgov z určitých regiónov, čo 
poškodzuje rozvoj a atraktívnosť týchto 
oblastí, aj pomocou vhodných opatrení 
regionálneho rozvoja. Členské štáty by 
mali podporovať a využívať príslušné 
európske nástroje, ako je pracovná sieť 
EURES, a vytvoriť cezhraničné 
partnerstvá s cieľom pomôcť mobilným 
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pracovníkom v cezhraničných regiónoch.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 203
Miriam Lexmann

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Mobilita vzdelávajúcich sa osôb a 
pracovníkov by sa mala primerane 
podporovať s cieľom zvýšiť 
zamestnateľnosť, zručnosti a využiť plný 
potenciál európskeho trhu práce a zároveň 
zabezpečiť spravodlivé podmienky pre 
všetkých, ktorí vykonávajú cezhraničnú 
činnosť, a posilniť administratívnu 
spoluprácu medzi vnútroštátnymi 
správnymi orgánmi, pokiaľ ide o 
mobilných pracovníkov. Mali by sa 
odstrániť prekážky mobility vo vzdelávaní 
a v odbornej príprave, v dôchodkovom 
poistení zamestnancov a osobnom 
dôchodkovom poistení a v uznávaní 
kvalifikácií a uznávanie kvalifikácií by sa 
malo zjednodušiť. Členské štáty by mali 
prijať opatrenia na to, aby administratívne 
postupy nepredstavovali zbytočnú 
prekážku pre pracovníkov z iných 
členských štátov pri ich nástupe do 
zamestnania, a to aj v prípade 
cezhraničných pracovníkov. Členské štáty 
by mali takisto predchádzať zneužívaniu 
súčasných pravidiel a riešiť hlavné príčiny 
úniku mozgov z určitých regiónov, aj 
pomocou vhodných opatrení regionálneho 
rozvoja.

Mobilita vzdelávajúcich sa osôb a 
pracovníkov by sa mala primerane 
podporovať s cieľom zvýšiť zručnosti a 
využiť plný potenciál európskeho trhu 
práce a zároveň zabezpečiť spravodlivé 
podmienky pre všetkých, ktorí vykonávajú 
cezhraničnú činnosť, a posilniť 
administratívnu spoluprácu medzi 
vnútroštátnymi správnymi orgánmi, pokiaľ 
ide o mobilných pracovníkov. Mali by sa 
odstrániť prekážky mobility vo vzdelávaní 
a v odbornej príprave, v dôchodkovom 
poistení zamestnancov a osobnom 
dôchodkovom poistení a v uznávaní 
kvalifikácií a uznávanie kvalifikácií by sa 
malo zjednodušiť. Členské štáty by mali 
prijať opatrenia na to, aby administratívne 
postupy nepredstavovali zbytočnú 
prekážku pre pracovníkov z iných 
členských štátov pri ich nástupe do 
zamestnania, a to aj v prípade 
cezhraničných pracovníkov. Je dôležité, 
aby členské štáty pri vykonávaní opatrení, 
ako je zatvorenie hraníc s cieľom 
zmierniť šírenie ochorenia COVID-19, 
brali do úvahy mobilných pracovníkov 
vrátane cezhraničných pracovníkov, 
napríklad pokiaľ ide o zdravie a 
bezpečnosť, dane a sociálne zabezpečenie 
a umožnili im a ich rodinným 
príslušníkom čo najjednoduchší prechod 
štátnymi hranicami za účelom práce alebo 
iných nevyhnutných potrieb ako je 
návšteva u lekára alebo vykonanie 
dôležitých úradných úkonov v inom 
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členskom štáte za súčasného zohľadnenia 
epidemiologickej situácie. Členské štáty by 
mali takisto predchádzať zneužívaniu 
súčasných pravidiel a riešiť hlavné príčiny 
úniku mozgov z určitých regiónov, aj 
pomocou vhodných opatrení regionálneho 
rozvoja.

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 204
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 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Mobilita vzdelávajúcich sa osôb a 
pracovníkov by sa mala primerane 
podporovať s cieľom zvýšiť 
zamestnateľnosť, zručnosti a využiť plný 
potenciál európskeho trhu práce a zároveň 
zabezpečiť spravodlivé podmienky pre 
všetkých, ktorí vykonávajú cezhraničnú 
činnosť, a posilniť administratívnu 
spoluprácu medzi vnútroštátnymi 
správnymi orgánmi, pokiaľ ide o 
mobilných pracovníkov. Mali by sa 
odstrániť prekážky mobility vo vzdelávaní 
a v odbornej príprave, v dôchodkovom 
poistení zamestnancov a osobnom 
dôchodkovom poistení a v uznávaní 
kvalifikácií a uznávanie kvalifikácií by sa 
malo zjednodušiť. Členské štáty by mali 
prijať opatrenia na to, aby administratívne 
postupy nepredstavovali zbytočnú 
prekážku pre pracovníkov z iných 
členských štátov pri ich nástupe do 
zamestnania, a to aj v prípade 
cezhraničných pracovníkov. Členské štáty 
by mali takisto predchádzať zneužívaniu 
súčasných pravidiel a riešiť hlavné príčiny 
úniku mozgov z určitých regiónov, aj 

Mobilita vzdelávajúcich sa osôb a 
pracovníkov by sa mala primerane 
podporovať s cieľom zvýšiť 
zamestnateľnosť, zručnosti a využiť plný 
potenciál európskeho trhu práce a zároveň 
zabezpečiť práva a spravodlivé pracovné 
podmienky pre všetkých, ktorí vykonávajú 
cezhraničnú činnosť, a posilniť 
administratívnu spoluprácu medzi 
vnútroštátnymi správnymi orgánmi, pokiaľ 
ide o mobilných pracovníkov. Mali by sa 
odstrániť prekážky mobility vo vzdelávaní 
a v odbornej príprave, v dôchodkovom 
poistení zamestnancov a osobnom 
dôchodkovom poistení a v uznávaní 
kvalifikácií a uznávanie kvalifikácií by sa 
malo zjednodušiť. Členské štáty by mali 
prijať opatrenia na to, aby administratívne 
postupy nepredstavovali zbytočnú 
prekážku pre pracovníkov z iných 
členských štátov pri ich nástupe do 
zamestnania, a to aj v prípade 
cezhraničných pracovníkov. Bude dôležité, 
aby členské štáty pri vykonávaní opatrení, 
ako je zatvorenie hraníc, s cieľom 
zmierniť vplyv pandémie COVID-19, brali 
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pomocou vhodných opatrení regionálneho 
rozvoja.

do úvahy mobilných pracovníkov, vrátane 
prihraničných pracovníkov, napríklad 
pokiaľ ide o zdravie a bezpečnosť, dane a 
sociálne zabezpečenie a koordináciu. 
Členské štáty by mali takisto predchádzať 
zneužívaniu súčasných pravidiel a riešiť 
hlavné príčiny úniku mozgov z určitých 
regiónov, aj pomocou vhodných opatrení 
regionálneho rozvoja.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
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
Príloha I – usmernenie 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Mobilita vzdelávajúcich sa osôb a 
pracovníkov by sa mala primerane 
podporovať s cieľom zvýšiť 
zamestnateľnosť, zručnosti a využiť plný 
potenciál európskeho trhu práce a zároveň 
zabezpečiť spravodlivé podmienky pre 
všetkých, ktorí vykonávajú cezhraničnú 
činnosť, a posilniť administratívnu 
spoluprácu medzi vnútroštátnymi 
správnymi orgánmi, pokiaľ ide o 
mobilných pracovníkov. Mali by sa 
odstrániť prekážky mobility vo vzdelávaní 
a v odbornej príprave, v dôchodkovom 
poistení zamestnancov a osobnom 
dôchodkovom poistení a v uznávaní 
kvalifikácií a uznávanie kvalifikácií by sa 
malo zjednodušiť. Členské štáty by mali 
prijať opatrenia na to, aby administratívne 
postupy nepredstavovali zbytočnú 
prekážku pre pracovníkov z iných 
členských štátov pri ich nástupe do 
zamestnania, a to aj v prípade 
cezhraničných pracovníkov. Členské štáty 
by mali takisto predchádzať zneužívaniu 
súčasných pravidiel a riešiť hlavné príčiny 

Mobilita vzdelávajúcich sa osôb a 
pracovníkov by sa mala primerane 
podporovať s cieľom zvýšiť 
zamestnateľnosť, zručnosti a využiť plný 
potenciál európskeho trhu práce a zároveň 
zabezpečiť spravodlivé podmienky pre 
všetkých, ktorí vykonávajú cezhraničnú 
činnosť, posilnením prenosnosti práv a 
príspevkov, a posilniť administratívnu 
spoluprácu medzi vnútroštátnymi 
správnymi orgánmi, pokiaľ ide o 
mobilných pracovníkov. Mali by sa 
odstrániť prekážky mobility vo vzdelávaní 
a v odbornej príprave, v dôchodkovom 
poistení zamestnancov a osobnom 
dôchodkovom poistení a v uznávaní 
kvalifikácií a uznávanie kvalifikácií by sa 
malo zjednodušiť. Členské štáty by mali 
prijať opatrenia na to, aby administratívne 
postupy nepredstavovali zbytočnú 
prekážku pre pracovníkov z iných 
členských štátov pri ich nástupe do 
zamestnania, a to aj v prípade 
cezhraničných pracovníkov. Členské štáty 
by sa mali plne zaviazať k digitalizácii 
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úniku mozgov z určitých regiónov, aj 
pomocou vhodných opatrení regionálneho 
rozvoja.

verejných služieb v snahe uľahčiť 
spravodlivú mobilitu pracovnej sily, 
najmä pokiaľ ide o koordináciu systémov 
sociálneho zabezpečenia. Členské štáty by 
mali takisto predchádzať zneužívaniu 
súčasných pravidiel a riešiť hlavné príčiny 
úniku mozgov z určitých regiónov, aj 
pomocou vhodných opatrení regionálneho 
rozvoja.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 206
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Mobilita vzdelávajúcich sa osôb a 
pracovníkov by sa mala primerane 
podporovať s cieľom zvýšiť 
zamestnateľnosť, zručnosti a využiť plný 
potenciál európskeho trhu práce a zároveň 
zabezpečiť spravodlivé podmienky pre 
všetkých, ktorí vykonávajú cezhraničnú 
činnosť, a posilniť administratívnu 
spoluprácu medzi vnútroštátnymi 
správnymi orgánmi, pokiaľ ide o 
mobilných pracovníkov. Mali by sa 
odstrániť prekážky mobility vo vzdelávaní 
a v odbornej príprave, v dôchodkovom 
poistení zamestnancov a osobnom 
dôchodkovom poistení a v uznávaní 
kvalifikácií a uznávanie kvalifikácií by sa 
malo zjednodušiť. Členské štáty by mali 
prijať opatrenia na to, aby administratívne 
postupy nepredstavovali zbytočnú 
prekážku pre pracovníkov z iných 
členských štátov pri ich nástupe do 
zamestnania, a to aj v prípade 
cezhraničných pracovníkov. Členské štáty 
by mali takisto predchádzať zneužívaniu 
súčasných pravidiel a riešiť hlavné príčiny 
úniku mozgov z určitých regiónov, aj 
pomocou vhodných opatrení regionálneho 

Mobilita vzdelávajúcich sa osôb a 
pracovníkov by sa mala primerane 
podporovať ako ich základné právo a 
slobodná voľba s cieľom zvýšiť 
zamestnateľnosť, zručnosti a využiť plný 
potenciál európskeho trhu práce a zároveň 
zabezpečiť spravodlivé podmienky pre 
všetkých, ktorí vykonávajú cezhraničnú 
činnosť, a posilniť administratívnu 
spoluprácu medzi vnútroštátnymi 
správnymi orgánmi, pokiaľ ide o 
mobilných pracovníkov. Mali by sa 
odstrániť prekážky mobility vo vzdelávaní 
a v odbornej príprave, v dôchodkovom 
poistení zamestnancov a osobnom 
dôchodkovom poistení a v uznávaní 
kvalifikácií a uznávanie kvalifikácií by sa 
malo zjednodušiť. Členské štáty by mali 
prijať opatrenia na to, aby administratívne 
postupy nepredstavovali zbytočnú 
prekážku pre pracovníkov z iných 
členských štátov pri ich nástupe do 
zamestnania, a to aj v prípade 
cezhraničných pracovníkov. Členské štáty 
by mali takisto predchádzať zneužívaniu 
súčasných pravidiel a riešiť hlavné príčiny 
úniku mozgov z určitých regiónov, aj 
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rozvoja. pomocou vhodných opatrení regionálneho 
rozvoja.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 207
Jeroen Lenaers

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Mobilita vzdelávajúcich sa osôb a 
pracovníkov by sa mala primerane 
podporovať s cieľom zvýšiť 
zamestnateľnosť, zručnosti a využiť plný 
potenciál európskeho trhu práce a zároveň 
zabezpečiť spravodlivé podmienky pre 
všetkých, ktorí vykonávajú cezhraničnú 
činnosť, a posilniť administratívnu 
spoluprácu medzi vnútroštátnymi 
správnymi orgánmi, pokiaľ ide o 
mobilných pracovníkov. Mali by sa 
odstrániť prekážky mobility vo vzdelávaní 
a v odbornej príprave, v dôchodkovom 
poistení zamestnancov a osobnom 
dôchodkovom poistení a v uznávaní 
kvalifikácií a uznávanie kvalifikácií by sa 
malo zjednodušiť. Členské štáty by mali 
prijať opatrenia na to, aby administratívne 
postupy nepredstavovali zbytočnú 
prekážku pre pracovníkov z iných 
členských štátov pri ich nástupe do 
zamestnania, a to aj v prípade 
cezhraničných pracovníkov. Členské štáty 
by mali takisto predchádzať zneužívaniu 
súčasných pravidiel a riešiť hlavné príčiny 
úniku mozgov z určitých regiónov, aj 
pomocou vhodných opatrení regionálneho 
rozvoja.

Mobilita vzdelávajúcich sa osôb a 
pracovníkov by sa mala primerane 
podporovať s cieľom zvýšiť 
zamestnateľnosť, zručnosti a využiť plný 
potenciál európskeho trhu práce a zároveň 
zabezpečiť spravodlivé podmienky pre 
všetkých, ktorí vykonávajú cezhraničnú 
činnosť, a posilniť administratívnu 
spoluprácu medzi vnútroštátnymi 
správnymi orgánmi, pokiaľ ide o 
mobilných pracovníkov. Mali by sa 
odstrániť prekážky mobility vo vzdelávaní 
a v odbornej príprave, v dôchodkovom 
poistení zamestnancov a osobnom 
dôchodkovom poistení a v uznávaní 
kvalifikácií a uznávanie kvalifikácií by sa 
malo zjednodušiť. Členské štáty by mali 
prijať opatrenia na to, aby administratívne 
postupy nepredstavovali zbytočnú 
prekážku pre pracovníkov z iných 
členských štátov pri ich nástupe do 
zamestnania, a to aj v prípade 
cezhraničných a prihraničných 
pracovníkov. Členské štáty by mali takisto 
predchádzať zneužívaniu súčasných 
pravidiel a riešiť hlavné príčiny úniku 
mozgov z určitých regiónov, aj pomocou 
vhodných opatrení regionálneho rozvoja.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 208
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 7 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom vyrovnať sa s veľkými otrasmi 
by členské štáty mali prijať spoločné 
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 209
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 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vychádzajúc z existujúcich vnútroštátnych 
postupov a s cieľom dosiahnuť účinnejší 
sociálny dialóg a lepšie sociálno-
ekonomické výsledky by členské štáty mali 
zabezpečiť včasné a zmysluplné zapojenie 
sociálnych partnerov do navrhovania 
a vykonávania reforiem a politík v oblasti 
zamestnanosti a sociálnej oblasti 
a prípadne aj hospodárskych reforiem 
a politík, a to aj podporou zvýšenej 
kapacity sociálnych partnerov. Členské 
štáty by mali podporovať sociálny dialóg a 
kolektívne vyjednávanie. Sociálni partneri 
by sa mali povzbudzovať k tomu, aby 
rokovali o kolektívnych zmluvách 
v záležitostiach, ktoré sa ich týkajú, a aby 
takéto zmluvy uzatvárali, pričom sa v plnej 

Vychádzajúc z existujúcich vnútroštátnych 
postupov a s cieľom dosiahnuť účinnejší 
sociálny dialóg a lepšie sociálno-
ekonomické výsledky by členské štáty mali 
zabezpečiť včasné a zmysluplné zapojenie 
sociálnych partnerov do navrhovania 
a vykonávania reforiem a politík v oblasti 
zamestnanosti a sociálnej oblasti 
a prípadne aj hospodárskych reforiem 
a politík, a to aj podporou zvýšenej 
kapacity sociálnych partnerov. Členské 
štáty by mali posilniť a podporovať 
sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie 
a prijať opatrenia na zvýšenie rozsahu 
kolektívneho vyjednávania, a to aj v 
prípade neštandardných foriem 
zamestnania. Sociálni partneri by sa mali 
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miere uznáva ich autonómia a právo na 
kolektívnu akciu.

povzbudzovať k tomu, aby rokovali 
o kolektívnych zmluvách v záležitostiach, 
ktoré sa ich týkajú, a aby takéto zmluvy 
uzatvárali, pričom sa v plnej miere uznáva 
ich autonómia a právo na kolektívnu akciu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vychádzajúc z existujúcich vnútroštátnych 
postupov a s cieľom dosiahnuť účinnejší 
sociálny dialóg a lepšie sociálno-
ekonomické výsledky by členské štáty mali 
zabezpečiť včasné a zmysluplné zapojenie 
sociálnych partnerov do navrhovania 
a vykonávania reforiem a politík v oblasti 
zamestnanosti a sociálnej oblasti 
a prípadne aj hospodárskych reforiem 
a politík, a to aj podporou zvýšenej 
kapacity sociálnych partnerov. Členské 
štáty by mali podporovať sociálny dialóg a 
kolektívne vyjednávanie. Sociálni partneri 
by sa mali povzbudzovať k tomu, aby 
rokovali o kolektívnych zmluvách 
v záležitostiach, ktoré sa ich týkajú, a aby 
takéto zmluvy uzatvárali, pričom sa v plnej 
miere uznáva ich autonómia a právo na 
kolektívnu akciu.

Vychádzajúc z existujúcich vnútroštátnych 
postupov a s cieľom dosiahnuť účinnejší 
sociálny dialóg a lepšie sociálno-
ekonomické výsledky by členské štáty mali 
zabezpečiť včasné a zmysluplné zapojenie 
sociálnych partnerov do navrhovania 
a vykonávania reforiem a politík v oblasti 
zamestnanosti a sociálnej oblasti 
a prípadne aj hospodárskych reforiem 
a politík, a to aj podporou zvýšenej 
kapacity sociálnych partnerov. Členské 
štáty by mali prijať opatrenia na 
posilnenie a podporu sociálneho dialógu a 
kolektívneho vyjednávania. Sociálni 
partneri by sa mali povzbudzovať k tomu, 
aby rokovali o kolektívnych zmluvách 
v záležitostiach, ktoré sa ich týkajú, a aby 
takéto zmluvy uzatvárali, pričom sa v plnej 
miere uznáva ich autonómia a právo na 
kolektívnu akciu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 7 – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vychádzajúc z existujúcich vnútroštátnych 
postupov a s cieľom dosiahnuť účinnejší 
sociálny dialóg a lepšie sociálno-
ekonomické výsledky by členské štáty mali 
zabezpečiť včasné a zmysluplné zapojenie 
sociálnych partnerov do navrhovania 
a vykonávania reforiem a politík v oblasti 
zamestnanosti a sociálnej oblasti 
a prípadne aj hospodárskych reforiem 
a politík, a to aj podporou zvýšenej 
kapacity sociálnych partnerov. Členské 
štáty by mali podporovať sociálny dialóg a 
kolektívne vyjednávanie. Sociálni partneri 
by sa mali povzbudzovať k tomu, aby 
rokovali o kolektívnych zmluvách 
v záležitostiach, ktoré sa ich týkajú, a aby 
takéto zmluvy uzatvárali, pričom sa v plnej 
miere uznáva ich autonómia a právo na 
kolektívnu akciu.

Vychádzajúc z existujúcich vnútroštátnych 
postupov a s cieľom podporiť a dosiahnuť 
účinnejší a intenzívnejší sociálny dialóg 
a lepšie sociálno-ekonomické výsledky by 
členské štáty mali zabezpečiť včasné 
a zmysluplné zapojenie sociálnych 
partnerov do navrhovania a vykonávania 
reforiem a politík v oblasti zamestnanosti 
a sociálnej oblasti a prípadne aj 
hospodárskych reforiem a politík, a to aj 
podporou zvýšenej kapacity sociálnych 
partnerov. Členské štáty by mali 
podporovať sociálny dialóg a kolektívne 
vyjednávanie. Sociálni partneri by sa mali 
povzbudzovať k tomu, aby rokovali 
o kolektívnych zmluvách v záležitostiach, 
ktoré sa ich týkajú, a aby takéto zmluvy 
uzatvárali, pričom sa v plnej miere uznáva 
ich autonómia a právo na kolektívnu akciu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 212
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 7 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by v náležitých prípadoch 
a na základe existujúcich vnútroštátnych 
postupov mali zohľadniť skúsenosti 
príslušných organizácií občianskej 
spoločnosti v oblasti zamestnanosti 
a sociálnych otázok.

Členské štáty by v náležitých prípadoch 
a na základe existujúcich vnútroštátnych 
postupov mali zohľadniť skúsenosti 
príslušných organizácií občianskej 
spoločnosti v oblasti zamestnanosti 
a sociálnych otázok vrátane tých, ktoré 
reprezentujú skupiny čeliace prekážkam, 
pokiaľ ide o kvalitu práce.

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 213
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 7 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V súvislosti s pandémiou COVID-19 je 
zdravé a bezpečné pracovisko nevyhnutné 
na boj proti riziku infekcie a šírenia 
vírusu a iných chorôb. Členské štáty by 
mali zabezpečiť, aby zamestnávatelia 
prevzali zodpovednosť za zdravie a 
bezpečnosť pracovníkov a aby im a ich 
zástupcom poskytovali primerané 
informácie, vyhodnocovali riziká a 
prijímali preventívne opatrenia. S cieľom 
zlepšiť fungovanie trhov práce by členské 
štáty mali investovať do ochrany zdravia a 
bezpečnosti pri práci a zabezpečiť 
primerané prostriedky a podmienky pre 
inšpektoráty práce alebo zástupcov 
odborových zväzov pre zdravie a 
bezpečnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 214
Dragoș Pîslaru, Marie-Pierre Vedrenne
v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci
Samira Rafaela

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 7 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali spolupracovať pri 
poskytovaní systémov sociálnej ochrany 
pre prihraničných pracovníkov a 
samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré 
pracujú a žijú v rôznych členských 
štátoch. Modernizácia systému sociálnej 
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ochrany by mala napomáhať zásadám 
európskeho trhu práce a zabezpečovať 
udržateľnú sociálnu ochranu, ktorá je 
univerzálna a cezhraničná. To by malo 
zaručiť ochranu a účinnosť systémov 
sociálnej ochrany, ktoré riešia nedostatky 
v oblasti ochrany a zaručujú produktívnu 
cezhraničnú pracovnú silu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 7 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na zabezpečenie dodávok základného 
tovaru sa musí zabezpečiť riadne 
fungovanie vnútorného trhu.  Komisia a 
členské štáty musia koordinovať svoje 
úsilie o obnovenie bezpečných podmienok 
pre slobodu pohybu a nepretržitý pohyb 
tovaru medzi členskými štátmi, a zabrániť 
tak akémukoľvek narušeniu 
dodávateľského reťazca.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 216
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 7 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali riešiť vplyv krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 na trh 
práce tým, že budú podporovať 
pracovníkov, ktorí sú dočasne „technicky 
nezamestnaní“, pretože zamestnávatelia 
boli nútení zatvoriť svoje služby, ako aj 
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podporovaním samostatne zárobkovo 
činných osôb a malých podnikov, aby si 
udržali zamestnancov/činnosť.

Or. en

Odôvodnenie

Kríza spôsobená ochorením COVID-19 už výrazne postihla trhy práce, čo sa bude ďalej 
stupňovať, keďže pandémia trvá a sú zavedené preventívne opatrenia na obmedzenie jej 
šírenia. Opatrenia zamerané na jednotlivcov s cieľom zabezpečiť stabilný príjem, na malé 
podniky na zachovanie pracovných miest a na samostatne zárobkovo činné osoby s cieľom 
podporiť ich ďalšie fungovanie alebo živobytie sú mimoriadne dôležité na to, aby sa zabránilo 
nebývalému nárastu nezamestnanosti, rozsiahlej strate pracovných miest a zániku množstva 
spoločností a aby sa zabezpečilo jednoduchšie hospodárske oživenie po skončení pandémie.

Pozmeňujúci návrh 217
Guido Reil

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali podporovať 
inkluzívne trhy práce, ktoré by boli 
prístupné pre všetkých, a to zavedením 
účinných opatrení na boj proti všetkým 
formám diskriminácie a na podporu 
rovnakých príležitostí pre skupiny osôb, 
ktoré sú na trhu práce nedostatočne 
zastúpené, pričom náležitá pozornosť by 
sa mala venovať regionálnemu 
a teritoriálnemu rozmeru. Mali by 
zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie, 
pokiaľ ide o zamestnanie, sociálnu 
ochranu, zdravie a dlhodobú starostlivosť, 
vzdelávanie a prístup k tovaru a službám, 
bez ohľadu na pohlavie, rasový alebo 
etnický pôvod, náboženstvo alebo vieru, 
zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu 
orientáciu.

Členské štáty by mali bojovať proti 
všetkým formám diskriminácie na trhu 
práce a aktívne podporovať rovnaké 
príležitosti.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 218
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 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali podporovať 
inkluzívne trhy práce, ktoré by boli 
prístupné pre všetkých, a to zavedením 
účinných opatrení na boj proti všetkým 
formám diskriminácie a na podporu 
rovnakých príležitostí pre skupiny osôb, 
ktoré sú na trhu práce nedostatočne 
zastúpené, pričom náležitá pozornosť by sa 
mala venovať regionálnemu 
a teritoriálnemu rozmeru. Mali by 
zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie, pokiaľ 
ide o zamestnanie, sociálnu ochranu, 
zdravie a dlhodobú starostlivosť, 
vzdelávanie a prístup k tovaru a službám, 
bez ohľadu na pohlavie, rasový alebo 
etnický pôvod, náboženstvo alebo vieru, 
zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu 
orientáciu.

Členské štáty by mali podporovať sociálne 
práva a inkluzívne trhy práce, ktoré by boli 
prístupné pre všetkých, a to zavedením 
účinných opatrení na boj proti všetkým 
formám diskriminácie a na podporu 
rovnakých príležitostí pre skupiny osôb, 
ktoré sú na trhu práce nedostatočne 
zastúpené, pričom náležitá pozornosť by sa 
mala venovať regionálnemu a 
teritoriálnemu rozmeru. Mali by 
zabezpečiť rovnakú odmenu a rovnaké 
práva za rovnakú prácu na rovnakom 
pracovisku, ako aj rovnaké zaobchádzanie, 
pokiaľ ide o zamestnanie, sociálnu 
ochranu, zdravie a dlhodobú starostlivosť, 
bývanie, vzdelávanie a prístup k tovaru a 
službám, bez ohľadu na pohlavie, rasový 
alebo etnický pôvod, štátnu príslušnosť, 
náboženstvo alebo vieru, zdravotné 
postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali podporovať 
inkluzívne trhy práce, ktoré by boli 
prístupné pre všetkých, a to zavedením 
účinných opatrení na boj proti všetkým 
formám diskriminácie a na podporu 

Vzhľadom na súčasné dodatočné 
dlhodobé sociálne a hospodárske výzvy, 
ktoré predstavuje epidémia COVID-19, by 
členské štáty mali podporovať inkluzívne 
trhy práce, ktoré by boli prístupné pre 
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rovnakých príležitostí pre skupiny osôb, 
ktoré sú na trhu práce nedostatočne 
zastúpené, pričom náležitá pozornosť by sa 
mala venovať regionálnemu 
a teritoriálnemu rozmeru. Mali by 
zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie, pokiaľ 
ide o zamestnanie, sociálnu ochranu, 
zdravie a dlhodobú starostlivosť, 
vzdelávanie a prístup k tovaru a službám, 
bez ohľadu na pohlavie, rasový alebo 
etnický pôvod, náboženstvo alebo vieru, 
zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu 
orientáciu.

všetkých. V snahe dosiahnuť to by mali 
byť zavedené účinné opatrenia na boj 
proti všetkým formám diskriminácie a na 
podporu rovnakých príležitostí pre skupiny 
osôb, ktoré sú na trhu práce nedostatočne 
zastúpené, pričom náležitá pozornosť by sa 
mala venovať regionálnemu a 
teritoriálnemu rozmeru. Mali by 
zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie, pokiaľ 
ide o zamestnanie, sociálnu ochranu, 
zdravie a dlhodobú starostlivosť, 
vzdelávanie a prístup k tovaru a službám, 
bez ohľadu na pohlavie, rasový alebo 
etnický pôvod, náboženstvo alebo vieru, 
zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu 
orientáciu.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 220
Miriam Lexmann

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali podporovať 
inkluzívne trhy práce, ktoré by boli 
prístupné pre všetkých, a to zavedením 
účinných opatrení na boj proti všetkým 
formám diskriminácie a na podporu 
rovnakých príležitostí pre skupiny osôb, 
ktoré sú na trhu práce nedostatočne 
zastúpené, pričom náležitá pozornosť by sa 
mala venovať regionálnemu 
a teritoriálnemu rozmeru. Mali by 
zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie, pokiaľ 
ide o zamestnanie, sociálnu ochranu, 
zdravie a dlhodobú starostlivosť, 
vzdelávanie a prístup k tovaru a službám, 
bez ohľadu na pohlavie, rasový alebo 
etnický pôvod, náboženstvo alebo vieru, 
zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu 
orientáciu.

Členské štáty by mali podporovať 
inkluzívne trhy práce, ktoré by boli 
prístupné pre všetkých, a to zavedením 
účinných opatrení na boj proti všetkým 
formám diskriminácie a na podporu 
rovnakých príležitostí pre skupiny osôb, 
ktoré sú na trhu práce nedostatočne 
zastúpené, pričom náležitá pozornosť by sa 
mala venovať regionálnemu 
a teritoriálnemu rozmeru. Mali by 
zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie, pokiaľ 
ide o zamestnanie, sociálnu ochranu, 
zdravie a dlhodobú starostlivosť, 
vzdelávanie a prístup k tovaru a službám, 
bez ohľadu na pohlavie, rasový alebo 
etnický pôvod, náboženstvo alebo vieru, 
zdravotné postihnutie, budúce 
predpokladané zdravotné problémy, vek 
alebo sexuálnu orientáciu.
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Or. sk

Pozmeňujúci návrh 221
José Manuel Fernandes

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali podporovať 
inkluzívne trhy práce, ktoré by boli 
prístupné pre všetkých, a to zavedením 
účinných opatrení na boj proti všetkým 
formám diskriminácie a na podporu 
rovnakých príležitostí pre skupiny osôb, 
ktoré sú na trhu práce nedostatočne 
zastúpené, pričom náležitá pozornosť by sa 
mala venovať regionálnemu 
a teritoriálnemu rozmeru. Mali by 
zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie, pokiaľ 
ide o zamestnanie, sociálnu ochranu, 
zdravie a dlhodobú starostlivosť, 
vzdelávanie a prístup k tovaru a službám, 
bez ohľadu na pohlavie, rasový alebo 
etnický pôvod, náboženstvo alebo vieru, 
zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu 
orientáciu.

Členské štáty by mali podporovať 
konkurencieschopnosť, otvorenosť a 
inkluzivitu na trhu práce, a to zavedením 
účinných opatrení na boj proti všetkým 
formám diskriminácie a na podporu 
rovnakých príležitostí pre skupiny osôb, 
ktoré sú na trhu práce nedostatočne 
zastúpené, pričom náležitá pozornosť by sa 
mala venovať regionálnemu a 
teritoriálnemu rozmeru. Mali by 
zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie, pokiaľ 
ide o zamestnanie, sociálnu ochranu, 
zdravie a dlhodobú starostlivosť, 
vzdelávanie a prístup k tovaru a službám, 
bez ohľadu na pohlavie, rasový alebo 
etnický pôvod, náboženstvo alebo vieru, 
zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu 
orientáciu.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 222
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali podporovať 
inkluzívne trhy práce, ktoré by boli 
prístupné pre všetkých, a to zavedením 
účinných opatrení na boj proti všetkým 
formám diskriminácie a na podporu 
rovnakých príležitostí pre skupiny osôb, 

Členské štáty by mali podporovať 
inkluzívne trhy práce, ktoré by boli 
prístupné pre všetkých s legálnym 
statusom, a to zavedením účinných 
opatrení na boj proti všetkým formám 
diskriminácie a na podporu rovnakých 
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ktoré sú na trhu práce nedostatočne 
zastúpené, pričom náležitá pozornosť by sa 
mala venovať regionálnemu 
a teritoriálnemu rozmeru. Mali by 
zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie, pokiaľ 
ide o zamestnanie, sociálnu ochranu, 
zdravie a dlhodobú starostlivosť, 
vzdelávanie a prístup k tovaru a službám, 
bez ohľadu na pohlavie, rasový alebo 
etnický pôvod, náboženstvo alebo vieru, 
zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu 
orientáciu.

príležitostí, pričom náležitá pozornosť by 
sa mala venovať regionálnemu a 
teritoriálnemu rozmeru. Mali by 
zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie, pokiaľ 
ide o zamestnanie, sociálnu ochranu, 
zdravie a dlhodobú starostlivosť, 
vzdelávanie a prístup k tovaru a službám, 
bez ohľadu na pohlavie, rasový alebo 
etnický pôvod, náboženstvo alebo vieru, 
zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu 
orientáciu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 223
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali zmodernizovať 
systémy sociálnej ochrany, aby poskytovali 
účinnú, efektívnu, primeranú a udržateľnú 
sociálnu ochranu vo všetkých etapách 
života jednotlivca a pritom podporovali 
sociálne začlenenie a rast sociálnej 
mobility, podnecovali k účasti na trhu 
práce a riešili nerovnosti, a to aj 
prostredníctvom koncepcie ich systémov 
daní a dávok. Doplnením univerzálneho 
prístupu o selektívne prístupy sa zlepší 
účinnosť systémov sociálnej ochrany. 
Modernizácia systémov sociálnej ochrany 
by mala viesť k lepšej dostupnosti, kvalite, 
primeranosti a udržateľnosti.

Členské štáty by mali zlepšiť systémy 
sociálnej ochrany, aby poskytovali účinnú, 
efektívnu, primeranú sociálnu ochranu vo 
všetkých etapách života jednotlivca a 
pritom podporovali sociálne začlenenie a 
rast sociálnej mobility, podnecovali 
k účasti na trhu práce a riešili nerovnosti, a 
to aj prostredníctvom progresívnejších 
daňovo-dávkových systémov v prospech 
chudobnejších a zraniteľnejších skupín 
spoločnosti. Doplnením univerzálneho 
prístupu o selektívne prístupy sa zlepší 
účinnosť systémov sociálnej ochrany. 
Zlepšenie systémov sociálnej ochrany by 
malo viesť k lepšiemu prístupu, kvalite a 
primeranosti.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 224
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
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Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali zmodernizovať 
systémy sociálnej ochrany, aby poskytovali 
účinnú, efektívnu, primeranú a udržateľnú 
sociálnu ochranu vo všetkých etapách 
života jednotlivca a pritom podporovali 
sociálne začlenenie a rast sociálnej 
mobility, podnecovali k účasti na trhu 
práce a riešili nerovnosti, a to aj 
prostredníctvom koncepcie ich systémov 
daní a dávok. Doplnením univerzálneho 
prístupu o selektívne prístupy sa zlepší 
účinnosť systémov sociálnej ochrany. 
Modernizácia systémov sociálnej ochrany 
by mala viesť k lepšej dostupnosti, kvalite, 
primeranosti a udržateľnosti.

Členské štáty by mali zabezpečiť 
dostatočné investície do systémov sociálnej 
ochrany, aby poskytovali účinnú, 
efektívnu, primeranú a udržateľnú sociálnu 
ochranu vo všetkých etapách života 
jednotlivca, bojovali proti chudobe a 
podporovali sociálne začlenenie a rast 
sociálnej konvergencie, podporovali účasť 
na trhu práce a riešili nerovnosti, a to aj 
prostredníctvom koncepcie ich systémov 
daní a dávok. Doplnením univerzálneho 
prístupu o selektívne prístupy sa zlepší 
účinnosť systémov sociálnej ochrany. 
Zlepšenie systémov sociálnej ochrany by 
malo viesť k lepšej dostupnosti, kvalite, 
primeranosti a udržateľnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
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
Príloha I – usmernenie 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali zmodernizovať 
systémy sociálnej ochrany, aby poskytovali 
účinnú, efektívnu, primeranú a udržateľnú 
sociálnu ochranu vo všetkých etapách 
života jednotlivca a pritom podporovali 
sociálne začlenenie a rast sociálnej 
mobility, podnecovali k účasti na trhu 
práce a riešili nerovnosti, a to aj 
prostredníctvom koncepcie ich systémov 
daní a dávok. Doplnením univerzálneho 

Členské štáty by mali zmodernizovať 
systémy sociálnej ochrany, aby poskytovali 
účinnú, efektívnu, primeranú a udržateľnú 
sociálnu ochranu pre všetkých vo všetkých 
etapách života jednotlivca a pritom 
podporovali sociálne začlenenie a rast 
sociálnej mobility, podnecovali k účasti na 
trhu práce a riešili nerovnosti, a to aj 
prostredníctvom koncepcie ich systémov 
daní a dávok. Doplnením univerzálneho 
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prístupu o selektívne prístupy sa zlepší 
účinnosť systémov sociálnej ochrany. 
Modernizácia systémov sociálnej ochrany 
by mala viesť k lepšej dostupnosti, kvalite, 
primeranosti a udržateľnosti.

prístupu o selektívne prístupy sa zlepší 
účinnosť systémov sociálnej ochrany. 
Modernizácia systémov sociálnej ochrany 
by mala viesť k lepšej dostupnosti, kvalite, 
primeranosti a udržateľnosti.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 226
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali zmodernizovať 
systémy sociálnej ochrany, aby poskytovali 
účinnú, efektívnu, primeranú a udržateľnú 
sociálnu ochranu vo všetkých etapách 
života jednotlivca a pritom podporovali 
sociálne začlenenie a rast sociálnej 
mobility, podnecovali k účasti na trhu 
práce a riešili nerovnosti, a to aj 
prostredníctvom koncepcie ich systémov 
daní a dávok. Doplnením univerzálneho 
prístupu o selektívne prístupy sa zlepší 
účinnosť systémov sociálnej ochrany. 
Modernizácia systémov sociálnej ochrany 
by mala viesť k lepšej dostupnosti, kvalite, 
primeranosti a udržateľnosti.

Členské štáty by mali zmodernizovať 
systémy sociálnej ochrany, aby poskytovali 
účinnú, efektívnu, primeranú a udržateľnú 
sociálnu ochranu vo všetkých etapách 
života jednotlivca a pritom podporovali 
sociálne začlenenie a rast sociálnej 
mobility, podporovali účasť na trhu práce 
a riešili nerovnosti, a to aj prostredníctvom 
koncepcie ich systémov daní a dávok. 
Doplnením univerzálneho prístupu 
o selektívne prístupy sa zlepší účinnosť 
systémov sociálnej ochrany. Modernizácia 
systémov sociálnej ochrany by mala viesť 
k lepšej dostupnosti, kvalite, primeranosti 
a udržateľnosti.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 227
Miriam Lexmann

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali rozvíjať a integrovať 
tri oblasti aktívneho začlenenia: primeraná 
podpora príjmu, inkluzívne trhy práce a 

Členské štáty by mali rozvíjať a integrovať 
tri oblasti aktívneho začlenenia: primeraná 
podpora príjmu, inkluzívne trhy práce a 
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prístup ku kvalitným podporným službám, 
s ohľadom na potreby jednotlivcov. 
Systémami sociálnej ochrany by sa mali 
zabezpečovať primerané dávky 
minimálneho príjmu pre všetky osoby, 
ktoré nemajú dostatočné zdroje, 
a podporovať sociálne začlenenie 
motivovaním ľudí, aby sa aktívne zapájali 
do trhu práce a spoločnosti, aj 
prostredníctvom cielených sociálnych 
služieb.

prístup ku kvalitným podporným službám, 
s ohľadom na potreby jednotlivcov. 
Systémami sociálnej ochrany by sa mali 
zabezpečovať dôstojné dávky minimálneho 
príjmu pre všetky osoby, ktoré nemajú 
dostatočné zdroje, a podporovať sociálne 
začlenenie motivovaním ľudí, aby sa 
aktívne zapájali do trhu práce a 
spoločnosti, aj prostredníctvom cielených 
sociálnych služieb.

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 228
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali rozvíjať a integrovať 
tri oblasti aktívneho začlenenia: primeraná 
podpora príjmu, inkluzívne trhy práce a 
prístup ku kvalitným podporným službám, 
s ohľadom na potreby jednotlivcov. 
Systémami sociálnej ochrany by sa mali 
zabezpečovať primerané dávky 
minimálneho príjmu pre všetky osoby, 
ktoré nemajú dostatočné zdroje, 
a podporovať sociálne začlenenie 
motivovaním ľudí, aby sa aktívne zapájali 
do trhu práce a spoločnosti, aj 
prostredníctvom cielených sociálnych 
služieb.

Členské štáty by mali rozvíjať a integrovať 
tri oblasti aktívneho začlenenia: primeraná 
podpora príjmu, inkluzívne trhy práce a 
prístup ku kvalitným podporným službám, 
s ohľadom na potreby jednotlivcov. 
Systémami sociálnej ochrany by sa mali 
zabezpečovať primerané dávky 
minimálneho príjmu pre všetky osoby, 
ktoré nemajú dostatočné zdroje, 
a podporovať sociálne začlenenie 
podporovaním aktívnej účasti ľudí na trhu 
práce a v spoločnosti, aj prostredníctvom 
cielených sociálnych služieb.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 229
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 8 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali rozvíjať a integrovať 
tri oblasti aktívneho začlenenia: primeraná 
podpora príjmu, inkluzívne trhy práce a 
prístup ku kvalitným podporným službám, 
s ohľadom na potreby jednotlivcov. 
Systémami sociálnej ochrany by sa mali 
zabezpečovať primerané dávky 
minimálneho príjmu pre všetky osoby, 
ktoré nemajú dostatočné zdroje, 
a podporovať sociálne začlenenie 
motivovaním ľudí, aby sa aktívne zapájali 
do trhu práce a spoločnosti, aj 
prostredníctvom cielených sociálnych 
služieb.

Členské štáty by mali rozvíjať a integrovať 
tri oblasti aktívneho začlenenia: primeraná 
podpora príjmu, inkluzívne trhy práce a 
prístup ku kvalitným službám, s ohľadom 
na potreby jednotlivcov. Systémami 
sociálnej ochrany by sa mali zabezpečovať 
primerané dávky minimálneho príjmu pre 
všetky osoby, ktoré nemajú dostatočné 
zdroje, a podporovať sociálne začlenenie 
motivovaním ľudí, aby sa aktívne zapájali 
do trhu práce a spoločnosti, aj 
prostredníctvom cielených sociálnych 
služieb.

Or. en

Odôvodnenie

Súčasné „tri prvky aktívneho začleňovania“ obsahujú „kvalitné služby“, a preto navrhujeme 
vypustiť prívlastok „podporným“.

Pozmeňujúci návrh 230
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 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prístup k cenovo dostupným, prístupným 
a kvalitným službám, ako je vzdelávanie 
a starostlivosť v ranom detstve, 
mimoškolská starostlivosť, vzdelávanie, 
odborná príprava, bývanie, zdravotnícke 
služby a dlhodobá starostlivosť, je 
nevyhnutnou podmienkou na zabezpečenie 
rovnosti príležitostí. Osobitná pozornosť 
by sa mala venovať boju proti chudobe 
a sociálnemu vylúčeniu, ako aj boju proti 
chudobe zamestnaných osôb a detí. 
Členské štáty by mali zabezpečiť, aby mal 

Prístup k cenovo dostupným, prístupným 
a kvalitným službám, ako je vzdelávanie 
a starostlivosť v ranom detstve, 
mimoškolská starostlivosť, vzdelávanie, 
odborná príprava, bývanie, zdravotnícke 
služby a dlhodobá starostlivosť, je 
nevyhnutnou podmienkou na zabezpečenie 
rovnosti príležitostí. Osobitná pozornosť 
by sa mala venovať boju proti chudobe 
a sociálnemu vylúčeniu, ako aj boju proti 
chudobe zamestnaných osôb a detí. 
Členské štáty by mali zabezpečiť, aby mal 
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každý, vrátane detí, prístup k základným 
službám. Osobám, ktoré to potrebujú, 
alebo zraniteľným osobám by členské štáty 
mali zabezpečiť prístup k primeranému 
sociálnemu bývaniu alebo podpore 
bývania. V súvislosti s týmito službami by 
sa mali zohľadňovať osobitné potreby osôb 
so zdravotným postihnutím vrátane 
prístupnosti. Osobitne by sa mal riešiť 
problém bezdomovectva.

každý, vrátane detí, prístup k základným 
službám. Osobám, ktoré to potrebujú, 
alebo zraniteľným osobám by členské štáty 
mali zabezpečiť prístup k primeranému 
sociálnemu bývaniu alebo podpore 
bývania. Členské štáty by tiež mali prijať 
opatrenia na zabezpečenie spravodlivej 
transformácie, pokiaľ ide o zlepšenie 
energetickej efektívnosti existujúceho 
bývania a na riadne riešenie problému 
energetickej chudoby v kontexte zelenej 
dohody. V súvislosti s týmito službami by 
sa mali zohľadňovať osobitné potreby osôb 
so zdravotným postihnutím vrátane 
prístupnosti. Osobitne by sa mal riešiť 
problém bezdomovectva na základe 
prístupu „bývanie ako prvé“.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 231
Guido Reil

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prístup k cenovo dostupným, prístupným 
a kvalitným službám, ako je vzdelávanie 
a starostlivosť v ranom detstve, 
mimoškolská starostlivosť, vzdelávanie, 
odborná príprava, bývanie, zdravotnícke 
služby a dlhodobá starostlivosť, je 
nevyhnutnou podmienkou na zabezpečenie 
rovnosti príležitostí. Osobitná pozornosť 
by sa mala venovať boju proti chudobe 
a sociálnemu vylúčeniu, ako aj boju proti 
chudobe zamestnaných osôb a detí. 
Členské štáty by mali zabezpečiť, aby mal 
každý, vrátane detí, prístup k základným 
službám. Osobám, ktoré to potrebujú, 
alebo zraniteľným osobám by členské štáty 
mali zabezpečiť prístup k primeranému 
sociálnemu bývaniu alebo podpore 
bývania. V súvislosti s týmito službami by 
sa mali zohľadňovať osobitné potreby osôb 

Prístup k cenovo dostupným, prístupným 
a kvalitným službám, ako je vzdelávanie 
a starostlivosť v ranom detstve, 
mimoškolská starostlivosť, vzdelávanie, 
odborná príprava, bývanie, zdravotnícke 
služby a dlhodobá starostlivosť, je 
nevyhnutnou podmienkou na zabezpečenie 
rovnosti príležitostí. Osobitná pozornosť 
by sa mala venovať boju proti chudobe 
a sociálnemu vylúčeniu, ako aj boju proti 
chudobe zamestnaných osôb a detí. 
Členské štáty by mali zabezpečiť, aby mal 
každý, vrátane detí, prístup k základným 
službám. Osobám, ktoré to potrebujú, 
alebo zraniteľným osobám by členské štáty 
mali zabezpečiť prístup k primeranému 
sociálnemu bývaniu alebo podpore 
bývania. V súvislosti s týmito službami by 
sa mali zohľadňovať osobitné potreby osôb 
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so zdravotným postihnutím vrátane 
prístupnosti. Osobitne by sa mal riešiť 
problém bezdomovectva.

so zdravotným postihnutím vrátane 
prístupnosti. Hospodárske dôsledky krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 vedú v 
členských štátoch k nárastu 
bezdomovectva. Okrem toho opatrenia a 
obmedzenia spojené so zákazom 
vychádzania vedú k významnému nárastu 
domáceho násilia. Členské štáty by mali 
prijať cielené opatrenia na riešenie tohto 
vývoja.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 232
Evelyn Regner

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prístup k cenovo dostupným, prístupným 
a kvalitným službám, ako je vzdelávanie 
a starostlivosť v ranom detstve, 
mimoškolská starostlivosť, vzdelávanie, 
odborná príprava, bývanie, zdravotnícke 
služby a dlhodobá starostlivosť, je 
nevyhnutnou podmienkou na zabezpečenie 
rovnosti príležitostí. Osobitná pozornosť 
by sa mala venovať boju proti chudobe 
a sociálnemu vylúčeniu, ako aj boju proti 
chudobe zamestnaných osôb a detí. 
Členské štáty by mali zabezpečiť, aby mal 
každý, vrátane detí, prístup k základným 
službám. Osobám, ktoré to potrebujú, 
alebo zraniteľným osobám by členské štáty 
mali zabezpečiť prístup k primeranému 
sociálnemu bývaniu alebo podpore 
bývania. V súvislosti s týmito službami by 
sa mali zohľadňovať osobitné potreby osôb 
so zdravotným postihnutím vrátane 
prístupnosti. Osobitne by sa mal riešiť 
problém bezdomovectva.

Prístup k cenovo dostupným, prístupným 
a kvalitným službám, ako je vzdelávanie 
a starostlivosť v ranom detstve, 
mimoškolská starostlivosť, vzdelávanie, 
odborná príprava, bývanie, zdravotnícke 
služby a dlhodobá starostlivosť, je 
nevyhnutnou podmienkou na zabezpečenie 
rovnosti príležitostí. Osobitná pozornosť 
by sa mala venovať boju proti chudobe 
a sociálnemu vylúčeniu s osobitným 
zameraním na chudobu pracujúcich, deti, 
staršie osoby, osamelých rodičov, a najmä 
osamelé matky, etnické menšiny, 
migrantov, osoby so zdravotným 
postihnutím a bezdomovectvo. Členské 
štáty by mali zabezpečiť, aby mal každý, 
vrátane detí, prístup k základným službám. 
Osobám, ktoré to potrebujú, alebo 
zraniteľným osobám by členské štáty mali 
zabezpečiť prístup k primeranému 
sociálnemu bývaniu alebo podpore 
bývania. V súvislosti s týmito službami by 
sa mali zohľadňovať osobitné potreby osôb 
so zdravotným postihnutím vrátane 
prístupnosti. Osobitne by sa mal riešiť 
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problém bezdomovectva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 233
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prístup k cenovo dostupným, prístupným 
a kvalitným službám, ako je vzdelávanie 
a starostlivosť v ranom detstve, 
mimoškolská starostlivosť, vzdelávanie, 
odborná príprava, bývanie, zdravotnícke 
služby a dlhodobá starostlivosť, je 
nevyhnutnou podmienkou na zabezpečenie 
rovnosti príležitostí. Osobitná pozornosť 
by sa mala venovať boju proti chudobe 
a sociálnemu vylúčeniu, ako aj boju proti 
chudobe zamestnaných osôb a detí. 
Členské štáty by mali zabezpečiť, aby mal 
každý, vrátane detí, prístup k základným 
službám. Osobám, ktoré to potrebujú, 
alebo zraniteľným osobám by členské štáty 
mali zabezpečiť prístup k primeranému 
sociálnemu bývaniu alebo podpore 
bývania. V súvislosti s týmito službami by 
sa mali zohľadňovať osobitné potreby osôb 
so zdravotným postihnutím vrátane 
prístupnosti. Osobitne by sa mal riešiť 
problém bezdomovectva.

Prístup k cenovo dostupným, prístupným 
a kvalitným službám, ako je inkluzívne 
vzdelávanie a starostlivosť v ranom 
detstve, mimoškolská starostlivosť, 
vzdelávanie, odborná príprava, bývanie, 
zdravotnícke služby a dlhodobá 
starostlivosť, je nevyhnutnou podmienkou 
na zabezpečenie rovnosti príležitostí. 
Osobitná pozornosť by sa mala venovať 
boju proti chudobe a sociálnemu 
vylúčeniu, ktoré sa týkajú okrem iného 
osôb so zdravotným postihnutím a osôb 
zažívajúcich chudobu zamestnaných osôb 
a detí. Členské štáty by mali zabezpečiť, 
aby mal každý, vrátane detí, prístup 
k základným službám. Osobám, ktoré to 
potrebujú, alebo zraniteľným osobám by 
členské štáty mali zabezpečiť prístup 
k primeranému sociálnemu bývaniu alebo 
podpore bývania. V súvislosti s týmito 
službami by sa mali zohľadňovať osobitné 
potreby osôb so zdravotným postihnutím 
vrátane prístupnosti. Osobitne by sa mal 
riešiť problém bezdomovectva.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 234
Miriam Lexmann

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 8 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prístup k cenovo dostupným, prístupným 
a kvalitným službám, ako je vzdelávanie 
a starostlivosť v ranom detstve, 
mimoškolská starostlivosť, vzdelávanie, 
odborná príprava, bývanie, zdravotnícke 
služby a dlhodobá starostlivosť, je 
nevyhnutnou podmienkou na zabezpečenie 
rovnosti príležitostí. Osobitná pozornosť 
by sa mala venovať boju proti chudobe 
a sociálnemu vylúčeniu, ako aj boju proti 
chudobe zamestnaných osôb a detí. 
Členské štáty by mali zabezpečiť, aby mal 
každý, vrátane detí, prístup k základným 
službám. Osobám, ktoré to potrebujú, 
alebo zraniteľným osobám by členské štáty 
mali zabezpečiť prístup k primeranému 
sociálnemu bývaniu alebo podpore 
bývania. V súvislosti s týmito službami by 
sa mali zohľadňovať osobitné potreby osôb 
so zdravotným postihnutím vrátane 
prístupnosti. Osobitne by sa mal riešiť 
problém bezdomovectva.

Prístup k cenovo dostupným, prístupným 
a kvalitným službám, ako je vzdelávanie 
a starostlivosť v ranom detstve, 
mimoškolská starostlivosť, vzdelávanie, 
odborná príprava, bývanie, zdravotnícke 
služby a dlhodobá starostlivosť, je 
nevyhnutnou podmienkou na zabezpečenie 
rovnosti príležitostí. Osobitná pozornosť 
by sa mala venovať boju proti chudobe 
a sociálnemu vylúčeniu, ako aj boju proti 
chudobe zamestnaných osôb a detí. 
Členské štáty by mali zabezpečiť, aby mal 
každý, vrátane detí, prístup k základným 
službám. Osobám, ktoré to potrebujú, 
alebo zraniteľným osobám by členské štáty 
mali zabezpečiť prístup k primeranému 
sociálnemu bývaniu alebo podpore 
bývania. V súvislosti s týmito službami by 
sa mali zohľadňovať osobitné potreby osôb 
so zdravotným postihnutím a zabezpečiť 
plnú prístupnosť služieb vrátane okolitého 
prostredia. Osobitne by sa mal riešiť 
problém bezdomovectva.

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 235
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prístup k cenovo dostupným, prístupným 
a kvalitným službám, ako je vzdelávanie 
a starostlivosť v ranom detstve, 
mimoškolská starostlivosť, vzdelávanie, 
odborná príprava, bývanie, zdravotnícke 
služby a dlhodobá starostlivosť, je 
nevyhnutnou podmienkou na zabezpečenie 
rovnosti príležitostí. Osobitná pozornosť 
by sa mala venovať boju proti chudobe 

Prístup k cenovo dostupným, prístupným 
a kvalitným službám, ako je vzdelávanie 
a starostlivosť v ranom detstve, 
mimoškolská starostlivosť, vzdelávanie, 
odborná príprava, bývanie, zdravotnícke 
služby a dlhodobá starostlivosť, je 
nevyhnutnou podmienkou na zabezpečenie 
rovnosti príležitostí. Malo by sa vynaložiť 
väčšie úsilie v boji proti chudobe, 
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a sociálnemu vylúčeniu, ako aj boju proti 
chudobe zamestnaných osôb a detí. 
Členské štáty by mali zabezpečiť, aby mal 
každý, vrátane detí, prístup k základným 
službám. Osobám, ktoré to potrebujú, 
alebo zraniteľným osobám by členské štáty 
mali zabezpečiť prístup k primeranému 
sociálnemu bývaniu alebo podpore 
bývania. V súvislosti s týmito službami by 
sa mali zohľadňovať osobitné potreby osôb 
so zdravotným postihnutím vrátane 
prístupnosti. Osobitne by sa mal riešiť 
problém bezdomovectva.

materiálnej deprivácii a sociálnemu 
vylúčeniu, ako aj v boji proti chudobe 
zamestnaných osôb a detí. Členské štáty by 
mali zabezpečiť, aby mal každý, vrátane 
detí, prístup k základným službám. 
Osobám, ktoré to potrebujú, alebo 
zraniteľným osobám by členské štáty mali 
zabezpečiť prístup k primeranému 
sociálnemu bývaniu alebo podpore 
bývania. V súvislosti s týmito službami by 
sa mali zohľadňovať osobitné potreby osôb 
so zdravotným postihnutím vrátane 
prístupnosti. Osobitne by sa mal riešiť 
problém bezdomovectva.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 236
Miriam Lexmann

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali zabezpečiť včasný 
prístup k cenovo dostupnej a kvalitnej 
preventívnej a liečebnej zdravotnej 
starostlivosti a dlhodobej starostlivosti 
a zároveň zabezpečiť dlhodobú 
udržateľnosť.

Členské štáty by mali zabezpečiť včasný 
prístup k cenovo dostupnej a kvalitnej 
preventívnej a liečebnej zdravotnej 
starostlivosti a dlhodobej starostlivosti a 
zároveň zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť 
zdravotného systému bez toho, aby 
prenášali väčšiu zodpovednosť na 
jednotlivcov.

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 237
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali zabezpečiť včasný Členské štáty by mali zabezpečiť 
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prístup k cenovo dostupnej a kvalitnej 
preventívnej a liečebnej zdravotnej 
starostlivosti a dlhodobej starostlivosti 
a zároveň zabezpečiť dlhodobú 
udržateľnosť.

univerzálny a včasný prístup k cenovo 
dostupnej a kvalitnej preventívnej 
a liečebnej zdravotnej starostlivosti 
a dlhodobej starostlivosti.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 238
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 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali zabezpečiť včasný 
prístup k cenovo dostupnej a kvalitnej 
preventívnej a liečebnej zdravotnej 
starostlivosti a dlhodobej starostlivosti 
a zároveň zabezpečiť dlhodobú 
udržateľnosť.

Členské štáty by mali viac investovať do 
vysokokvalitnej preventívnej a liečebnej 
verejnej zdravotnej starostlivosti 
a dlhodobej starostlivosti a zabezpečiť 
včasný prístup k nim a zároveň zabezpečiť 
dlhodobú udržateľnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 239
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 8 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty musia chrániť zdravie 
starších ľudí, poskytnúť im potrebné 
nemocničné ošetrenie a zdravotnú 
starostlivosť a zabrániť akejkoľvek 
diskriminácii na základe veku.

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 240
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 8 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V súvislosti s narastajúcou dĺžkou života 
a demografickými zmenami by členské 
štáty mali zaistiť primeranosť 
a udržateľnosť dôchodkových systémov 
pre pracovníkov a samostatne zárobkovo 
činné osoby tým, že budú ženám a mužom 
poskytovať rovnaké príležitosti nadobúdať 
dôchodkové práva, a to aj prostredníctvom 
doplnkových systémov, ktoré im zaručia 
primeraný príjem. Reformy dôchodkových 
systémov by sa mali podporovať 
opatreniami, ktoré predlžujú pracovný 
život, ako je napríklad zvyšovanie 
skutočného veku odchodu do dôchodku, 
a mali by sa zahrnúť do rámca stratégií 
aktívneho starnutia. Členské štáty by mali 
nadviazať konštruktívny dialóg so 
sociálnymi partnermi a s ďalšími 
príslušnými zainteresovanými stranami a 
umožniť časovo primerané zavádzanie 
reforiem.

V súvislosti s narastajúcou dĺžkou života 
a demografickými zmenami by členské 
štáty mali zaistiť primeranosť 
dôchodkových systémov pre pracovníkov 
a samostatne zárobkovo činné osoby tým, 
že budú ženám a mužom poskytovať 
rovnaké príležitosti nadobúdať dôchodkové 
práva, a to aj prostredníctvom doplnkových 
systémov, ktoré im zaručia primeraný 
príjem a úplnú ochranu pred chudobou. 
Reformy dôchodkových systémov by mali 
byť orientované tak, aby zaručovali 
najvyššiu mieru spravodlivosti, a 
stanovené v kontexte stratégií aktívneho 
starnutia. Tieto reformy by pracovníkom 
mali umožniť rozhodnúť sa, v akom veku 
alebo po koľkých rokoch výkonu 
povolania chcú odísť do dôchodku, 
ponúkajúc stimuly pre pracovníkov, ktorí 
sa blížia k veku odchodu do dôchodku, 
aby prijali skrátenie pracovného času, aby 
mladší zamestnanci mohli byť zamestnaní 
v rámci generačnej výmeny. To by 
uľahčilo zamestnanosť mladých ľudí a 
prechod pracovníkov do dôchodku a 
zaručil by sa prenos znalostí a skúseností 
z jednej generácie do ďalšej. Členské štáty 
by mali nadviazať konštruktívny dialóg 
so sociálnymi partnermi a s ďalšími 
príslušnými zainteresovanými stranami a 
umožniť časovo primerané zavádzanie 
reforiem.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 241
Miriam Lexmann
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Návrh rozhodnutia
Príloha I – usmernenie 8 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V súvislosti s narastajúcou dĺžkou života 
a demografickými zmenami by členské 
štáty mali zaistiť primeranosť 
a udržateľnosť dôchodkových systémov 
pre pracovníkov a samostatne zárobkovo 
činné osoby tým, že budú ženám a mužom 
poskytovať rovnaké príležitosti nadobúdať 
dôchodkové práva, a to aj prostredníctvom 
doplnkových systémov, ktoré im zaručia 
primeraný príjem. Reformy dôchodkových 
systémov by sa mali podporovať 
opatreniami, ktoré predlžujú pracovný 
život, ako je napríklad zvyšovanie 
skutočného veku odchodu do dôchodku, 
a mali by sa zahrnúť do rámca stratégií 
aktívneho starnutia. Členské štáty by mali 
nadviazať konštruktívny dialóg 
so sociálnymi partnermi a s ďalšími 
príslušnými zainteresovanými stranami a 
umožniť časovo primerané zavádzanie 
reforiem.

V súvislosti s narastajúcou dĺžkou života a 
demografickými zmenami by členské štáty 
mali zaistiť primeranosť a udržateľnosť 
dôchodkových systémov pre pracovníkov a 
samostatne zárobkovo činné osoby tým, že 
budú ženám a mužom poskytovať rovnaké 
príležitosti nadobúdať dôchodkové práva, a 
to aj prostredníctvom doplnkových 
systémov, ktoré im zaručia dôstojný 
príjem. Reformy dôchodkových systémov 
by sa mali podporovať opatreniami, ktoré 
predlžujú pracovný život, ako je napríklad 
zvyšovanie skutočného veku odchodu do 
dôchodku, a mali by sa zahrnúť do rámca 
stratégií aktívneho starnutia za 
rešpektovania rozhodnutia seniorov 
zotrvať dlhšie ekonomicky aktívny, ale aj 
rozhodnutia viac sa na trhu práce 
nepodieľať. Členské štáty by mali 
nadviazať konštruktívny dialóg 
so sociálnymi partnermi a s ďalšími 
príslušnými zainteresovanými stranami a 
umožniť časovo primerané zavádzanie 
reforiem.

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 242
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 8 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V súvislosti s narastajúcou dĺžkou života 
a demografickými zmenami by členské 
štáty mali zaistiť primeranosť 
a udržateľnosť dôchodkových systémov 

V súvislosti s narastajúcou dĺžkou života 
a demografickými zmenami by členské 
štáty mali zaistiť primeranosť 
a udržateľnosť dôchodkových systémov 
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pre pracovníkov a samostatne zárobkovo 
činné osoby tým, že budú ženám a mužom 
poskytovať rovnaké príležitosti nadobúdať 
dôchodkové práva, a to aj prostredníctvom 
doplnkových systémov, ktoré im zaručia 
primeraný príjem. Reformy dôchodkových 
systémov by sa mali podporovať 
opatreniami, ktoré predlžujú pracovný 
život, ako je napríklad zvyšovanie 
skutočného veku odchodu do dôchodku, 
a mali by sa zahrnúť do rámca stratégií 
aktívneho starnutia. Členské štáty by mali 
nadviazať konštruktívny dialóg 
so sociálnymi partnermi a s ďalšími 
príslušnými zainteresovanými stranami a 
umožniť časovo primerané zavádzanie 
reforiem.

pre pracovníkov a samostatne zárobkovo 
činné osoby tým, že budú ženám a mužom 
poskytovať rovnaké príležitosti nadobúdať 
dôchodkové práva vo verejných alebo 
zamestnaneckých systémoch s cieľom 
zabezpečiť dôstojný dôchodkový príjem 
nad hranicou chudoby. Reformy 
dôchodkových systémov by sa mali 
podporovať opatreniami, ktoré 
zabezpečujú zdravý pracovný život a 
odstraňujú rozdiely medzi skutočným a 
zákonným vekom odchodu do dôchodku, 
a mali by ich sprevádzať stratégie 
aktívneho starnutia. Členské štáty by mali 
nadviazať konštruktívny dialóg 
so sociálnymi partnermi a s ďalšími 
príslušnými zainteresovanými stranami a 
umožniť časovo primerané zavádzanie 
reforiem.

Or. en


