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Pozmeňujúci návrh 1
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže priemysel EÚ v súčasnosti 
zamestnáva približne 35 miliónov ľudí a 
predstavuje viac ako 80 % vývozu; keďže 
ženy sú naďalej nedostatočne zastúpené 
medzi priemyselnými odvetviami, 
povolaniami a na rôznych úrovniach 
riadenia;

A. keďže priemysel EÚ v súčasnosti 
zamestnáva približne 35 miliónov ľudí a 
predstavuje viac ako 80 % vývozu; keďže 
ženy sú naďalej nedostatočne zastúpené v  
priemyselných odvetviach, povolaniach a 
na  rôznych úrovniach riadenia napriek 
tomu, že na základe údajov Eurostatu o 
dosiahnutom stupni vzdelania ženy 
dosiahli hlavný cieľ stratégie Európa 
2020 už v roku 2013 s podielom 40,1 % 
žien, ktoré majú ukončené terciárne 
vzdelávanie, a to i napriek tomu, že v roku 
2019 vo vekovej skupine 20 – 24 rokov 
ukončilo aspoň vyššie stredoškolské 
vzdelanie 86,2 % žien, zatiaľ čo u mužov 
predstavoval tento podiel iba 81 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže priemysel EÚ v súčasnosti 
zamestnáva približne 35 miliónov ľudí a 
predstavuje viac ako 80 % vývozu; keďže 
ženy sú naďalej nedostatočne zastúpené 
medzi priemyselnými odvetviami, 
povolaniami a na rôznych úrovniach 
riadenia;

A. keďže Európa potrebuje sociálne 
účinnú a environmentálne udržateľnú 
priemyselnú stratégiu, ktorá 
uprednostňuje rovnocenný rozvoj; keďže 
priemysel EÚ v súčasnosti zamestnáva 
približne 35 miliónov ľudí a predstavuje 
viac ako 80 % vývozu; keďže ženy sú 
naďalej nedostatočne zastúpené v 
priemyselných odvetviach, povolaniach a 
na rôznych úrovniach riadenia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 3
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže priemysel EÚ v súčasnosti 
zamestnáva približne 35 miliónov ľudí a 
predstavuje viac ako 80 % vývozu; keďže 
ženy sú naďalej nedostatočne zastúpené 
medzi priemyselnými odvetviami, 
povolaniami a na rôznych úrovniach 
riadenia;

A. keďže priemysel EÚ v súčasnosti 
zamestnáva približne 35 miliónov ľudí , 
vytvára niekoľko miliónov pracovných 
miest súvisiacich s odvetvím, predstavuje 
viac ako 80 % vývozu a má dominantnú 
úlohu pri získavaní priamych 
zahraničných investícií ; keďže ženy sú 
naďalej nedostatočne zastúpené v 
priemyselných odvetviach, povolaniach a 
na rôznych úrovniach riadenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, 
Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže priemysel EÚ v súčasnosti 
zamestnáva približne 35 miliónov ľudí a 
predstavuje viac ako 80 % vývozu; keďže 
ženy sú naďalej nedostatočne zastúpené 
medzi priemyselnými odvetviami, 
povolaniami a na rôznych úrovniach 
riadenia;

A. keďže priemysel EÚ v súčasnosti 
zamestnáva približne 35 miliónov ľudí a 
predstavuje viac ako 80 % vývozu; keďže 
ženy sú naďalej nedostatočne zastúpené v 
priemyselných odvetviach, povolaniach a 
na rôznych úrovniach riadenia a sú 
častejšie zamestnané v priemyselných 
odvetviach s nižšou pridanou hodnotou 
alebo pododvetviach;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 5
Loucas Fourlas

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže priemysel EÚ v súčasnosti 
zamestnáva približne 35 miliónov ľudí a 
predstavuje viac ako 80 % vývozu; keďže 
ženy sú naďalej nedostatočne zastúpené 
medzi priemyselnými odvetviami, 
povolaniami a na rôznych úrovniach 
riadenia;

A. keďže priemysel EÚ v súčasnosti 
zamestnáva približne 35 miliónov ľudí a 
predstavuje viac ako 80 % vývozu; keďže 
ženy a osoby so zdravotným postihnutím 
sú naďalej nedostatočne zastúpené v 
priemyselných odvetviach, povolaniach a 
na rôznych úrovniach riadenia; keďže 
optimálna sociálna mobilita sa ešte len 
musí dosiahnuť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Kim Van Sparrentak

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže priemysel EÚ v súčasnosti 
zamestnáva približne 35 miliónov ľudí a 
predstavuje viac ako 80 % vývozu; keďže 
ženy sú naďalej nedostatočne zastúpené 
medzi priemyselnými odvetviami, 
povolaniami a na rôznych úrovniach 
riadenia;

A. keďže priemysel EÚ v súčasnosti 
zamestnáva približne 35 miliónov ľudí a 
predstavuje viac ako 80 % vývozu; keďže 
priemysel EÚ zanecháva na životnom 
prostredí veľkú environmentálnu stopu; 
keďže ženy sú naďalej nedostatočne 
zastúpené v priemyselných odvetviach, 
povolaniach a na rôznych úrovniach 
riadenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A



PE653.758v01-00 6/91 AM\1207099SK.docx

SK

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže priemysel EÚ v súčasnosti 
zamestnáva približne 35 miliónov ľudí a 
predstavuje viac ako 80 % vývozu; keďže 
ženy sú naďalej nedostatočne zastúpené 
medzi priemyselnými odvetviami, 
povolaniami a na rôznych úrovniach 
riadenia;

A. keďže priemysel EÚ v súčasnosti 
zamestnáva približne 35 miliónov ľudí a 
predstavuje viac ako 80 % vývozu; keďže 
podiel žien v priemyselných odvetviach je 
nižší ako podiel mužov, a to od vzdelania a 
odbornej prípravy až po povolania a 
úrovne riadenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže priemysel EÚ v súčasnosti 
zamestnáva približne 35 miliónov ľudí a 
predstavuje viac ako 80 % vývozu; keďže 
ženy sú naďalej nedostatočne zastúpené 
medzi priemyselnými odvetviami, 
povolaniami a na rôznych úrovniach 
riadenia;

A. keďže priemysel EÚ v súčasnosti 
zamestnáva približne 35 miliónov ľudí a 
predstavuje viac ako 80 % vývozu; keďže 
ženy a osoby so zdravotným postihnutím 
sú naďalej nedostatočne zastúpené v 
priemyselných odvetviach, povolaniach a 
na rôznych úrovniach riadenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa.  keďže predpokladom vytvárania 
pracovných miest v EÚ sú ambiciózne 
obchodné dohody; uznáva, že existuje 
riziko, že kríza spôsobená koronavírusom 
povedie k zosilneniu hospodárskeho 
nacionalizmu a protekcionizmu a okrem 
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toho môže byť ďalšou výzvou pre voľný 
obchod a globálne hodnotové reťazce 
založené na pravidlách a globálnych 
hodnotových reťazcoch, ktoré sú ďalej 
ohrozované nacionalizáciou výroby a 
narušením globálnych hodnotových 
reťazcov, čo predstavuje hrozbu pre 
európsku konkurencieschopnosť a 
kvalitné pracovné miesta; na tento účel 
vyzýva zainteresované strany, aby 
diverzifikovali svoje dodávateľské reťazce 
s cieľom znížiť zraniteľnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže MSP predstavujú viac ako 
99 % všetkých európskych podnikov, ale 
len 17 % z nich úspešne integrovalo do 
svojej podnikateľskej činnosti digitálne 
technológie; keďže 70% firiem uvádza 
prístup k talentom ako prekážku pri 
investovaní v celej EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže Európa má silné 
priemyselné tradície staré niekoľko 
storočí, a preto je pripravená na efektívny 
dvojitý prechod založený na sociálnom 
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hospodárstve a hodnotách EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Kim Van Sparrentak

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže priemyselná stratégia EÚ 
musí slúžiť ako prostriedok na vytvorenie 
väčšieho počtu lepších pracovných miest a 
dosiahnutie inkluzívneho a vyváženého 
trhu práce, a sprevádzať prechod na 
digitálny a uhlíkovo neutrálny priemysel;

B. keďže nová priemyselná stratégia 
EÚ musí slúžiť vo všetkých odvetviach a 
spoločnostiach ako reakcia na 
spoločenské a environmentálne výzvy, ako 
sú nezamestnanosť, starnutie, mobilita, 
zmena podnebia a biodiverzita, na 
vytváranie ekologickejších a dôstojnejších 
pracovných miest a dosiahnutie 
inkluzívneho a vyváženého trhu práce, s 
cieľom sprevádzať spravodlivý prechod na 
digitálne, obehové a klimaticky neutrálne 
hospodárstvo plne založené na 
obnoviteľných zdrojoch energie, ktoré je 
vysoko efektívne z hľadiska zdrojov a 
energie, ktorý sa má uskutočniť do roku 
2040;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže priemyselná stratégia EÚ 
musí slúžiť ako prostriedok na vytvorenie 
väčšieho počtu lepších pracovných miest a 
dosiahnutie inkluzívneho a vyváženého 
trhu práce, a sprevádzať prechod na 

B. keďže priemyselná stratégia EÚ 
musí slúžiť ako prostriedok na vytvorenie 
väčšieho počtu lepších pracovných miest a 
dosiahnutie inkluzívneho a vyváženého 
trhu práce, a sprevádzať dvojitý prechod na 
digitálny a uhlíkovo neutrálny priemysel; 



AM\1207099SK.docx 9/91 PE653.758v01-00

SK

digitálny a uhlíkovo neutrálny priemysel; keďže uplatňovanie zelenej dohody a 
digitálnej stratégie by malo podporiť 
udržateľný rast smerom k 
ekologickejšiemu a obehovejšiemu 
priemyslu a vytvoriť nové pracovné 
príležitosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže priemyselná stratégia EÚ 
musí slúžiť ako prostriedok na vytvorenie 
väčšieho počtu lepších pracovných miest a 
dosiahnutie inkluzívneho a vyváženého 
trhu práce, a sprevádzať prechod na 
digitálny a uhlíkovo neutrálny priemysel;

B. keďže priemyselná stratégia EÚ 
musí zaručiť kvalitné pracovné miesta a 
dosiahnuť inkluzívny a vyvážený trh 
práce, z ktorého budú mať úžitok 
občania, sprevádzaný prechodom 
prechodom na digitálny a uhlíkovo 
neutrálny priemysel; keďže priemyselná 
stratégia EÚ musí slúžiť ako prostriedok 
na posilňovanie sociálnej súdržnosti, a 
tým prispievať k boju proti sociálnemu 
dampingu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
José Manuel Fernandes

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže priemyselná stratégia EÚ 
musí slúžiť ako prostriedok na vytvorenie 
väčšieho počtu lepších pracovných miest a 
dosiahnutie inkluzívneho a vyváženého 
trhu práce, a sprevádzať prechod na 

B. keďže priemyselná stratégia EÚ by 
mala posilniť úlohu MSP ako opory 
európskeho hospodárstva; keďže táto 
stratégia musí slúžiť ako prostriedok na 
vytvorenie väčšieho počtu lepších 
pracovných miest a dosiahnutie 
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digitálny a uhlíkovo neutrálny priemysel; inkluzívneho a vyváženého trhu práce, a 
sprevádzať prechod na digitálny a uhlíkovo 
neutrálny priemysel;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže priemyselná stratégia EÚ 
musí slúžiť ako prostriedok na vytvorenie 
väčšieho počtu lepších pracovných miest a 
dosiahnutie inkluzívneho a vyváženého 
trhu práce, a sprevádzať prechod na 
digitálny a uhlíkovo neutrálny priemysel;

B. keďže priemyselná stratégia EÚ 
musí slúžiť ako prostriedok na vytvorenie 
väčšieho počtu lepších a plne inkluzívnych 
pracovných miest a dosiahnutie 
inkluzívneho a vyváženého trhu práce, na 
ktorom môžu pracovať aj ľudia so 
zdravotným postihnutím, a sprevádzať 
prechod na digitálny a uhlíkovo neutrálny 
priemysel;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže priemyselná stratégia EÚ 
musí slúžiť ako prostriedok na vytvorenie 
väčšieho počtu lepších pracovných miest a 
dosiahnutie inkluzívneho a vyváženého 
trhu práce, a sprevádzať prechod na 
digitálny a uhlíkovo neutrálny priemysel;

B. keďže priemyselná stratégia EÚ 
musí slúžiť ako prostriedok na vytvorenie 
väčšieho počtu lepších pracovných miest a 
dosiahnutie inkluzívneho a vyváženého 
trhu práce, a sprevádzať prechod na 
digitálny priemysel;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 18
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže sa ukázalo, že dlhodobým 
dôrazom na konkurencieschopnosť a 
trhové prístupy nie je možné vyriešiť 
rozdiely medzi členskými štátmi a 
regiónmi, čo spôsobuje stratu množstva 
pracovných miest a posilňuje 
deindustrializáciu celých regiónov; keďže 
len silná verejná priemyselná stratégia 
môže zaručiť skutočne rovnocenný, 
udržateľný a spravodlivý priemyselný 
rozvoj vrátane kvalitných pracovných 
miest a ambicióznych sociálnych a 
environmentálnych cieľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Kim Van Sparrentak

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže digitalizácia a umelá 
inteligencia majú zásadný význam pre 
všetky priemyselné odvetvia, zvyšujú 
konkurencieschopnosť, vytvárajú pracovné 
príležitosti a hospodársku prosperitu;

C. keďže digitalizácia a umelá 
inteligencia, ktoré zabezpečujú vysokú 
úroveň kybernetickej bezpečnosti a plné 
dodržiavanie základných práv tým, že 
nevedú k žiadnej forme diskriminácie 
alebo vylúčenia, majú pre všetky 
priemyselné odvetvia zásadný význam, čo 
sa týka dosiahnutia ekologickej 
transformácie priemyslu, ktorá zvyšuje 
konkurencieschopnosť a zároveň 
podporuje udržateľnosť, znižuje závislosť 
Európy od dovozu energie a zdrojov a 
vytvára pracovné príležitosti a hospodársku 
prosperitu a blahobyt pre všetkých;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže digitalizácia a umelá 
inteligencia majú zásadný význam pre 
všetky priemyselné odvetvia, zvyšujú 
konkurencieschopnosť, vytvárajú pracovné 
príležitosti a hospodársku prosperitu;

C. keďže digitalizácia a umelá 
inteligencia majú zásadný význam pre 
všetky priemyselné odvetvia, zvyšujú 
konkurencieschopnosť, vytvárajú pracovné 
príležitosti a hospodársku prosperitu na 
základe prístupu zameraného na človeka 
pri jeho rozvoji, zavádzaní a využívaní; 
keďže na to, aby sa využil plný potenciál 
umelej inteligencie, sa musí venovať 
osobitná pozornosť ľudskej dôstojnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže digitalizácia a umelá 
inteligencia majú zásadný význam pre 
všetky priemyselné odvetvia, zvyšujú 
konkurencieschopnosť, vytvárajú pracovné 
príležitosti a hospodársku prosperitu;

C. keďže digitalizácia a umelá 
inteligencia a ich propagácia inkluzívnym, 
bezpečným a neutrálnym spôsobom majú 
zásadný význam pre všetky priemyselné 
odvetvia, zvyšujú konkurencieschopnosť, 
vytvárajú pracovné príležitosti a 
hospodársku prosperitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Cindy Franssen, Dennis Radtke



AM\1207099SK.docx 13/91 PE653.758v01-00

SK

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže digitalizácia a umelá 
inteligencia majú zásadný význam pre 
všetky priemyselné odvetvia, zvyšujú 
konkurencieschopnosť, vytvárajú pracovné 
príležitosti a hospodársku prosperitu;

C. keďže digitalizácia a umelá 
inteligencia majú podľa zásad zelenej 
dohody a cieľov udržateľného rozvoja 
zásadný význam pre všetky priemyselné 
odvetvia, zvyšujú konkurencieschopnosť, 
vytvárajú pracovné príležitosti a 
hospodársku prosperitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže digitalizácia a umelá 
inteligencia majú zásadný význam pre 
všetky priemyselné odvetvia, zvyšujú 
konkurencieschopnosť, vytvárajú 
pracovné príležitosti a hospodársku 
prosperitu;

C. keďže digitalizácia a umelá 
inteligencia majú zásadný význam pre 
všetky priemyselné odvetvia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže digitalizácia a umelá 
inteligencia majú zásadný význam pre 
všetky priemyselné odvetvia, zvyšujú 
konkurencieschopnosť, vytvárajú pracovné 

C. keďže digitalizácia, kolaboratívne 
roboty, inteligentné továrne a umelá 
inteligencia majú zásadný význam pre 
všetky priemyselné odvetvia, zvyšujú 
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príležitosti a hospodársku prosperitu; konkurencieschopnosť, vytvárajú pracovné 
príležitosti a hospodársku prosperitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, 
Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže digitalizácia a umelá 
inteligencia majú zásadný význam pre 
všetky priemyselné odvetvia, zvyšujú 
konkurencieschopnosť, vytvárajú pracovné 
príležitosti a hospodársku prosperitu;

C. keďže digitalizácia a umelá 
inteligencia majú zásadný význam pre 
všetky priemyselné odvetvia, zvyšujú 
konkurencieschopnosť, vytvárajú kvalitné 
pracovné príležitosti a hospodársku 
prosperitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže umelá inteligencia je 
strategická technológia a očakáva sa, že 
občanom a spoločnosti bude prinášať 
úžitok zlepšovaním kvality života, 
vytváraním nových pracovných príležitostí 
a rozvíjaním udržateľnejších obchodných 
modelov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 27
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže je dôležité investovať do 
výskumu inovácií s cieľom posilniť 
konkurencieschopnosť a produktivitu 
európskeho priemyslu; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže európsky prístup k umelej 
inteligencii by sa mal prioritne zaoberať 
etickými aspektmi a dilemami spojenými s 
umelou inteligenciou, aby sa zabezpečilo, 
že bude zameraná na človeka, bude 
zvyšovať blahobyt ľudí, pocit bezpečia a 
blaho spoločnosti, zlepšovať životné 
prostredie a plne rešpektovať základné 
práva a hodnoty EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C c (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cc. keďže plný potenciál umelej 
inteligencie možno využiť len vtedy, keď 
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si používatelia uvedomujú možné výhody 
a výzvy, ktoré táto technológia prináša; 
keďže je potrebné začleniť túto otázku do 
procesu vzdelávania, a to aj pokiaľ ide o 
boj proti digitálnemu vylúčeniu, a viesť 
informačné kampane na európskej 
úrovni, ktoré poskytujú presný obraz o 
všetkých aspektoch rozvoja umelej 
inteligencie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

D. keďže pandémia ochorenia 
COVID-19 priniesla pre priemysel EÚ 
bezprecedentné výzvy, pričom hrozí, že 
viac ako 5 miliónov ľudí stratí pracovné 
miesto a predpokladá sa priemerné 
zníženie HDP o približne 7 % v celej EÚ;

D. keďže pandémia ochorenia 
COVID-19 priniesla pre priemysel EÚ 
bezprecedentné výzvy, pričom hrozí, že 
viac ako päť miliónov ľudí stratí pracovné 
miesto a predpokladá sa priemerné 
zníženie HDP o približne 7 % v celej EÚ, a 
nízkokvalifikovaná pracovná sila je 
obzvlášť zraniteľná v digitálnom veku, a 
preto je digitálna gramotnosť 
schopnosťou, bez ktorej sa nemožno 
zaobísť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Loucas Fourlas

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

D. keďže pandémia ochorenia 
COVID-19 priniesla pre priemysel EÚ 
bezprecedentné výzvy, pričom hrozí, že 

D. keďže pandémia ochorenia 
COVID-19 priniesla pre priemysel EÚ 
bezprecedentné výzvy, pričom hrozí, že 
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viac ako 5 miliónov ľudí stratí pracovné 
miesto a predpokladá sa priemerné 
zníženie HDP o približne 7 % v celej EÚ;

viac ako 5 miliónov ľudí stratí pracovné 
miesto a predpokladá sa priemerné 
zníženie HDP o približne 7 % v celej EÚ; 
keďže určité sociálne skupiny nemôžu 
pokračovať v profesionálnej činnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

D. keďže pandémia ochorenia 
COVID-19 priniesla pre priemysel EÚ 
bezprecedentné výzvy, pričom hrozí, že 
viac ako 5 miliónov ľudí stratí pracovné 
miesto a predpokladá sa priemerné 
zníženie HDP o približne 7 % v celej EÚ;

D. keďže pandémia ochorenia 
COVID-19 priniesla pre priemysel EÚ 
bezprecedentné výzvy, pričom hrozí, že 
viac ako päť miliónov ľudí stratí pracovné 
miesto a predpokladá sa priemerné 
zníženie HDP o približne 7 % v celej EÚ; 
keďže európska zelená dohoda by sa mala 
prioritne zrevidovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Kim Van Sparrentak

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

D. keďže pandémia ochorenia 
COVID-19 priniesla pre priemysel EÚ 
bezprecedentné výzvy, pričom hrozí, že 
viac ako 5 miliónov ľudí stratí pracovné 
miesto a predpokladá sa priemerné 
zníženie HDP o približne 7 % v celej EÚ;

D. keďže pandémia ochorenia 
COVID-19 priniesla pre priemysel EÚ, 
ako aj pre ľudí žijúcich a pracujúcich v 
EÚ bezprecedentné výzvy, pričom hrozí, 
že viac ako päť miliónov ľudí stratí 
pracovné miesto a predpokladá sa 
priemerné zníženie HDP o približne 7 % v 
celej EÚ;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco 
Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta 
Gualmini, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Da. keďže podľa správy Svetového 
ekonomického fóra o budúcnosti 
pracovných miest bude 65 % detí, ktoré 
dnes začínajú chodiť do základnej školy, v 
konečnom dôsledku pracovať na úplne 
nových typoch pracovných miest, ktoré v 
súčasnosti ešte neexistujú; keďže 
vzdelávacie systémy musia umožniť 
získanie univerzálnych znalostí a 
zručností potrebných pre túto novú formu 
kariéry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Da. keďže v niektorých  závodoch, v 
ktorých pracovníci a odborové zväzy boli 
počas pandémie COVID-19 schopní 
ovplyvniť rozhodnutia týkajúce sa výroby, 
bol zaznamenaný rýchly presun výroby k 
zdravotníckym pomôckam;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 36
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Da. keďže vysoká miera 
nezamestnanosti počas pandémie COVID-
19 obzvlášť zasiahla sezónnych 
pracovníkov a pracovníkov v zraniteľných 
situáciách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Odôvodnenie E

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

E. keďže sociálny dialóg a nepretržitá 
spolupráca medzi sociálnymi partnermi sú 
nevyhnutné pre silnú priemyselnú politiku, 
ktorej cieľom je dosiahnuť spravodlivejšiu 
spoločnosť pre všetkých a zmierniť riziko, 
že sa na niekoho zabudne;

E. keďže sociálny dialóg a nepretržitá 
spolupráca medzi sociálnymi partnermi, 
organizáciami zastupujúcimi ľudí so 
zdravotným postihnutím a 
zainteresovanými stranami v priemysle sú 
nevyhnutné pre silnú priemyselnú politiku, 
ktorej cieľom je dosiahnuť spravodlivejšiu 
spoločnosť pre všetkých a zmierniť riziko, 
že sa na niekoho zabudne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, 
Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Odôvodnenie E
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

E. keďže sociálny dialóg a nepretržitá 
spolupráca medzi sociálnymi partnermi sú 
nevyhnutné pre silnú priemyselnú politiku, 
ktorej cieľom je dosiahnuť spravodlivejšiu 
spoločnosť pre všetkých a zmierniť riziko, 
že sa na niekoho zabudne;

E. keďže sociálny dialóg a kolektívne 
vyjednávanie sú nevyhnutné pre silnú 
priemyselnú politiku, ktorej cieľom je 
zlepšenie pracovných a zamestnaneckých 
podmienok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Kim Van Sparrentak

Návrh stanoviska
Odôvodnenie E

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

E. keďže sociálny dialóg a nepretržitá 
spolupráca medzi sociálnymi partnermi sú 
nevyhnutné pre silnú priemyselnú politiku, 
ktorej cieľom je dosiahnuť spravodlivejšiu 
spoločnosť pre všetkých a zmierniť riziko, 
že sa na niekoho zabudne;

E. keďže sociálny dialóg a nepretržitá 
spolupráca medzi sociálnymi partnermi sú 
nevyhnutné pre silnú priemyselnú politiku, 
ktorej cieľom je dosiahnuť prechod k 
spravodlivejšej a ekologickejšej 
spoločnosti pre všetkých, v ktorej sa 
nezabúda na nikoho;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže v štatistikách Eurostatu1a sa 
uvádza, že takmer polovica Európanov vo 
vekovej skupine 25 – 64 rokov si neželá 
zúčastňovať sa na vzdelávaní a odbornej 
príprave, pričom 77,8 % z nich sa 
domnieva, že nepotrebujú ďalšie 
vzdelávanie ani odbornú prípravu, čím sa 
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stávajú zraniteľnými voči otrasom a nie 
sú si vedomí zmien úloh a kariéry, ktoré 
ich môžu čakať v budúcnosti;
__________________
1a 
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/s
ubmitViewTableAction.do

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže každý spravodlivý a 
udržateľný model by mal klásť dôraz 
predovšetkým na pracovníkov, ich 
zástupcov a odborové zväzy, ako aj na 
záujmy a dlhoročné odborné znalosti 
pracovníkov, aby sa zabezpečilo, že bude 
orientovaný na základné potreby 
spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, 
Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže sociálni partneri by sa mali 
povzbudzovať k tomu, aby rokovali 
o kolektívnych zmluvách v záležitostiach, 
ktoré sa ich týkajú, a aby takéto zmluvy 
uzatvárali, pri plnom rešpektovaní ich 
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autonómie a práva na kolektívnu akciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Návrh stanoviska
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže COVID-19 má obrovský 
vplyv na organizáciu práce a pracovných 
miest a zvyšuje potrebu novej priemyselnej 
stratégie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže 99 % spoločností v EÚ sú 
MSP, ktoré predstavujú približne 50 % 
HDP EÚ a zamestnávajú viac ako 100 
miliónov pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže hospodársky rast  
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sprevádzajú lepšia sociálna a životná 
úroveň a dobré pracovné podmienky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odôvodnenie E b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Eb. keďže priemyselná stratégia po 
roku 2020 by mala byť založená na 
priemyselných ekosystémoch 
pokrývajúcich všetkých aktérov v 
priemyselných hodnotových reťazcoch, od 
veľkých spoločností po MSP a menšie 
podniky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odôvodnenie E c (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ec. keďže priemyselná stratégia EÚ by 
mala pomôcť revitalizovať regióny, a teda 
podporovať ich transformáciu 
prostredníctvom stratégií pre inteligentnú 
špecializáciu a fondov EŠIF;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco 
Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta 
Gualmini, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Evelyn Regner
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Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že priemyselná politika 
EÚ musí byť v súlade s Európskym 
pilierom sociálnych práv a účinne riešiť 
sociálne dôsledky štrukturálnych zmien a 
potrebu pokračovať vo vykonávaní 
svojich zásad s cieľom podporovať 
spravodlivé pracovné podmienky a 
rovnaké príležitosti, ako aj prístup k dobre 
fungujúcim trhom práce a systémom 
sociálneho zabezpečenia;

1. zdôrazňuje, že priemyselná politika 
EÚ potrebuje silný sociálny a 
environmentálny rozmer a musí byť v 
súlade s európskym pilierom sociálnych 
práv, aby mohla účinne riešiť sociálne 
dôsledky štrukturálnych zmien a 
prispievať k vykonávaniu svojich zásad s 
cieľom vytvoriť dôstojné pracovné miesta 
a podmienky zamestnávania, rovnaké 
príležitosti a prístup k dobre fungujúcim 
trhom práce a sociálnym systémom pre 
všetkých; pripomína, že predpokladom pre 
prosperujúce priemyselné činnosti sú 
kvalitné pracovné miesta, sociálna 
ochrana a dobre fungujúce verejné 
služby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že priemyselná politika 
EÚ musí byť v súlade s Európskym 
pilierom sociálnych práv a účinne riešiť 
sociálne dôsledky štrukturálnych zmien a 
potrebu pokračovať vo vykonávaní svojich 
zásad s cieľom podporovať spravodlivé 
pracovné podmienky a rovnaké príležitosti, 
ako aj prístup k dobre fungujúcim trhom 
práce a systémom sociálneho 
zabezpečenia;

1. zdôrazňuje, že priemyselná politika 
EÚ musí byť v súlade s Európskym 
pilierom sociálnych práv a účinne riešiť 
sociálne dôsledky štrukturálnych zmien a 
potrebu pokračovať vo vykonávaní svojich 
zásad s cieľom podporovať spravodlivé 
pracovné podmienky a rovnaké príležitosti, 
ako aj prístup k dobre fungujúcim trhom 
práce a systémom sociálneho 
zabezpečenia; naliehavo žiada 
priemyselné odvetvie, aby v plnej miere 
uplatňovalo zásadu „dizajnu pre 
všetkých“ s cieľom dosiahnuť, aby sa 
úplná dostupnosť stala zásadou už vo fáze 
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navrhovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Kim Van Sparrentak

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že priemyselná politika 
EÚ musí byť v súlade s Európskym 
pilierom sociálnych práv a účinne riešiť 
sociálne dôsledky štrukturálnych zmien a 
potrebu pokračovať vo vykonávaní svojich 
zásad s cieľom podporovať spravodlivé 
pracovné podmienky a rovnaké príležitosti, 
ako aj prístup k dobre fungujúcim trhom 
práce a systémom sociálneho 
zabezpečenia;

1. zdôrazňuje, že priemyselná politika 
EÚ musí byť v súlade s cieľmi zelenej 
dohody, so zásadami a s cieľom Parížskej 
dohody týkajúcim sa oteplenia o 1,5°C a s 
Európskym pilierom sociálnych práv a 
musí účinne riešiť sociálne dôsledky 
štrukturálnych zmien a potrebu pokračovať 
vo vykonávaní svojich zásad s cieľom 
podporovať spravodlivé a dôstojné 
pracovné podmienky a rovnaké príležitosti 
pre všetkých, ako aj prístup k dobre 
fungujúcim trhom práce a systémom 
sociálneho zabezpečenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že priemyselná politika 
EÚ musí byť v súlade s Európskym 
pilierom sociálnych práv a účinne riešiť 
sociálne dôsledky štrukturálnych zmien a 
potrebu pokračovať vo vykonávaní svojich 
zásad s cieľom podporovať spravodlivé 
pracovné podmienky a rovnaké príležitosti, 
ako aj prístup k dobre fungujúcim trhom 
práce a systémom sociálneho 

1. zdôrazňuje, že priemyselná politika 
EÚ musí byť v súlade s Európskym 
pilierom sociálnych práv a účinne riešiť 
sociálne dôsledky štrukturálnych zmien a 
potrebu pokračovať vo vykonávaní svojich 
zásad s cieľom podporovať spravodlivé 
pracovné podmienky a rovnaké príležitosti, 
ako aj prístup k dobre fungujúcim trhom 
práce a systémom sociálneho 
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zabezpečenia; zabezpečenia; zdôrazňuje, že je naliehavo 
potrebné diverzifikovať globálne 
dodávateľské reťazce a zvýšiť ich 
udržateľnosť a transparentnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že priemyselná politika 
EÚ musí byť v súlade s Európskym 
pilierom sociálnych práv a účinne riešiť 
sociálne dôsledky štrukturálnych zmien a 
potrebu pokračovať vo vykonávaní svojich 
zásad s cieľom podporovať spravodlivé 
pracovné podmienky a rovnaké príležitosti, 
ako aj prístup k dobre fungujúcim trhom 
práce a systémom sociálneho 
zabezpečenia;

1. zdôrazňuje, že priemyselná politika 
EÚ musí byť prinajmenšom v súlade s 
Európskym pilierom sociálnych práv a 
Európskou sociálnou chartou a musí 
riešiť sociálne dôsledky štrukturálnych 
zmien a potrebu pokračovať vo vykonávaní 
svojich zásad s cieľom podporovať dobré, 
spravodlivé a rovnaké pracovné 
podmienky, kvalitné zamestnanie a 
rovnaké príležitosti, ako aj prístup k dobre 
fungujúcim trhom práce a systémom 
sociálneho zabezpečenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že priemyselná politika 
EÚ musí byť v súlade s Európskym 
pilierom sociálnych práv a účinne riešiť 
sociálne dôsledky štrukturálnych zmien a 
potrebu pokračovať vo vykonávaní 
svojich zásad s cieľom podporovať 

1. zdôrazňuje, že nová priemyselná 
politika musí podporovať spravodlivé 
pracovné podmienky a rovnaké príležitosti 
a zohľadňovať významnú pridanú 
hodnotu, ktorú priemysel prináša na trhy 
práce a systémy sociálneho zabezpečenia, 



AM\1207099SK.docx 27/91 PE653.758v01-00

SK

spravodlivé pracovné podmienky a 
rovnaké príležitosti, ako aj prístup k dobre 
fungujúcim trhom práce a systémom 
sociálneho zabezpečenia;

ako aj jeho kľúčovú úlohu ako faktora 
prosperity a rovnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že priemyselná politika 
EÚ musí byť v súlade s Európskym 
pilierom sociálnych práv a účinne riešiť 
sociálne dôsledky štrukturálnych zmien a 
potrebu pokračovať vo vykonávaní svojich 
zásad s cieľom podporovať spravodlivé 
pracovné podmienky a rovnaké príležitosti, 
ako aj prístup k dobre fungujúcim trhom 
práce a systémom sociálneho 
zabezpečenia;

1. zdôrazňuje, že priemyselná politika 
EÚ musí byť v súlade s Európskym 
pilierom sociálnych práv a účinne riešiť 
sociálne dôsledky štrukturálnych zmien a 
potrebu pokračovať vo vykonávaní svojich 
zásad s cieľom podporovať spravodlivé 
pracovné podmienky a rovnaké príležitosti, 
začlenenie osôb so zdravotným 
postihnutím, ako aj prístup k dobre 
fungujúcim trhom práce a systémom 
sociálneho zabezpečenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že priemyselná politika 
EÚ musí byť v súlade s Európskym 
pilierom sociálnych práv a účinne riešiť 
sociálne dôsledky štrukturálnych zmien a 
potrebu pokračovať vo vykonávaní svojich 
zásad s cieľom podporovať spravodlivé 
pracovné podmienky a rovnaké príležitosti, 
ako aj prístup k dobre fungujúcim trhom 

1. zdôrazňuje, že priemyselná politika 
EÚ musí byť v súlade s Európskym 
pilierom sociálnych práv a účinne riešiť 
sociálne dôsledky štrukturálnych zmien a 
potrebu prispievať k dosahovaniu jej 
zásad s cieľom podporovať spravodlivé 
pracovné podmienky a rovnaké príležitosti, 
ako aj prístup k dobre fungujúcim trhom 
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práce a systémom sociálneho 
zabezpečenia;

práce a systémom sociálneho 
zabezpečenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že priemyselná politika 
EÚ musí byť v súlade s Európskym 
pilierom sociálnych práv a účinne riešiť 
sociálne dôsledky štrukturálnych zmien a 
potrebu pokračovať vo vykonávaní 
svojich zásad s cieľom podporovať 
spravodlivé pracovné podmienky a 
rovnaké príležitosti, ako aj prístup k dobre 
fungujúcim trhom práce a systémom 
sociálneho zabezpečenia;

1. zdôrazňuje, že priemyselná politika 
EÚ by mala byť v súlade s našimi 
sociálnymi normami a mala by sa účinne 
zaoberať sociálnymi a ekonomickými 
dôsledkami štrukturálnych zmien, aby sa 
podporili spravodlivé pracovné podmienky 
a prostredie priaznivé pre podniky, ako aj 
prístup k dobre fungujúcim trhom práce,  
systémom sociálneho zabezpečenia a 
odbornému vzdelávaniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella 
Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Milan Brglez, Evelyn Regner, Brando Benifei

Návrh stanoviska
Odsek 1 – pododsek 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

vyzýva Úniu a členské štáty, aby 
rešpektovali a posilňovali sociálnych 
partnerov, rozšírili rozsah kolektívneho 
vyjednávania a prijali opatrenia na 
podporu vysokej hustoty odborových 
zväzov a združení zamestnávateľov s 
cieľom zabezpečiť demokratické, 
inkluzívne a sociálne spravodlivé odvetvie 
priemyslu;  zdôrazňuje, že dobre 
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fungujúci sociálny dialóg a kolektívne 
vyjednávanie sú kľúčovými nástrojmi pri 
formovaní pracovných podmienok; 
domnieva sa, že spoločná spolupráca 
medzi Úniou, členskými štátmi, 
sociálnymi partnermi a reprezentatívnymi 
organizáciami občianskej spoločnosti 
vytvára vhodné prostredie pre rast 
európskeho priemyslu; zdôrazňuje, že 
sociálny dialóg prispieva k hospodárskej 
konkurencieschopnosti a sociálnej 
súdržnosti; žiada ďalšie posilnenie 
sociálneho dialógu v celej Európe s 
cieľom vyvážiť vzťahy medzi sociálnymi 
partnermi a posilniť kolektívne 
vyjednávanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Lukas Mandl

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. poznamenáva, že odporúčanie pre 
jednotlivé krajiny by malo zahŕňať 
opatrenia a otázky týkajúce sa (EÚ) 
priemyselnej politiky v rámci európskeho 
semestra; zdôrazňuje, že meranie 
súčasného stavu a pokroku je kľúčom k 
napredovaniu politiky založenej na 
dôkazoch, čím by sa zabezpečili aj 
informácie pre členské štáty EÚ týkajúce 
sa pokroku a rozvoja priemyselnej politiky 
na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest
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Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že odvetvové politiky a 
politiky zamestnanosti patria v prvom rade 
do  právomoci členských štátov a že je na 
členských štátoch, aby vypracovali riadnu 
priemyselnú stratégiu a posilnili výmenu 
informácií a osvedčených postupov s 
cieľom dosiahnuť pozitívny vplyv na 
pracovné podmienky a práva pracovníkov 
a zabrániť mzdovému a sociálnemu 
dampingu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. uznáva , že prechod na uhlíkovo 
neutrálne odvetvie poškodí určité odvetvia 
a že v tomto období dôjde k zlyhaniam, čo 
povedie k zatváraniu podnikov a zvýšeniu 
miery nezamestnanosti; preto žiada 
Komisiu a členské štáty, aby nevynucovali 
priemyselné zmeny a odložili svoje ciele v 
súlade s technologickým vývojom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že každá priemyselná 
stratégia by mala klásť dôraz 
predovšetkým na pracovníkov, ich 
zástupcov a odborové zväzy, ako aj na 
záujmy pracovníkov a dlhoročné odborné 
znalosti, aby sa zabezpečilo demokratické 
fungovanie; vyzýva Komisiu, aby do 
všetkých etáp postupu v plnej miere 
zahrnula pracovníkov, ich zástupcov a 
odborové zväzy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, 
Radka Maxová

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že digitalizácia, umelá 
inteligencia, analýza veľkých dát, 
kybernetická bezpečnosť, inovácia a 
vypracúvanie opatrení pre udržateľné 
odvetvia sú nevyhnutné na vytvorenie 
lepšej sociálnej súdržnosti, dosiahnutie 
cieľov európskej zelenej dohody a 
zabezpečenie konkurencieschopnosti EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje význam cezhraničných 
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a sezónnych pracovníkov pre 
poskytovanie služieb ako kľúčovej súčasti 
úsilia o oživenie hospodárstva a požaduje 
opatrenia zamerané na podporu ich 
mobility a ochranu ich pracovných práv 
vrátane lepšieho vykonávania existujúcich 
právnych predpisov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
José Manuel Fernandes

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že MSP by mali byť 
jadrom novej priemyselnej stratégie ako 
podporovatelia podnikania a 
zamestnanosti v EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa 
tradície sociálneho trhu EÚ odrážali v 
priemyselnej stratégii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea
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Návrh stanoviska
Odsek 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b.  nalieha na Európsku komisiu, aby 
sa zaoberala problémami cezhraničných a 
sezónnych pracovníkov pri nadobúdaní 
ich sociálnych nárokov vzhľadom na to, 
že prenosnosť nárokov pracovníkov je 
nedostatočná, a to prostredníctvom 
rýchleho prijatia revízie nariadenia o 
koordinácii systémov sociálneho 
zabezpečenia a realizáciou 
koordinovaných digitálnych riešení na 
úrovni členských štátov, a aby zároveň 
skvalitnila a zefektívnila riešenia proti 
podvodom akéhokoľvek druhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Lukas Mandl

Návrh stanoviska
Odsek 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. vyzýva Komisiu, aby zaviedla silný 
rámec správy vecí verejných, do ktorého 
by boli zapojení sociálni partneri a 
priemyselné fórum, s cieľom pomôcť 
Komisii pri úspešnom vykonávaní 
priemyselnej stratégie, pokrok pri 
napĺňaní ktorej nepretržite sleduje Rada 
pre konkurencieschopnosť a Európsky 
parlament, ako aj priemyselné združenia 
medzi priemyslom a členskými štátmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Lukas Mandl



PE653.758v01-00 34/91 AM\1207099SK.docx

SK

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že stály európsky 
systém zaistenia v nezamestnanosti by sa 
mal prijať ako kľúčový nástroj, ktorý 
musí sprevádzať dvojitý ekologický a 
digitálny prechod;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že stály európsky 
systém zaistenia v nezamestnanosti by sa 
mal prijať ako kľúčový nástroj, ktorý 
musí sprevádzať dvojitý ekologický a 
digitálny prechod;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že stály európsky 
systém zaistenia v nezamestnanosti by sa 
mal prijať ako kľúčový nástroj, ktorý 
musí sprevádzať dvojitý ekologický a 
digitálny prechod;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 71
Kim Van Sparrentak

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že stály európsky 
systém zaistenia v nezamestnanosti by sa 
mal prijať ako kľúčový nástroj, ktorý musí 
sprevádzať dvojitý ekologický a digitálny 
prechod;

2. zdôrazňuje, že stály európsky 
systém zaistenia v nezamestnanosti by sa 
mal prijať ako kľúčový nástroj, ktorý musí 
sprevádzať spravodlivý prechod na 
obehové, uhlíkovo neutrálne a digitálne 
hospodárstvo, ktoré je úplne založené na 
obnoviteľných zdrojoch a je vysoko 
efektívne z hľadiska zdrojov a energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že stály európsky 
systém zaistenia v nezamestnanosti by sa 
mal prijať ako kľúčový nástroj, ktorý musí 
sprevádzať dvojitý ekologický a digitálny 
prechod;

2. zdôrazňuje, že stály európsky 
systém zaistenia v nezamestnanosti by sa 
mal prijať pre krajiny HMÚ ako kľúčový 
nástroj, ktorý musí sprevádzať dvojitý 
ekologický a digitálny prechod;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Odsek 2
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že stály európsky 
systém zaistenia v nezamestnanosti by sa 
mal prijať ako kľúčový nástroj, ktorý musí 
sprevádzať dvojitý ekologický a digitálny 
prechod;

2. zdôrazňuje, že stály európsky 
systém zaistenia v nezamestnanosti by sa 
mal prijať ako kľúčový nástroj, ktorý by 
mohol sprevádzať dvojitý ekologický a 
digitálny prechod;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že stály európsky 
systém zaistenia v nezamestnanosti by sa 
mal prijať ako kľúčový nástroj, ktorý 
musí sprevádzať dvojitý ekologický a 
digitálny prechod;

2. zdôrazňuje, že Európska komisia 
by mala vyvinúť ďalšie nástroje, ktoré by 
sprevádzali dvojitý ekologický a digitálny 
prechod;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že stály európsky 
systém zaistenia v nezamestnanosti by sa 
mal prijať ako kľúčový nástroj, ktorý musí 
sprevádzať dvojitý ekologický a digitálny 
prechod;

2. zdôrazňuje, že stály európsky 
systém zaistenia v nezamestnanosti by sa 
mal prijať ako dočasný nástroj, ktorý by 
mal byť v súlade s environmentálnou 
transformáciou a digitálnym prechodom;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 76
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že stály európsky 
systém zaistenia v nezamestnanosti by sa 
mal prijať ako kľúčový nástroj, ktorý 
musí sprevádzať dvojitý ekologický a 
digitálny prechod;

2. zdôrazňuje, že členské štáty musia 
nájsť primerané riešenia na zmiernenie 
negatívnych dôsledkov dvojitého 
ekologického a digitálneho prechodu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, 
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Milan Brglez, 
Evelyn Regner, Brando Benifei, Alicia Homs Ginel

Návrh stanoviska
Odsek 2 – pododsek 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

vyzýva Komisiu, aby bez zbytočného 
odkladu predložila návrh na trvalý 
európsky systém zaistenia v 
nezamestnanosti, ako oznámila 
predsedníčka Komisie Ursula von der 
Leyen, s cieľom zaviesť 
makroekonomický stabilizátor, ktorý 
prispeje k odolnosti európskeho 
hospodárstva vo všeobecnosti, a najmä 
európskeho priemyslu; domnieva sa, že 
naliehavá potreba takéhoto nástroja bola 
zdôraznená tak finančnou krízou v roku 
2008, ako aj krízou COVID-19 v roku 
2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Lina Gálvez Muñoz, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
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Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Marc Angel

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a.  zdôrazňuje, že na to, aby Európa 
získala alebo udržala si vedúce postavenie 
vo svete v strategických priemyselných 
odvetviach a so zreteľom na určité 
technológie, najmä tie s vysokou pridanou 
hodnotou, musí poskytnúť dostatočné 
zdroje na výskum a inovácie vrátane 
programu Horizont Európa a Európskeho 
inovačného a technologického inštitútu 
(EIT); pripomína pozitívne účinky 
presahovania úsilia v oblasti inovácií, 
pokiaľ ide o kvantitu a najmä kvalitu 
pracovných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. víta finančnú pomoc, ktorú 
Komisia poskytla na záchranu 
pracovných miest prostredníctvom 
programu SURE a ďalších partnerstiev 
medzi službami zamestnanosti, sociálnymi 
partnermi a spoločnosťami s cieľom 
uľahčiť rekvalifikáciu, najmä v prípade 
sezónnych pracovníkov pri všetkých 
typoch pracovných miest v odvetví 
cestovného ruchu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 80
Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. vyzýva na rýchle schválenie 
inkluzívneho plánu obnovy EÚ, ktorým sa 
zavádza koordinovaná európska stratégia 
obnovy po pandémii financovaná 
verejnými a súkromnými investíciami v 
rámci dvojitého prechodu na 
digitalizované a nízkouhlíkové 
hospodárstvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že výskumné a 
inovačné projekty v rámci programu 
Horizont Európa sú rozhodujúcimi 
investíciami na dosiahnutie klimatickej 
neutrálnosti do roku 2050, ako aj 
konkurenčnej výhody podnikov a 
zamestnancov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)



PE653.758v01-00 40/91 AM\1207099SK.docx

SK

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že politika úsporných 
opatrení oslabuje domáci dopyt a verejné 
investície, a preto je nezlučiteľná s 
akoukoľvek ambicióznou priemyselnou 
stratégiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne

Návrh stanoviska
Odsek 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. víta návrh plánu obnovy EÚ, ktorý 
Komisia predložila 27. mája 2020 a ktorý 
zahŕňa posilnený dlhodobý rozpočet EÚ 
(VFR na roky 2021 – 2027) a nový nástroj 
obnovy vo výške 750 miliárd eur (Next 
generation EU), pričom v tejto súvislosti 
zdôrazňuje význam investícií do 
priemyselných odvetví, ktoré boli 
zasiahnuté krízou, a to najmä 
prostredníctvom Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti, ktorý umožní rozvoj 
stratégie udržateľnej a 
konkurencieschopnej priemyselnej 
politiky v celej EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Odsek 2 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. domnieva sa, že všetky budúce 
programy a nástroje EÚ sa musia 
zameriavať na uľahčenie aktívnych 
politík zamestnanosti v členských štátoch 
EÚ, najmä v priemyselnom sektore, ako aj 
na podporu práce na diaľku, kedykoľvek 
je to možné, investovaním do digitálnych 
zručností a digitálnych infraštruktúr, 
najmä pre naše MSP a samostatne 
zárobkovo činné osoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Odsek 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2c. zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa 
európsky priemysel zakladal na 
ekosystémoch, ktoré sa spoliehajú na 
podnikateľské objavy, a aby sa 
investovalo do začínajúcich podnikov a 
nových MSP, čo posilní inteligentnú 
špecializáciu a vytvorí ambície pre rast a 
rozvoj podnikania; domnieva sa, že rozvoj 
podnikateľských zručností je kľúčovým 
faktorom zvyšovania odolnosti, pretože v 
niektorých regiónoch EÚ je stále len málo 
začínajúcich podnikov a MSP; 
zdôrazňuje, že je potrebné posilniť ďalšiu 
generáciu podnikateľov, aby sa zabezpečil 
vznik  rýchlo rastúcich spoločností a 
jednorožcov, čo by Európe pomohlo mať 
výrazný vplyv na globálne priemyselné 
prostredie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 86
Lukas Mandl

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že priemyselná 
politika EÚ musí vítať také stratégie 
premiestňovania, ktoré podporujú obnovu 
kvalitných pracovných miest a príležitostí 
vo výrobe späť v EÚ, s cieľom zvýšiť 
konkurencieschopnosť a zabrániť 
nadmernej závislosti od zahraničných 
poskytovateľov, najmä v strategických 
odvetviach, ako je zdravotníctvo, 
digitalizácia a energetika, čím sa posilní 
strategická autonómia EÚ;

3. domnieva sa, že priemyselná 
politika EÚ musí vítať také stratégie, ktoré 
podporujú obnovu kvalitných pracovných 
miest a príležitostí vo výrobe späť v EÚ, s 
cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a 
zabrániť nadmernej závislosti od 
zahraničných poskytovateľov, najmä v 
strategických odvetviach, ako je 
zdravotníctvo, digitalizácia a energetika, 
čím sa posilní strategická autonómia EÚ; 
zdôrazňuje, že všetky úrovne štátu a vlády 
by mali vyvinúť maximálne úsilie na 
posilnenie kapitalizácie spoločností; 
zdôrazňuje, že verejný sektor musí 
zároveň v čo najväčšej miere zabrániť 
všetkému, čo vedie k novému štátnemu 
vlastníctvu v spoločnostiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že priemyselná 
politika EÚ musí vítať také stratégie 
premiestňovania, ktoré podporujú obnovu 
kvalitných pracovných miest a príležitostí 
vo výrobe späť v EÚ, s cieľom zvýšiť 
konkurencieschopnosť a zabrániť 
nadmernej závislosti od zahraničných 
poskytovateľov, najmä v strategických 
odvetviach, ako je zdravotníctvo, 
digitalizácia a energetika, čím sa posilní 

3. domnieva sa, že priemyselná 
politika EÚ musí smerovať k urýchleniu 
inovácií, najmä v kľúčových oblastiach 
digitalizácie a výroby, s osobitným 
zameraním na sektor v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti, a zároveň 
prijať stratégie premiestňovania, ktoré 
podporujú obnovu kvalitných pracovných 
miest a príležitostí vo výrobe späť v EÚ, s 
cieľom zvýšiť globálnu 
konkurencieschopnosť národných 
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strategická autonómia EÚ; hospodárstiev členských štátov EÚ a 
zabrániť nadmernej závislosti od 
zahraničných poskytovateľov, najmä v 
strategických odvetviach, ako sú 
zdravotníctvo, digitalizácia a energetika, 
čím sa posilní strategická autonómia EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Kim Van Sparrentak

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že priemyselná 
politika EÚ musí vítať také stratégie 
premiestňovania, ktoré podporujú obnovu 
kvalitných pracovných miest a príležitostí 
vo výrobe späť v EÚ, s cieľom zvýšiť 
konkurencieschopnosť a zabrániť 
nadmernej závislosti od zahraničných 
poskytovateľov, najmä v strategických 
odvetviach, ako je zdravotníctvo, 
digitalizácia a energetika, čím sa posilní 
strategická autonómia EÚ;

3. domnieva sa, že priemyselná 
politika EÚ musí vítať také stratégie 
premiestňovania, ktoré podporujú obnovu 
kvalitných pracovných miest a príležitostí 
vo výrobe späť v EÚ, s cieľom zvýšiť 
konkurencieschopnosť, udržateľnosť a 
blahobyt a zabrániť nadmernej závislosti 
od zahraničných poskytovateľov, najmä v 
strategických odvetviach, ako je 
zdravotníctvo, digitalizácia a energetika, 
čím sa posilní strategická autonómia EÚ; 
priemyselná politika EÚ by mala 
podporovať aj udržateľnú mestskú a 
malú špecializovanú výrobu ako 
alternatívu k veľkokapacitnej 
priemyselnej výrobe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Návrh stanoviska
Odsek 3
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že priemyselná 
politika EÚ musí vítať také stratégie 
premiestňovania, ktoré podporujú obnovu 
kvalitných pracovných miest a príležitostí 
vo výrobe späť v EÚ, s cieľom zvýšiť 
konkurencieschopnosť a zabrániť 
nadmernej závislosti od zahraničných 
poskytovateľov, najmä v strategických 
odvetviach, ako je zdravotníctvo, 
digitalizácia a energetika, čím sa posilní 
strategická autonómia EÚ;

3. domnieva sa, že nová priemyselná 
politika EÚ musí vítať také stratégie, ktoré 
sa zameriavajú na domácu produktivitu 
založenú na výskume a inováciách a 
podporujú obnovu kvalitných pracovných 
miest a príležitostí vo výrobe späť v EÚ, s 
cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a 
zabrániť nadmernej závislosti od 
zahraničných poskytovateľov, najmä v 
strategických odvetviach, ako sú 
zdravotníctvo, poľnohospodárstvo, 
digitalizácia a energetika, a v príslušných 
dodávateľských reťazcoch, čím sa posilní 
strategická autonómia EÚ a zaručí 
zamestnávanie európskych pracovníkov v 
tomto sektore;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner, Brando Benifei, Alicia Homs 
Ginel, Pierfrancesco Majorino

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že priemyselná 
politika EÚ musí vítať také stratégie 
premiestňovania, ktoré podporujú obnovu 
kvalitných pracovných miest a príležitostí 
vo výrobe späť v EÚ, s cieľom zvýšiť 
konkurencieschopnosť a zabrániť 
nadmernej závislosti od zahraničných 
poskytovateľov, najmä v strategických 
odvetviach, ako je zdravotníctvo, 
digitalizácia a energetika, čím sa posilní 
strategická autonómia EÚ;

3. domnieva sa, že priemyselná 
politika EÚ musí vítať také stratégie 
premiestňovania, ktoré podporujú obnovu 
kvalitných pracovných miest a príležitostí 
vo výrobe späť v EÚ, s cieľom zvýšiť 
konkurencieschopnosť a zabrániť 
nadmernej závislosti od zahraničných 
poskytovateľov, najmä v strategických 
odvetviach, ako je zdravotníctvo, 
digitalizácia a energetika, čím sa posilní 
strategická autonómia EÚ; ; zdôrazňuje, že 
štátna pomoc nesmie viesť k fragmentácii 
jednotného európskeho trhu ani vytvárať 
nerovnosti medzi priemyselnými podnikmi 
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z rôznych členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že priemyselná 
politika EÚ musí vítať také stratégie 
premiestňovania, ktoré podporujú obnovu 
kvalitných pracovných miest a príležitostí 
vo výrobe späť v EÚ, s cieľom zvýšiť 
konkurencieschopnosť a zabrániť 
nadmernej závislosti od zahraničných 
poskytovateľov, najmä v strategických 
odvetviach, ako je zdravotníctvo, 
digitalizácia a energetika, čím sa posilní 
strategická autonómia EÚ;

3. domnieva sa, že priemyselná 
politika EÚ musí vítať také stratégie 
premiestňovania, ktoré podporujú obnovu 
kvalitných pracovných miest a príležitostí 
vo výrobe späť v EÚ a zároveň 
zabezpečujú vyvážený regionálny rozvoj 
posilňujúci politiku súdržnosti a európske 
štrukturálne a investičné fondy (EŠIF), s 
cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a 
zabrániť nadmernej závislosti od 
zahraničných poskytovateľov, najmä v 
strategických odvetviach, ako je 
zdravotníctvo, digitalizácia a energetika, 
čím sa posilní strategická autonómia EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že priemyselná 
politika EÚ musí vítať také stratégie 
premiestňovania, ktoré podporujú obnovu 
kvalitných pracovných miest a príležitostí 
vo výrobe späť v EÚ, s cieľom zvýšiť 
konkurencieschopnosť a zabrániť 
nadmernej závislosti od zahraničných 
poskytovateľov, najmä v strategických 

3. domnieva sa, že priemyselná 
politika EÚ musí vítať také stratégie 
verejných investícií, ktoré podporujú 
obnovu kvalitných pracovných miest a 
príležitostí vo výrobe v celej Únii, s 
cieľom podporovať rovnaký a udržateľný 
rozvoj všetkých regiónov EÚ, najmä v 
strategických odvetviach, ako sú 
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odvetviach, ako je zdravotníctvo, 
digitalizácia a energetika, čím sa posilní 
strategická autonómia EÚ;

zdravotníctvo, digitalizácia a energetika, 
čím sa posilní strategická autonómia EÚ; 
vyzýva Komisiu, aby podporovala 
využívanie verejných investícií s cieľom 
vytvárať kvalitné pracovné miesta a 
dosiahnuť ambiciózne sociálne a 
environmentálne ciele;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Marc Angel

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že priemyselná 
politika EÚ musí vítať také stratégie 
premiestňovania, ktoré podporujú obnovu 
kvalitných pracovných miest a príležitostí 
vo výrobe späť v EÚ, s cieľom zvýšiť 
konkurencieschopnosť a zabrániť 
nadmernej závislosti od zahraničných 
poskytovateľov, najmä v strategických 
odvetviach, ako je zdravotníctvo, 
digitalizácia a energetika, čím sa posilní 
strategická autonómia EÚ;

3. domnieva sa, že priemyselná 
politika EÚ musí vítať také stratégie 
premiestňovania, ktoré podporujú obnovu 
kvalitných pracovných miest a príležitostí 
vo výrobe späť v EÚ, s cieľom zvýšiť 
konkurencieschopnosť a zabrániť 
nadmernej závislosti od zahraničných 
poskytovateľov, najmä v strategických 
odvetviach, ako sú potravinárstvo, 
farmaceutické a lekárske prístroje, 
digitalizácia a energetika, čím sa posilní 
strategická autonómia EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že priemyselná 
politika EÚ musí vítať také stratégie 
premiestňovania, ktoré podporujú obnovu 
kvalitných pracovných miest a príležitostí 

3. domnieva sa, že priemyselná 
politika EÚ musí vítať také stratégie 
premiestňovania, ktoré podporujú obnovu 
kvalitných pracovných miest a príležitostí 
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vo výrobe späť v EÚ, s cieľom zvýšiť 
konkurencieschopnosť a zabrániť 
nadmernej závislosti od zahraničných 
poskytovateľov, najmä v strategických 
odvetviach, ako je zdravotníctvo, 
digitalizácia a energetika, čím sa posilní 
strategická autonómia EÚ;

vo výrobe späť v EÚ, s cieľom zvýšiť 
konkurencieschopnosť a zabrániť 
nadmernej závislosti od zahraničných 
poskytovateľov, najmä v strategických 
odvetviach, ako sú zdravotníctvo, 
potravinové reťazce, digitalizácia a 
bezpečnosť údajov a energetika, čím sa 
posilní strategická autonómia EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že priemyselná 
politika EÚ musí vítať také stratégie 
premiestňovania, ktoré podporujú obnovu 
kvalitných pracovných miest a príležitostí 
vo výrobe späť v EÚ, s cieľom zvýšiť 
konkurencieschopnosť a zabrániť 
nadmernej závislosti od zahraničných 
poskytovateľov, najmä v strategických 
odvetviach, ako je zdravotníctvo, 
digitalizácia a energetika, čím sa posilní 
strategická autonómia EÚ;

3. domnieva sa, že priemyselná 
politika EÚ musí vítať také stratégie 
premiestňovania, ktoré podporujú obnovu 
kvalitných pracovných miest a príležitostí 
vo výrobe späť v EÚ, s cieľom zvýšiť 
konkurencieschopnosť a zabrániť 
nadmernej závislosti od zahraničných 
poskytovateľov, najmä v strategických 
odvetviach, ako sú zdravotníctvo, 
digitalizácia, dodávky potravín a 
energetika, čím sa posilní strategická 
autonómia EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
José Manuel Fernandes

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že priemyselná 
politika EÚ musí vítať také stratégie 
premiestňovania, ktoré podporujú obnovu 

3. domnieva sa, že priemyselná 
politika EÚ musí vítať také stratégie 
premiestňovania, ktoré podporujú obnovu 
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kvalitných pracovných miest a príležitostí 
vo výrobe späť v EÚ, s cieľom zvýšiť 
konkurencieschopnosť a zabrániť 
nadmernej závislosti od zahraničných 
poskytovateľov, najmä v strategických 
odvetviach, ako je zdravotníctvo, 
digitalizácia a energetika, čím sa posilní 
strategická autonómia EÚ;

kvalitných pracovných miest a príležitostí 
vo výrobe späť v EÚ, s cieľom zvýšiť 
konkurencieschopnosť a súdržnosť a 
zabrániť nadmernej závislosti od 
zahraničných poskytovateľov, najmä v 
strategických odvetviach, ako sú 
zdravotníctvo, digitalizácia a energetika, 
čím sa posilní strategická autonómia EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že priemyselná 
politika EÚ musí vítať také stratégie 
premiestňovania, ktoré podporujú obnovu 
kvalitných pracovných miest a príležitostí 
vo výrobe späť v EÚ, s cieľom zvýšiť 
konkurencieschopnosť a zabrániť 
nadmernej závislosti od zahraničných 
poskytovateľov, najmä v strategických 
odvetviach, ako je zdravotníctvo, 
digitalizácia a energetika, čím sa posilní 
strategická autonómia EÚ;

3. domnieva sa, že priemyselná 
politika EÚ musí vítať premiestňovanie 
určitých strategických sektorov s cieľom 
zvýšiť konkurencieschopnosť a zabrániť 
nadmernej závislosti od zahraničných 
poskytovateľov, najmä v strategických 
odvetviach, ako sú zdravotníctvo, 
digitalizácia a energetika, čím sa posilní 
strategická autonómia EÚ; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje význam kvalifikácie pracovnej 
sily v týchto odvetviach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, 
Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Odsek 3 – pododsek 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

domnieva sa, že priemyselná politika Únie 
môže byť úspešná len prostredníctvom 
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integrovaného strategického plánovania, 
ktoré spája zdroje európskych aktérov, 
regionálnych a miestnych inštitúcií, 
priemyselných zoskupení, sociálnych 
partnerov, univerzít a výskumných 
skupín; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
význam podporných štruktúr, ako sú siete 
MSP, regionálne rozvojové agentúry, 
inovačné zoskupenia a poradenstvo pri 
zakladaní miestnych a regionálnych 
priemyselných hodnotových reťazcov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a.  zdôrazňuje, že investície do 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
pomáhajú predchádzať chorobám z 
povolania, úrazom a škodlivému 
fyzickému a psychosociálnemu tlaku a 
majú hmatateľný pozitívny vplyv na 
hospodárstvo tým, že prispievajú k lepšej 
výkonnosti a udržateľnej pracovnej 
kariére; pripomína, že podľa Európskej 
komisie jedno euro vynaložené na 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
prináša späť najmenej dve eurá; 
zdôrazňuje, že bezpečnosť a ochrana 
zdravia pri práci by mali byť prioritou aj v 
novej priemyselnej stratégii pre Európu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest
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Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje význam udržateľnej 
stratégie, ktorá neohrozí globálnu 
konkurencieschopnosť priemyslu a MSP 
a neohrozí ich pracovníkov. Zdôrazňuje, 
že MSP sa musia vyrovnávať s príliš 
veľkou byrokraciou a že európska zelená 
dohoda predstavuje vzhľadom na krízu 
súvisiacu s COVID-19 neprimerané 
dodatočné finančné zaťaženie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. víta zvýšenie zdrojov vyčlenených 
pre Fond na spravodlivú transformáciu 
vzhľadom na to, že do roku 2030 by v 
rámci dlhodobého priemyselného 
transformačného procesu mohlo 
zaniknúť 160 000 pracovných miest v 
odvetví ťažby uhlia, zatiaľ čo iné 
odvetvia, ako sú energeticky náročné 
odvetvia alebo automobilový priemysel, 
budú tiež čeliť zásadným štrukturálnym 
zmenám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, 
Radka Maxová

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že priemyselná 
stratégia EÚ by sa mala rozvíjať spolu s 
politikami zameranými na zvyšovanie 
kvalifikácie, rekvalifikáciu a zvyšovanie 
úrovne zručností s cieľom rozvíjať 
správne zručnosti na prechod k 
udržateľným spôsobom výroby a 
poskytovaniu služieb v súlade so 
záväzkami EÚ dosiahnuť do roku 2050 
klimaticky neutrálne hospodárstvo.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje kľúčovú úlohu MSP 
pri vykonávaní a plnení priemyselnej 
politiky EÚ a dosahovaní cieľov zelenej a 
digitálnej transformácie; preto 
zdôrazňuje, že je dôležité podporovať ich 
rozvoj tým, že sa uľahčí prístup k 
vhodným zdrojom financovania a zníži 
administratívna záťaž.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva Komisiu, aby dôkladne 
preskúmala vplyv európskej závislosti na 
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dovoze z tretích krajín, najmä z Číny a 
ďalších krajín, v ktorých má štát 
významný vplyv na trh, čo vedie k 
nespravodlivým dôsledkom pre podniky a 
zamestnancov v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. uznáva prispôsobený prístup, ktorý 
bude Európska komisia realizovať pri 
navrhovaní programov v rámci 
priemyselnej stratégie; žiada, aby sa tento 
prístup uplatňoval s realistickou 
perspektívou pokrývajúcou skutočné 
potreby každého ekosystému;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Lukas Mandl

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. vzhľadom na ochranu európskych 
pracovných miest zdôrazňuje potrebu 
reformovať právne predpisy EÚ v oblasti 
hospodárskej súťaže a zároveň 
zabezpečiť, aby EÚ zostala otvorená a 
atraktívna pre zahraničné investície v 
rámci právneho štátu a noriem EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 107
Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b.  vyzýva členské štáty a Európsku 
komisiu, aby zabezpečili spravodlivý 
prechod na udržateľné hospodárske 
systémy ako nevyhnutný aspekt novej 
priemyselnej stratégie EÚ, najmä pre 
MSP, ktoré sú oporou európskeho 
hospodárstva; v tejto súvislosti podporuje 
komplementárnosť s novým akčným 
plánom pre obehové hospodárstvo, od 
ktorého sa očakáva vytvorenie 700 000 
nových pracovných miest v celej EÚ do 
roku 2030, z ktorých mnohé budú 
prínosné najmä pre MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. zdôrazňuje potrebu zlepšiť imidž 
odvetvia priemyslu ako základného 
kameňa hospodárstva, ktoré poskytuje 
jedno z piatich pracovných miest a je 
zodpovedné za veľký podiel európskeho 
vývozu a investícií do výskumu a inovácií; 
zdôrazňuje tiež potrebu ďalšieho 
zlepšovania imidžu podnikania, ktoré je 
rozhodujúce pre inováciu, vytváranie 
pracovných miest a začlenenie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 109
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b.  vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vytvorili podporné prostredie pre 
podniky, ktoré im umožní rozvíjať sa a 
rásť, a to znížením regulačnej záťaže a 
prípadným odstránením určitých 
daňových povinností s cieľom uľahčiť 
vytváranie nových pracovných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. zdôrazňuje, že 
konkurencieschopnosť Európy je 
primárne určovaná všeobecným 
podnikateľským prostredím v EÚ, a preto 
vyzýva na pokračovanie v práci na 
posilnení podnikateľského prostredia pre 
MSP, ako aj pre strategické odvetvia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Lukas Mandl

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. zdôrazňuje, že v záujme 
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zabezpečenia spravodlivej hospodárskej 
súťaže spoločnosti nesmú poskytovať 
otvorený prístup k svojim podnikovým 
údajom, keďže ochrana údajov je pre 
spoločnosti dôležitým aktívom, a teda 
zabezpečuje aj pracovné miesta v Európe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. poukazuje na potrebu poskytnúť 
primeranú ochranu všetkým pracovníkom 
v tých odvetviach, ktoré sú najviac 
postihnuté európskou zelenou dohodou 
predtým, ako pristúpia k akémukoľvek 
plánu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Návrh stanoviska
Odsek 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3c. pripomína, že automobilový a 
oceliarsky priemysel sú najviac postihnuté 
dosahom pandémie COVID-19, ako aj 
očakávanými zmenami v budúcom 
hospodárstve; domnieva sa, že nová 
priemyselná stratégia by mala prijať 
opatrenia pre tieto odvetvia vrátane 
primeranej finančnej podpory; 
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3c.  vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili investície potrebné na 
infraštruktúru s cieľom zaručiť široký 
prístup vo všetkých európskych regiónoch, 
najmä vo vidieckych oblastiach a v 
regiónoch, na ktoré sa vzťahuje článok 
174 Núdzového trustového fondu 
Európskej únie pre Afriku, a s cieľom 
podporiť podnikanie a nové pracovné 
príležitosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, 
Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že schopnosť prijať do 
zamestnania a udržať kvalifikovanú 
pracovnú silu má zásadný význam pre 
konkurencieschopný priemysel EÚ; 
domnieva sa, že vzdelávanie v oblastiach 
orientovaných na budúcnosť, zručnosti a 
kompetencie, najmä pokiaľ ide o odborné 
vzdelávanie a digitálne zručnosti, je 
nevyhnutné na riešenie súčasného 
nedostatku zručností; domnieva sa, že 
celoživotné vzdelávanie je nevyhnutným 
predpokladom zabezpečenia efektívneho a 

4. zdôrazňuje, že schopnosť prijať do 
zamestnania a udržať kvalifikovanú 
pracovnú silu má zásadný význam pre 
konkurencieschopný priemysel EÚ; 
domnieva sa, že vzdelávanie v oblastiach 
orientovaných na budúcnosť, zručnosti a 
kompetencie, najmä pokiaľ ide o odborné 
vzdelávanie a digitálne zručnosti, je 
nevyhnutné na riešenie súčasného 
nedostatku zručností; domnieva sa, že 
celoživotné vzdelávanie je nevyhnutným 
predpokladom zabezpečenia efektívneho a 
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včasného zvyšovania úrovne zručností a 
rekvalifikácie pracovníkov, a malo by byť 
neoddeliteľnou súčasťou priemyselnej 
stratégie EÚ; vyzýva v tejto súvislosti 
Komisiu, aby zabezpečila 
komplementárnosť medzi cieľmi novej 
priemyselnej stratégie a očakávaným 
aktualizovaným programom v oblasti 
zručností pre Európu;

včasného zvyšovania úrovne zručností a 
rekvalifikácie pracovníkov, a malo by byť 
neoddeliteľnou súčasťou priemyselnej 
stratégie EÚ; zdôrazňuje, že aktívne 
nástroje trhu práce, ako aj prístup k 
systémom sociálneho zabezpečenia na 
základe solidarity sú predpokladom 
kvalifikovanej európskej pracovnej sily; 
vyzýva v tejto súvislosti Komisiu, aby 
zabezpečila komplementárnosť medzi 
cieľmi novej priemyselnej stratégie a 
očakávaným aktualizovaným programom v 
oblasti zručností pre Európu; pripomína, že 
dôstojné pracovné podmienky a 
podmienky zamestnávania, ako aj 
odborná príprava na pracovisku a ďalšie 
vzdelávanie sú kľúčovými faktormi 
prekonania nedostatku zručností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Kim Van Sparrentak

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že schopnosť prijať do 
zamestnania a udržať kvalifikovanú 
pracovnú silu má zásadný význam pre 
konkurencieschopný priemysel EÚ; 
domnieva sa, že vzdelávanie v oblastiach 
orientovaných na budúcnosť, zručnosti a 
kompetencie, najmä pokiaľ ide o odborné 
vzdelávanie a digitálne zručnosti, je 
nevyhnutné na riešenie súčasného 
nedostatku zručností; domnieva sa, že 
celoživotné vzdelávanie je nevyhnutným 
predpokladom zabezpečenia efektívneho a 
včasného zvyšovania úrovne zručností a 
rekvalifikácie pracovníkov, a malo by byť 
neoddeliteľnou súčasťou priemyselnej 
stratégie EÚ; vyzýva v tejto súvislosti 
Komisiu, aby zabezpečila 
komplementárnosť medzi cieľmi novej 

4. zdôrazňuje, že schopnosť prilákať, 
prijať do zamestnania a udržať 
kvalifikovanú pracovnú silu má zásadný 
význam pre konkurencieschopný priemysel 
EÚ; považuje aktívne politiky trhu práce, 
vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie, 
odbornú prípravu v odvetviach 
zameraných na budúcnosť a 
zamestnanosť, prístupnú a dostupnú 
starostlivosť o deti, zručnosti a schopnosti, 
najmä pokiaľ ide o odborné vzdelávanie a 
digitálne zručnosti, za nevyhnutné na 
riešenie súčasného a budúceho nedostatku 
zručností a ponúkajú ľuďom vyhliadky do 
budúcnosti a príjmy; je presvedčený, že 
dlhodobá stratégia a zvýšenie investícií do 
celoživotného vzdelávania ľudských 
zdrojov sú nevyhnutným predpokladom 
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priemyselnej stratégie a očakávaným 
aktualizovaným programom v oblasti 
zručností pre Európu;

zabezpečenia efektívneho a včasného 
zvyšovania úrovne zručností a 
rekvalifikácie pracovníkov a uchádzačov o 
zamestnanie, a malo by byť 
neoddeliteľnou súčasťou priemyselnej 
stratégie EÚ; vyzýva v tejto súvislosti 
Komisiu, aby zabezpečila 
komplementárnosť medzi cieľmi novej 
priemyselnej stratégie, európskymi cieľmi 
v oblasti klímy, novou zelenou dohodou a 
očakávaným aktualizovaným programom v 
oblasti zručností pre Európu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že schopnosť prijať do 
zamestnania a udržať kvalifikovanú 
pracovnú silu má zásadný význam pre 
konkurencieschopný priemysel EÚ; 
domnieva sa, že vzdelávanie v oblastiach 
orientovaných na budúcnosť, zručnosti a 
kompetencie, najmä pokiaľ ide o odborné 
vzdelávanie a digitálne zručnosti, je 
nevyhnutné na riešenie súčasného 
nedostatku zručností; domnieva sa, že 
celoživotné vzdelávanie je nevyhnutným 
predpokladom zabezpečenia efektívneho a 
včasného zvyšovania úrovne zručností a 
rekvalifikácie pracovníkov, a malo by byť 
neoddeliteľnou súčasťou priemyselnej 
stratégie EÚ; vyzýva v tejto súvislosti 
Komisiu, aby zabezpečila 
komplementárnosť medzi cieľmi novej 
priemyselnej stratégie a očakávaným 
aktualizovaným programom v oblasti 
zručností pre Európu;

4. zdôrazňuje, že schopnosť prijať do 
zamestnania a udržať kvalifikovanú 
pracovnú silu prepojením fyzického a 
digitálneho sveta je nevyhnutná pre 
konkurencieschopný priemysel EÚ; 
zdôrazňuje, že EÚ musí podporovať 
vytváranie informácií, spoluprácu a 
vytváranie partnerstiev medzi všetkými 
aktérmi hospodárstva s osobitným 
ohľadom na výskumné a vzdelávacie 
inštitúcie, domnieva sa, že vzdelávanie v 
oblastiach orientovaných na budúcnosť, 
zručnosti a kompetencie, najmä pokiaľ ide 
o odborné vzdelávanie a digitálne 
zručnosti, je nevyhnutné na riešenie 
súčasného nedostatku zručností; domnieva 
sa, že celoživotné vzdelávanie a digitálna 
gramotnosť sú nevyhnutným 
predpokladom zabezpečenia efektívneho a 
včasného zvyšovania úrovne zručností a 
rekvalifikácie pracovníkov, a malo by byť 
neoddeliteľnou súčasťou priemyselnej 
stratégie EÚ; vyzýva v tejto súvislosti 
Komisiu, aby zabezpečila 
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komplementárnosť medzi cieľmi novej 
priemyselnej stratégie a očakávaným 
aktualizovaným programom v oblasti 
zručností pre Európu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že schopnosť prijať do 
zamestnania a udržať kvalifikovanú 
pracovnú silu má zásadný význam pre 
konkurencieschopný priemysel EÚ; 
domnieva sa, že vzdelávanie v oblastiach 
orientovaných na budúcnosť, zručnosti a 
kompetencie, najmä pokiaľ ide o odborné 
vzdelávanie a digitálne zručnosti, je 
nevyhnutné na riešenie súčasného 
nedostatku zručností; domnieva sa, že 
celoživotné vzdelávanie je nevyhnutným 
predpokladom zabezpečenia efektívneho a 
včasného zvyšovania úrovne zručností a 
rekvalifikácie pracovníkov, a malo by byť 
neoddeliteľnou súčasťou priemyselnej 
stratégie EÚ; vyzýva v tejto súvislosti 
Komisiu, aby zabezpečila 
komplementárnosť medzi cieľmi novej 
priemyselnej stratégie a očakávaným 
aktualizovaným programom v oblasti 
zručností pre Európu;

4. zdôrazňuje, že schopnosť prijať do 
zamestnania a udržať kvalifikovanú 
pracovnú silu má zásadný význam pre 
konkurencieschopný priemysel EÚ; 
domnieva sa, že vzdelávanie v oblastiach 
orientovaných na budúcnosť, zručnosti a 
kompetencie, najmä pokiaľ ide o odborné 
vzdelávanie a digitálne zručnosti, je 
nevyhnutné na riešenie súčasného 
nedostatku zručností; domnieva sa, že 
celoživotné vzdelávanie je nevyhnutným 
predpokladom zabezpečenia efektívneho a 
včasného zvyšovania úrovne zručností a 
rekvalifikácie pracovníkov, a malo by byť 
neoddeliteľnou súčasťou priemyselnej 
stratégie EÚ; vyzýva v tejto súvislosti 
Komisiu, aby zabezpečila 
komplementárnosť medzi cieľmi novej 
priemyselnej stratégie a očakávaným 
aktualizovaným programom v oblasti 
zručností pre Európu zameraním sa na 
konkrétne opatrenia a koordinované 
stratégie pre dospelých s cieľom umožniť 
im, aby posilnili svoje zručnosti a 
kvalifikácie a spĺňali moderné požiadavky 
trhu, dopytu a prechodov;  

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 119
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že schopnosť prijať do 
zamestnania a udržať kvalifikovanú 
pracovnú silu má zásadný význam pre 
konkurencieschopný priemysel EÚ; 
domnieva sa, že vzdelávanie v oblastiach 
orientovaných na budúcnosť, zručnosti a 
kompetencie, najmä pokiaľ ide o odborné 
vzdelávanie a digitálne zručnosti, je 
nevyhnutné na riešenie súčasného 
nedostatku zručností; domnieva sa, že 
celoživotné vzdelávanie je nevyhnutným 
predpokladom zabezpečenia efektívneho a 
včasného zvyšovania úrovne zručností a 
rekvalifikácie pracovníkov, a malo by byť 
neoddeliteľnou súčasťou priemyselnej 
stratégie EÚ; vyzýva v tejto súvislosti 
Komisiu, aby zabezpečila 
komplementárnosť medzi cieľmi novej 
priemyselnej stratégie a očakávaným 
aktualizovaným programom v oblasti 
zručností pre Európu;

4. zdôrazňuje, že schopnosť prijať do 
zamestnania a udržať kvalifikovanú 
pracovnú silu má zásadný význam pre 
konkurencieschopný priemysel EÚ; 
domnieva sa, že vzdelávanie v oblastiach 
orientovaných na budúcnosť, zručnosti a 
kompetencie, najmä pokiaľ ide o odborné 
vzdelávanie a duálne vzdelávanie a 
digitálne zručnosti, je nevyhnutné na 
riešenie súčasného nedostatku zručností; 
domnieva sa, že priemysel a podniky EÚ 
by mali zohrávať kľúčovú úlohu pri 
plánovaní a rozvoji vzdelávacích 
programov a programov odbornej 
prípravy s cieľom uľahčiť prechod na trh 
práce; domnieva sa, že celoživotné 
vzdelávanie je nevyhnutným 
predpokladom zabezpečenia efektívneho a 
včasného zvyšovania úrovne zručností a 
rekvalifikácie pracovníkov, a malo by byť 
neoddeliteľnou súčasťou priemyselnej 
stratégie EÚ; vyzýva v tejto súvislosti 
Komisiu, aby zabezpečila 
komplementárnosť medzi cieľmi novej 
priemyselnej stratégie a očakávaným 
aktualizovaným programom v oblasti 
zručností pre Európu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že schopnosť prijať do 4. zdôrazňuje, že schopnosť prijať do 
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zamestnania a udržať kvalifikovanú 
pracovnú silu má zásadný význam pre 
konkurencieschopný priemysel EÚ; 
domnieva sa, že vzdelávanie v oblastiach 
orientovaných na budúcnosť, zručnosti a 
kompetencie, najmä pokiaľ ide o odborné 
vzdelávanie a digitálne zručnosti, je 
nevyhnutné na riešenie súčasného 
nedostatku zručností; domnieva sa, že 
celoživotné vzdelávanie je nevyhnutným 
predpokladom zabezpečenia efektívneho a 
včasného zvyšovania úrovne zručností a 
rekvalifikácie pracovníkov, a malo by byť 
neoddeliteľnou súčasťou priemyselnej 
stratégie EÚ; vyzýva v tejto súvislosti 
Komisiu, aby zabezpečila 
komplementárnosť medzi cieľmi novej 
priemyselnej stratégie a očakávaným 
aktualizovaným programom v oblasti 
zručností pre Európu;

zamestnania a udržať kvalifikovanú 
pracovnú silu má zásadný význam pre 
konkurencieschopný priemysel EÚ; 
domnieva sa, že investície do vzdelávania 
v oblastiach orientovaných na budúcnosť, 
zručnosti a kompetencie, najmä pokiaľ ide 
o odborné vzdelávanie a digitálne 
zručnosti, je nevyhnutné na riešenie 
súčasného nedostatku zručností; domnieva 
sa, že celoživotné vzdelávanie je 
nevyhnutným predpokladom zabezpečenia 
efektívneho a včasného zvyšovania úrovne 
zručností a rekvalifikácie pracovníkov, a 
malo by byť neoddeliteľnou súčasťou 
priemyselnej stratégie EÚ; vyzýva v tejto 
súvislosti Komisiu, aby zabezpečila 
komplementárnosť medzi cieľmi novej 
priemyselnej stratégie a očakávaným 
aktualizovaným programom v oblasti 
zručností pre Európu; zdôrazňuje význam 
prispôsobenia zručností potrebám trhu 
práce; vyzýva na zlepšenie uznávania 
kvalifikácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že schopnosť prijať do 
zamestnania a udržať kvalifikovanú 
pracovnú silu má zásadný význam pre 
konkurencieschopný priemysel EÚ; 
domnieva sa, že vzdelávanie v oblastiach 
orientovaných na budúcnosť, zručnosti a 
kompetencie, najmä pokiaľ ide o odborné 
vzdelávanie a digitálne zručnosti, je 
nevyhnutné na riešenie súčasného 
nedostatku zručností; domnieva sa, že 
celoživotné vzdelávanie je nevyhnutným 
predpokladom zabezpečenia efektívneho a 
včasného zvyšovania úrovne zručností a 

4. zdôrazňuje, že schopnosť prijať do 
zamestnania a udržať kvalifikovanú 
pracovnú silu má zásadný význam pre 
konkurencieschopný priemysel EÚ; 
domnieva sa, že vzdelávanie v oblastiach 
orientovaných na budúcnosť, zručnosti a 
kompetencie, najmä pokiaľ ide o odborné 
vzdelávanie a digitálne zručnosti, je 
nevyhnutné na riešenie súčasného 
nedostatku zručností; zdôrazňuje význam 
zapojenia pracovníkov do riadenia a ich 
vlastného podnikania, a to aj 
prostredníctvom družstiev a sociálnych 
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rekvalifikácie pracovníkov, a malo by byť 
neoddeliteľnou súčasťou priemyselnej 
stratégie EÚ; vyzýva v tejto súvislosti 
Komisiu, aby zabezpečila 
komplementárnosť medzi cieľmi novej 
priemyselnej stratégie a očakávaným 
aktualizovaným programom v oblasti 
zručností pre Európu;

podnikov; domnieva sa, že celoživotné 
vzdelávanie je nevyhnutným 
predpokladom zabezpečenia efektívneho a 
včasného zvyšovania úrovne zručností a 
rekvalifikácie pracovníkov, a malo by byť 
neoddeliteľnou súčasťou priemyselnej 
stratégie EÚ; vyzýva v tejto súvislosti 
Komisiu, aby zabezpečila 
komplementárnosť medzi cieľmi novej 
priemyselnej stratégie a očakávaným 
aktualizovaným programom v oblasti 
zručností pre Európu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že schopnosť prijať do 
zamestnania a udržať kvalifikovanú 
pracovnú silu má zásadný význam pre 
konkurencieschopný priemysel EÚ; 
domnieva sa, že vzdelávanie v oblastiach 
orientovaných na budúcnosť, zručnosti a 
kompetencie, najmä pokiaľ ide o odborné 
vzdelávanie a digitálne zručnosti, je 
nevyhnutné na riešenie súčasného 
nedostatku zručností; domnieva sa, že 
celoživotné vzdelávanie je nevyhnutným 
predpokladom zabezpečenia efektívneho a 
včasného zvyšovania úrovne zručností a 
rekvalifikácie pracovníkov, a malo by byť 
neoddeliteľnou súčasťou priemyselnej 
stratégie EÚ; vyzýva v tejto súvislosti 
Komisiu, aby zabezpečila 
komplementárnosť medzi cieľmi novej 
priemyselnej stratégie a očakávaným 
aktualizovaným programom v oblasti 
zručností pre Európu;

4. zdôrazňuje, že schopnosť prijať do 
zamestnania a udržať kvalifikovanú 
pracovnú silu má zásadný význam pre 
stabilný a udržateľný priemysel EÚ; 
domnieva sa, že v tomto ohľade sú 
prvoradé najvyššie mzdy a lepšie pracovné 
podmienky; domnieva sa, že vzdelávanie v 
oblastiach orientovaných na budúcnosť, 
zručnosti a kompetencie, najmä pokiaľ ide 
o odborné vzdelávanie a digitálne 
zručnosti, je tiež dôležité na riešenie 
súčasného nedostatku zručností; domnieva 
sa, že celoživotné vzdelávanie by mohlo 
pomôcť zabezpečiť efektívne a včasné 
zvyšovanie úrovne zručností a 
rekvalifikácie pracovníkov, a malo by byť 
neoddeliteľnou súčasťou priemyselnej 
stratégie EÚ; vyzýva v tejto súvislosti 
Komisiu, aby zabezpečila 
komplementárnosť medzi cieľmi novej 
priemyselnej stratégie a očakávaným 
aktualizovaným programom v oblasti 
zručností pre Európu;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Loucas Fourlas

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že schopnosť prijať do 
zamestnania a udržať kvalifikovanú 
pracovnú silu má zásadný význam pre 
konkurencieschopný priemysel EÚ; 
domnieva sa, že vzdelávanie v oblastiach 
orientovaných na budúcnosť, zručnosti a 
kompetencie, najmä pokiaľ ide o odborné 
vzdelávanie a digitálne zručnosti, je 
nevyhnutné na riešenie súčasného 
nedostatku zručností; domnieva sa, že 
celoživotné vzdelávanie je nevyhnutným 
predpokladom zabezpečenia efektívneho a 
včasného zvyšovania úrovne zručností a 
rekvalifikácie pracovníkov, a malo by byť 
neoddeliteľnou súčasťou priemyselnej 
stratégie EÚ; vyzýva v tejto súvislosti 
Komisiu, aby zabezpečila 
komplementárnosť medzi cieľmi novej 
priemyselnej stratégie a očakávaným 
aktualizovaným programom v oblasti 
zručností pre Európu;

4. zdôrazňuje, že schopnosť prijať do 
zamestnania a udržať kvalifikovanú 
pracovnú silu má zásadný význam pre 
konkurencieschopný priemysel EÚ; 
domnieva sa, že vzdelávanie v oblastiach 
orientovaných na budúcnosť, zručnosti a 
kompetencie, najmä pokiaľ ide o odborné 
vzdelávanie a digitálne zručnosti, je 
nevyhnutné na riešenie súčasného 
nedostatku zručností; domnieva sa, že 
celoživotné vzdelávanie je nevyhnutným 
predpokladom zabezpečenia efektívneho a 
včasného zvyšovania úrovne zručností a 
rekvalifikácie pracovníkov, a malo by byť 
neoddeliteľnou súčasťou priemyselnej 
stratégie EÚ; vyzýva v tejto súvislosti 
Komisiu, aby zabezpečila 
komplementárnosť medzi cieľmi novej 
priemyselnej stratégie a očakávaným 
aktualizovaným programom v oblasti 
zručností pre Európu; mali by sa 
preskúmať ďalšie nástroje, ktoré zvyšujú 
konvergenciu trhov práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že schopnosť prijať do 4. zdôrazňuje, že schopnosť prijať do 
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zamestnania a udržať kvalifikovanú 
pracovnú silu má zásadný význam pre 
konkurencieschopný priemysel EÚ; 
domnieva sa, že vzdelávanie v oblastiach 
orientovaných na budúcnosť, zručnosti a 
kompetencie, najmä pokiaľ ide o odborné 
vzdelávanie a digitálne zručnosti, je 
nevyhnutné na riešenie súčasného 
nedostatku zručností; domnieva sa, že 
celoživotné vzdelávanie je nevyhnutným 
predpokladom zabezpečenia efektívneho a 
včasného zvyšovania úrovne zručností a 
rekvalifikácie pracovníkov, a malo by byť 
neoddeliteľnou súčasťou priemyselnej 
stratégie EÚ; vyzýva v tejto súvislosti 
Komisiu, aby zabezpečila 
komplementárnosť medzi cieľmi novej 
priemyselnej stratégie a očakávaným 
aktualizovaným programom v oblasti 
zručností pre Európu;

zamestnania a udržať kvalifikovanú 
pracovnú silu má zásadný význam pre 
konkurencieschopný priemysel EÚ; 
domnieva sa, že vzdelávanie v oblastiach 
orientovaných na budúcnosť, zručnosti a 
kompetencie, najmä pokiaľ ide o odborné 
vzdelávanie a digitálne zručnosti, je 
nevyhnutné na riešenie súčasného 
nedostatku zručností; domnieva sa, že 
individualizované celoživotné vzdelávanie 
je nevyhnutným predpokladom 
zabezpečenia efektívneho a včasného 
zvyšovania úrovne zručností a 
rekvalifikácie pracovníkov, a malo by byť 
neoddeliteľnou súčasťou priemyselnej 
stratégie EÚ; vyzýva v tejto súvislosti 
Komisiu, aby zabezpečila 
komplementárnosť medzi cieľmi novej 
priemyselnej stratégie a očakávaným 
aktualizovaným programom v oblasti 
zručností pre Európu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Kim Van Sparrentak

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. domnieva sa, že zotavovanie sa z 
krízy COVID musí umožniť prechod na 
obehové a klimaticky neutrálne 
hospodárstvo a spoločnosť, ktorý ponúka 
nové príležitosti na vytváranie pracovných 
miest a modernizáciu európskeho 
priemyselného odvetvia vytváraním 
nových trhov, najmä prostredníctvom 
energetickej účinnosti, zvyšovaním 
objemu obnoviteľných zdrojov energie a 
podporou inovatívnych modelov, ako sú 
zhodnocovanie vyhodených predmetov, 
opätovné používanie a oprava, a to 
zavedením práva na opravu a zároveň 
prispievaním k blahobytu ľudí a 
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znižovaním spotreby energie a zdrojov v 
Európe, a tým aj nákladov; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, 
Radka Maxová

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. uznáva, že nedostatok zručností 
patrí medzi najväčšie výzvy, ktorým v 
súčasnosti čelia podniky, čo bráni výrobe 
a rastu; domnieva sa, že podniky sú 
kľúčovými aktérmi pri podpore rozvoja 
zručností a kompetencií; vyzýva EÚ a 
členské štáty, aby podnecovali a 
podporovali lepšiu spoluprácu medzi 
vzdelávacími inštitúciami a podnikmi s 
cieľom poskytnúť nové zručnosti novým 
profesiám a odvetviam, ktoré vyplynú z 
prechodu na udržateľné, digitálne a 
ekologické hospodárstvo.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje , že prioritou novej 
priemyselnej stratégie pre Európu by mala 
byť podpora európskeho podnikateľského 
ducha, celoživotného vzdelávania a 
kultúry odbornej prípravy a konkrétne 
opatrenia v oblasti rekvalifikácie 
zamerané na vytvorenie silnej a odolnej 
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pracovnej sily; žiada, aby sa v 
priemyselnej stratégii EÚ zohľadnili 
rôzne regióny v EÚ a rôzne trhy práce 
členských štátov EÚ s cieľom zabezpečiť 
súdržnosť v rámci vnútorného trhu a 
rovnaké podmienky zamestnávania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Marc Angel

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
primerané reakcie na ďalšie sektorové 
zmeny, ktoré si vyžadujú primeraný 
rekvalifikačný program pre 
zamestnancov, ktorých pracovné miesta 
by mali zaniknúť alebo byť nahradené 
robotikou; zdôrazňuje tiež, že v záujme 
posilnenia jednotného trhu je potrebné 
zaoberať sa potenciálnymi reakciami 
spoločnosti, ako aj rozvíjať koncepcie a 
nápady, ktoré môžu byť odpoveďou na 
tieto výzvy, vrátane možných daňových 
aspektov pracovných miest nahradených 
robotikou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje potrebu rýchlejšej 
integrácie mladých učňov do trhu práce 
prostredníctvom kvalitných platených 
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stáží; vyzýva členské štáty, aby od 
základného vzdelávania podporovali 
kultúru odborného vzdelávania a 
prípravy, v rámci ktorých sa odborné 
vzdelávanie a príprava oceňujú a stávajú 
žiaducou a predvídateľnou cestou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že sociálny dialóg na 
všetkých úrovniach a silní sociálni 
partneri majú kľúčový význam pre 
spoločné riešenie hospodárskych a 
priemyselných výziev v spolupráci 
pracovníkov so zamestnávateľmi vrátane 
predvídania zmien a vymedzenia 
spoločných stratégií pre podniky a 
pracovníkov na obnovu a úspešné 
zvládnutie zmien;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a.  poukazuje na to, že rozvoj 
technológií umelej inteligencie vyvoláva 
vážne etické výzvy pre budúcnosť trhu 
práce; odporúča, aby Komisia zohľadnila 
tento problém vo svojich posúdeniach 
vplyvu právnych predpisov v oblasti 
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umelej inteligencie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. zdôrazňuje úlohu dostupnosti 
vzdelávacích činností pri vytváraní 
kultúry celoživotného vzdelávania; vyzýva 
Európsku komisiu, aby vytvorila a 
podporovala viac príležitostí na prístup k 
celoživotnému vzdelávaniu, ako sú 
programy univerzít pre dospelých a 
seniorov, verejné vzdelávacie centrá, 
poukazy na vzdelávacie aktivity, verejné 
hromadné otvorené online kurzy, viac 
finančných prostriedkov pre organizácie 
občianskej spoločnosti v oblasti 
vzdelávania, fondy a činnosti zamerané 
na zmenu kariéry.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, 
Radka Maxová

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. zdôrazňuje, že vysokokvalifikovaní 
a špecializovaní pracovníci sú hlavným 
zdrojom inovácií a 
konkurencieschopnosti; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby posilnili mobilitu v 
rámci vnútorného trhu, odstránili všetky 
zostávajúce prekážky, zabezpečili 
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prenosnosť a úplné uznávanie zručností a 
odborných kvalifikácií a účinnú ochranu 
práva na sociálne zabezpečenie mobilných 
ľudí v rámci EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. vyzýva Komisiu, aby úzko 
spolupracovala s členskými štátmi na 
návrhu, vykonávaní a presadzovaní 
európskych etických a bezpečnostných 
noriem pre umelú inteligenciu; 
konštatuje, že EÚ má potenciál stať sa 
svetovým lídrom v podpore sociálne 
zodpovedného prístupu k tejto technológii 
a jej využívaniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. nabáda, aby sa vytvorila 
prognostická skupina EÚ pozostávajúca z 
priemyslu, sociálnych partnerov a iných 
príslušných zainteresovaných strán s 
cieľom identifikovať budúce medzery a 
nedostatky v zručnostiach pomocou 
umelej inteligencie a kapacít v oblasti 
veľkých dát;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 136
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne

Návrh stanoviska
Odsek 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4c. víta prácu Európskej nadácie pre 
odborné vzdelávanie (ETF), najmä v 
oblasti odborného vzdelávania, pri 
podpore mobility a pomoci partnerským 
krajinám pri ich prechode a rozvoji 
ľudského kapitálu prostredníctvom 
reformy ich systémov vzdelávania a 
odbornej prípravy a trhu práce; vyzýva na 
väčšiu spoluprácu v oblasti poznatkov, 
výmeny informácií a najlepších postupov 
medzi strediskom Cedefop, nadáciou 
EUROFOUND, ESVČ a Komisiou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru

Návrh stanoviska
Odsek 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4c. domnieva sa, že na uspokojenie 
súčasného a budúceho dopytu po 
kvalifikovaných pracovníkoch sú potrebné 
naliehavé opatrenia; vyzýva EÚ a členské 
štáty, aby zlepšili a ďalej rozvíjali politiky 
zamerané na prilákanie výskumných 
pracovníkov, vysokovýkonných študentov 
a vysokokvalifikovaných pracovníkov z 
tretích krajín;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 138
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odsek 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4c. zdôrazňuje, že nová priemyselná 
stratégia by mala podporovať rovnaké 
podmienky a súdržnosť v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Odsek 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4d. žiada Európsku komisiu, aby 
lepšie predpovedala zručnosti potrebné vo 
všetkých odvetviach a v priemysle s 
cieľom prispôsobiť sa zmenám, ktoré si 
vyžaduje nové zelené hospodárstvo, a 
najmä poskytnúť modely pre vplyv 
scenárov dekarbonizácie na 
zamestnanosť; nabáda Európsku 
komisiu, aby pokračovala v konzultačnom 
procese so všetkými príslušnými 
zainteresovanými stranami vrátane 
poskytovateľov OVP, univerzít, verejných 
služieb zamestnanosti, spoločností, 
odborových zväzov, miestnych a 
regionálnych orgánov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela
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Návrh stanoviska
Odsek 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4d. domnieva sa, že nová priemyselná 
stratégia by mala zohľadňovať 
rozmanitosť MSP z hľadiska veľkosti, 
veku alebo odvetvia; ďalej uznáva, že 
ekologické a digitálne transformácie 
môžu pre niektoré MSP predstavovať 
výzvu; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
viac podporovali počiatočné investície 
požadované obehovými a ekologickejšími 
obchodnými modelmi a odstránili všetky 
existujúce administratívne prekážky, 
ktorým MSP čelia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odsek 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4d.  žiada, aby sa do stratégie zahrnuli 
potreby menej technologicky vyspelých 
priemyselných regiónov, ktoré sú vo 
veľkej miere závislé od pevných fosílnych 
palív, ako je širokopásmové internetové 
pokrytie; zdôrazňuje potrebu zahrnúť 
riziko strát pracovných miest v dôsledku 
priemyselného prechodu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, 
Radka Maxová

Návrh stanoviska
Odsek 4 e (nový)



AM\1207099SK.docx 73/91 PE653.758v01-00

SK

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4e. zdôrazňuje, že občania a podniky v 
celej EÚ by mali mať rovnaké príležitosti 
na využívanie výhod vyplývajúcich z 
priemyselných zmien; vyzýva EÚ a 
členské štáty, aby zabezpečili, že prechod 
na digitálne, inovatívne a udržateľné 
odvetvia podporí hospodársky rast a 
prosperitu a nepovedie k vylúčeniu či 
sociálnej a geografickej polarizácii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že nedávna pandémia 
ukázala význam digitálnych riešení, najmä 
práce na diaľku, a potrebu vypracovať 
usmernenia a nariadenia na európskej 
úrovni; domnieva sa, že práca na diaľku 
ponúka príležitosti, ako je lepšia rovnováha 
medzi pracovným a súkromným životom, 
zníženie emisií CO2 v súvislosti s 
každodenným dochádzaním a zlepšenie 
pracovných príležitostí pre osoby so 
zdravotným postihnutím; vyzýva Komisiu, 
aby navrhla legislatívny rámec s cieľom 
regulovať podmienky práce na diaľku v 
celej EÚ;

5. domnieva sa, že nedávna pandémia 
ukázala význam digitálnych riešení, najmä 
práce na diaľku, a potrebu vypracovať 
usmernenia a nariadenia na európskej 
úrovni; domnieva sa, že práca na diaľku 
ponúka príležitosti, ako je lepšia rovnováha 
medzi pracovným a súkromným životom, 
zníženie emisií CO2 v súvislosti s 
každodenným dochádzaním a zlepšenie 
pracovných príležitostí pre osoby so 
zdravotným postihnutím, rodičov s malými 
deťmi alebo neformálnych opatrovateľov, 
ktorí sa starajú o svojich príbuzných; 
vyzýva Komisiu, aby navrhla legislatívny 
rámec s cieľom regulovať podmienky 
práce na diaľku v celej EÚ; zdôrazňuje; v 
tejto súvislosti by sa však mala venovať 
väčšia pozornosť situácii rodičov s 
malými deťmi a neprofesionálnych 
opatrovateľov, najmä pokiaľ ide o 
rovnováhu medzi pracovným a 
súkromným životom, najmä pri práci na 
diaľku v prípade budúcej krízy, čo sa 
ukázalo ako problematické v čase krízy 
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COVID-19, keď bola väčšina škôl a 
stredísk dennej starostlivosti zatvorená a 
rodičia a opatrovatelia museli súčasne 
vykonávať svoje opatrovateľské 
povinnosti a pracovať na diaľku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco 
Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta 
Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner, Brando Benifei

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že nedávna pandémia 
ukázala význam digitálnych riešení, najmä 
práce na diaľku, a potrebu vypracovať 
usmernenia a nariadenia na európskej 
úrovni; domnieva sa, že práca na diaľku 
ponúka príležitosti, ako je lepšia rovnováha 
medzi pracovným a súkromným životom, 
zníženie emisií CO2 v súvislosti s 
každodenným dochádzaním a zlepšenie 
pracovných príležitostí pre osoby so 
zdravotným postihnutím; vyzýva Komisiu, 
aby navrhla legislatívny rámec s cieľom 
regulovať podmienky práce na diaľku v 
celej EÚ;

5. pripomína, že nedávna pandémia 
zdôraznila význam digitálnych riešení, 
najmä práce na diaľku, a potrebu stanoviť 
spoločné pravidlá na európskej úrovni s 
cieľom chrániť zdravie a bezpečnosť 
pracovníkov;  konštatuje, že práca na 
diaľku ponúka príležitosti, ako je lepšia 
rovnováha medzi pracovným a súkromným 
životom, zníženie emisií CO2 v súvislosti s 
každodenným dochádzaním a zlepšenie 
pracovných príležitostí pre osoby so 
zdravotným postihnutím, pričom zároveň 
existujú riziká súvisiace s duševným 
zdravím pracovníkov, ako aj všeobecné 
problémy týkajúce sa sociálnej, 
profesionálnej a digitálnej priepasti, čo 
predstavuje osobitný problém; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla smernicu o 
dôstojných pracovných podmienkach a 
podmienkach zamestnávania v digitálnom 
hospodárstve;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Marc Botenga, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis
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Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že nedávna pandémia 
ukázala význam digitálnych riešení, najmä 
práce na diaľku, a potrebu vypracovať 
usmernenia a nariadenia na európskej 
úrovni; domnieva sa, že práca na diaľku 
ponúka príležitosti, ako je lepšia 
rovnováha medzi pracovným a 
súkromným životom, zníženie emisií CO2 
v súvislosti s každodenným dochádzaním a 
zlepšenie pracovných príležitostí pre osoby 
so zdravotným postihnutím; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla legislatívny rámec s 
cieľom regulovať podmienky práce na 
diaľku v celej EÚ;

5. domnieva sa, že nedávna pandémia 
ukázala význam digitálnych riešení, najmä 
práce na diaľku, a potrebu vypracovať 
usmernenia a nariadenia na európskej 
úrovni; domnieva sa, že práca na diaľku 
ponúka riziká aj príležitosti na zosúladenie 
pracovného a súkromného života, zníženie 
emisií CO2 v súvislosti s každodenným 
dochádzaním a zlepšenie pracovných 
príležitostí pre osoby so zdravotným 
postihnutím; vyzýva Komisiu, aby navrhla 
legislatívny rámec s cieľom regulovať 
podmienky práce na diaľku v celej EÚ, 
ktorý chráni najvyššie pracovné normy a 
zabraňuje oslabeniu kolektívneho 
vyjednávania a angažovanosti sociálnych 
partnerov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Kim Van Sparrentak

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že nedávna pandémia 
ukázala význam digitálnych riešení, najmä 
práce na diaľku, a potrebu vypracovať 
usmernenia a nariadenia na európskej 
úrovni; domnieva sa, že práca na diaľku 
ponúka príležitosti, ako je lepšia rovnováha 
medzi pracovným a súkromným životom, 
zníženie emisií CO2 v súvislosti s 
každodenným dochádzaním a zlepšenie 
pracovných príležitostí pre osoby so 
zdravotným postihnutím; vyzýva Komisiu, 
aby navrhla legislatívny rámec s cieľom 
regulovať podmienky práce na diaľku v 

5. domnieva sa, že nedávna pandémia 
ešte viac zdôraznila význam riešení 
priaznivých pre životné prostredie a 
digitálnych riešení, ako je práca na diaľku, 
a potrebu vypracovať usmernenia a 
nariadenia na európskej úrovni; domnieva 
sa, že práca na diaľku ponúka príležitosti, 
ako je lepšia rovnováha medzi pracovným 
a súkromným životom, zníženie emisií 
CO2 v súvislosti s každodenným 
dochádzaním a zlepšenie pracovných 
príležitostí pre osoby so zdravotným 
postihnutím, ako aj pre mladých ľudí a 
ľudí v odľahlých oblastiach; vyzýva 
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celej EÚ; Komisiu, aby navrhla legislatívny rámec s 
cieľom regulovať podmienky práce na 
diaľku v celej EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že nedávna pandémia 
ukázala význam digitálnych riešení, najmä 
práce na diaľku, a potrebu vypracovať 
usmernenia a nariadenia na európskej 
úrovni; domnieva sa, že práca na diaľku 
ponúka príležitosti, ako je lepšia rovnováha 
medzi pracovným a súkromným životom, 
zníženie emisií CO2 v súvislosti s 
každodenným dochádzaním a zlepšenie 
pracovných príležitostí pre osoby so 
zdravotným postihnutím; vyzýva Komisiu, 
aby navrhla legislatívny rámec s cieľom 
regulovať podmienky práce na diaľku v 
celej EÚ;

5. domnieva sa, že nedávna pandémia 
ukázala význam digitálnych riešení, najmä 
práce na diaľku, a potrebu vypracovať 
usmernenia a nariadenia na európskej 
úrovni; domnieva sa, že práca na diaľku 
ponúka príležitosti, ako je lepšia rovnováha 
medzi pracovným a súkromným životom, 
zníženie emisií CO2 v súvislosti s 
každodenným dochádzaním a zlepšenie 
pracovných príležitostí pre osoby so 
zdravotným postihnutím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že nedávna pandémia 
ukázala význam digitálnych riešení, najmä 
práce na diaľku, a potrebu vypracovať 
usmernenia a nariadenia na európskej 
úrovni; domnieva sa, že práca na diaľku 
ponúka príležitosti, ako je lepšia rovnováha 

5. domnieva sa, že nedávna pandémia 
ukázala význam digitálnych riešení, najmä 
práce na diaľku, a potrebu vypracovať 
usmernenia a nariadenia na európskej 
úrovni; domnieva sa, že práca na diaľku 
ponúka príležitosti, ako je lepšia rovnováha 
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medzi pracovným a súkromným životom, 
zníženie emisií CO2 v súvislosti s 
každodenným dochádzaním a zlepšenie 
pracovných príležitostí pre osoby so 
zdravotným postihnutím; vyzýva Komisiu, 
aby navrhla legislatívny rámec s cieľom 
regulovať podmienky práce na diaľku v 
celej EÚ;

medzi pracovným a súkromným životom, 
zníženie emisií CO2 v súvislosti s 
každodenným dochádzaním a zlepšenie 
pracovných príležitostí pre osoby so 
zdravotným postihnutím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že nedávna pandémia 
ukázala význam digitálnych riešení, najmä 
práce na diaľku, a potrebu vypracovať 
usmernenia a nariadenia na európskej 
úrovni; domnieva sa, že práca na diaľku 
ponúka príležitosti, ako je lepšia rovnováha 
medzi pracovným a súkromným životom, 
zníženie emisií CO2 v súvislosti s 
každodenným dochádzaním a zlepšenie 
pracovných príležitostí pre osoby so 
zdravotným postihnutím; vyzýva Komisiu, 
aby navrhla legislatívny rámec s cieľom 
regulovať podmienky práce na diaľku v 
celej EÚ;

5. domnieva sa, že nedávna pandémia 
ukázala význam digitálnych riešení, najmä 
práce na diaľku, a potrebu vypracovať 
usmernenia a nariadenia na európskej 
úrovni; domnieva sa, že práca na diaľku 
ponúka príležitosti, ako je lepšia rovnováha 
medzi pracovným a súkromným životom, 
zníženie emisií CO2 v súvislosti s 
každodenným dochádzaním a zlepšenie 
pracovných príležitostí pre osoby so 
zdravotným postihnutím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Odsek 5
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že nedávna pandémia 
ukázala význam digitálnych riešení, najmä 
práce na diaľku, a potrebu vypracovať 
usmernenia a nariadenia na európskej 
úrovni; domnieva sa, že práca na diaľku 
ponúka príležitosti, ako je lepšia rovnováha 
medzi pracovným a súkromným životom, 
zníženie emisií CO2 v súvislosti s 
každodenným dochádzaním a zlepšenie 
pracovných príležitostí pre osoby so 
zdravotným postihnutím; vyzýva Komisiu, 
aby navrhla legislatívny rámec s cieľom 
regulovať podmienky práce na diaľku v 
celej EÚ;

5. (netýka sa slovenskej verzie) 
believes that telework offers opportunities 
such as better work-life balance, reduced 
CO2 emissions related to the daily 
commute, and enhanced employment 
opportunities for disabled people; calls on 
the Commission to propose a legislative 
framework with a view to regulating 
telework conditions across the EU;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, 
Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Odsek 5 – pododsek 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

zdôrazňuje, že investície do bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci pomáhajú 
predchádzať chorobám z povolania, 
úrazom a škodlivému fyzickému a 
psychosociálnemu tlaku a majú 
hmatateľný pozitívny vplyv na 
hospodárstvo tým, že prispievajú k lepšej 
výkonnosti a udržateľnej pracovnej 
kariére; pripomína, že podľa Európskej 
komisie jedno euro vynaložené na 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
prináša späť najmenej dve eurá; 
zdôrazňuje, že bezpečnosť a ochrana 
zdravia pri práci by mali byť prioritou aj v 
novej priemyselnej stratégii pre Európu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 152
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva Európsku komisiu, aby 
navrhla ambicióznu aktualizáciu 
európskeho akčného plánu digitálneho 
vzdelávania, ktorou by sa demokratizovalo 
dištančné vzdelávanie a ktorá by zahŕňala 
celoživotné vzdelávanie a neformálne 
vzdelávanie, zabezpečovala lepšie 
financovanie, aby sa digitálne zručnosti 
stali absolútnou prioritou, a posilňovala 
spoluprácu medzi členskými štátmi; 
vyzýva Európsku komisiu, aby 
preskúmala akútnu úlohu a potenciál 
práce na diaľku a dištančného 
vzdelávania vo verejnom a súkromnom 
sektore a zabezpečila, aby nikto nezaostal;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Lukas Mandl

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že politika v oblasti 
klímy by sa mala realizovať spôsobom, 
ktorý podporuje nové technológie, 
investície a inovácie, a tým aj tvorbu 
pracovných miest; zdôrazňuje, že zatiaľ 
čo ekologická transformácia má potenciál 
vytvoriť nové ekologické pracovné miesta, 
každý plán dekarbonizácie európskeho 
priemyslu musí byť sprevádzaný 
mechanizmom kompenzácie uhlíka na 
hraniciach v súlade so systémom WTO, 
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ktorý dopĺňa existujúce opatrenia v oblasti 
úniku uhlíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili účinné rámce preventívnej 
reštrukturalizácie a rámec druhej šance s 
cieľom umožniť poctivým dlžníkom vo 
finančných ťažkostiach opäť sa stať 
životaschopnými, zabrániť platobnej 
neschopnosti a neodradiť ich od 
vyskúšania nových nápadov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že rodová rovnováha a 
dosiahnutie rovnosti medzi mužmi a 
ženami musia byť hlavnými zásadami 
priemyselnej stratégie EÚ; vyzýva 
Komisiu, aby zahrnula rodové hľadisko 
do svojej stratégie priemyselnej politiky, 
najmä do svojich opatrení na riešenie 
digitálnej a ekologickej transformácie, a 
aby podporovala účasť žien na digitálnom 
podnikaní, vzdelávanie a zamestnanosť v 
oblasti STEM a IKT s cieľom zabrániť 
vzniku priemyselných a digitálnych 

6. zdôrazňuje, že rovnosť medzi 
mužmi a ženami musia byť hlavnými 
zásadami priemyselnej stratégie EÚ; 
vyzýva Komisiu, aby podporovala účasť 
žien na digitálnom podnikaní, vzdelávanie 
a zamestnanosť v oblasti STEM a IKT;
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rodových rozdielov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, 
Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že rodová rovnováha a 
dosiahnutie rovnosti medzi mužmi a 
ženami musia byť hlavnými zásadami 
priemyselnej stratégie EÚ; vyzýva 
Komisiu, aby zahrnula rodové hľadisko do 
svojej stratégie priemyselnej politiky, 
najmä do svojich opatrení na riešenie 
digitálnej a ekologickej transformácie, a 
aby podporovala účasť žien na digitálnom 
podnikaní, vzdelávanie a zamestnanosť v 
oblasti STEM a IKT s cieľom zabrániť 
vzniku priemyselných a digitálnych 
rodových rozdielov;

6. zdôrazňuje, že rodová rovnováha a 
dosiahnutie rovnosti medzi mužmi a 
ženami musia byť hlavnými zásadami 
priemyselnej stratégie EÚ; vyzýva 
Komisiu, aby zahrnula rodové hľadisko do 
svojej stratégie priemyselnej politiky, 
najmä do svojich opatrení na riešenie 
digitálnej a ekologickej transformácie, a 
aby podporovala účasť žien na digitálnom 
podnikaní, vzdelávanie a zamestnanosť v 
oblasti STEM a IKT s cieľom prekonať 
priemyselné a digitálne rodové rozdiely; 
vyzýva členské štáty, aby konečne 
odblokovali smernicu o zastúpení žien vo 
vrcholových orgánoch , ktorá bola 
navrhnutá už v roku 2012, s cieľom 
zvýšiť podiel žien na riadiacich pozíciách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že rodová rovnováha a 
dosiahnutie rovnosti medzi mužmi a 

6. zdôrazňuje, že rodová rovnováha a 
dosiahnutie rovnosti medzi mužmi a 
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ženami musia byť hlavnými zásadami 
priemyselnej stratégie EÚ; vyzýva 
Komisiu, aby zahrnula rodové hľadisko 
do svojej stratégie priemyselnej politiky, 
najmä do svojich opatrení na riešenie 
digitálnej a ekologickej transformácie, a 
aby podporovala účasť žien na digitálnom 
podnikaní, vzdelávanie a zamestnanosť v 
oblasti STEM a IKT s cieľom zabrániť 
vzniku priemyselných a digitálnych 
rodových rozdielov;

ženami musia byť hlavnými zásadami 
novej priemyselnej stratégie EÚ; vyzýva 
členské štáty, aby podporovali účasť žien 
na digitálnom podnikaní, vzdelávanie a 
zamestnanosť v oblasti STEM a IKT;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Kim Van Sparrentak

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že rodová rovnováha a 
dosiahnutie rovnosti medzi mužmi a 
ženami musia byť hlavnými zásadami 
priemyselnej stratégie EÚ; vyzýva 
Komisiu, aby zahrnula rodové hľadisko do 
svojej stratégie priemyselnej politiky, 
najmä do svojich opatrení na riešenie 
digitálnej a ekologickej transformácie, a 
aby podporovala účasť žien na digitálnom 
podnikaní, vzdelávanie a zamestnanosť v 
oblasti STEM a IKT s cieľom zabrániť 
vzniku priemyselných a digitálnych 
rodových rozdielov;

6. zdôrazňuje, že rodová rovnováha, 
zlepšenie situácie žien na trhu práce a 
dosiahnutie rovnosti medzi mužmi a 
ženami musia byť hlavnými zásadami 
priemyselnej stratégie EÚ; vyzýva 
Komisiu, aby zahrnula rodové hľadisko do 
svojej stratégie priemyselnej politiky, 
najmä do svojich opatrení na riešenie 
digitálnej a ekologickej transformácie, a 
aby podporovala účasť žien na digitálnom 
podnikaní, vzdelávanie a zamestnanosť v 
oblasti STEM a IKT s cieľom zabrániť 
vzniku priemyselných a digitálnych 
rodových rozdielov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Odsek 6
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že rodová rovnováha a 
dosiahnutie rovnosti medzi mužmi a 
ženami musia byť hlavnými zásadami 
priemyselnej stratégie EÚ; vyzýva 
Komisiu, aby zahrnula rodové hľadisko do 
svojej stratégie priemyselnej politiky, 
najmä do svojich opatrení na riešenie 
digitálnej a ekologickej transformácie, a 
aby podporovala účasť žien na digitálnom 
podnikaní, vzdelávanie a zamestnanosť v 
oblasti STEM a IKT s cieľom zabrániť 
vzniku priemyselných a digitálnych 
rodových rozdielov;

6. zdôrazňuje význam zohľadnenia 
rodovej rovnováhy a rovnosti medzi 
mužmi a ženami pri formulovaní 
priemyselnej stratégie EÚ; vyzýva 
Komisiu, aby zahrnula rodové hľadisko do 
svojej stratégie priemyselnej politiky, 
najmä do svojich opatrení na riešenie 
digitálnej a ekologickej transformácie, a 
aby podporovala účasť žien na digitálnom 
podnikaní, vzdelávanie a zamestnanosť v 
oblasti STEM a IKT s cieľom zabrániť 
vzniku priemyselných a digitálnych 
rodových rozdielov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že rodová rovnováha a 
dosiahnutie rovnosti medzi mužmi a 
ženami musia byť hlavnými zásadami 
priemyselnej stratégie EÚ; vyzýva 
Komisiu, aby zahrnula rodové hľadisko 
do svojej stratégie priemyselnej politiky, 
najmä do svojich opatrení na riešenie 
digitálnej a ekologickej transformácie, a 
aby podporovala účasť žien na digitálnom 
podnikaní, vzdelávanie a zamestnanosť v 
oblasti STEM a IKT s cieľom zabrániť 
vzniku priemyselných a digitálnych 
rodových rozdielov;

6. zdôrazňuje, že rodová rovnováha a 
dosiahnutie rovnosti medzi mužmi a 
ženami musia byť hlavnými zásadami 
priemyselnej stratégie EÚ; vyzýva 
Komisiu, aby sa zaoberala digitálnou a 
ekologickou transformáciou, a aby 
podporovala účasť žien na digitálnom 
podnikaní, vzdelávanie a zamestnanosť v 
oblasti STEM a IKT s cieľom zabrániť 
vzniku priemyselných a digitálnych 
rodových rozdielov so zreteľom na to, že 
viac žien ako mužov malo ukončené 
aspoň vyššie stredoškolské vzdelanie

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis
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Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že rodová rovnováha a 
dosiahnutie rovnosti medzi mužmi a 
ženami musia byť hlavnými zásadami 
priemyselnej stratégie EÚ; vyzýva 
Komisiu, aby zahrnula rodové hľadisko do 
svojej stratégie priemyselnej politiky, 
najmä do svojich opatrení na riešenie 
digitálnej a ekologickej transformácie, a 
aby podporovala účasť žien na digitálnom 
podnikaní, vzdelávanie a zamestnanosť v 
oblasti STEM a IKT s cieľom zabrániť 
vzniku priemyselných a digitálnych 
rodových rozdielov;

6. zdôrazňuje, že rodová rovnováha a 
dosiahnutie rovnosti medzi mužmi a 
ženami musia byť hlavnými zásadami 
priemyselnej stratégie EÚ; vyzýva 
Komisiu, aby zahrnula rodové hľadisko do 
svojej stratégie priemyselnej politiky, 
najmä do svojich opatrení na riešenie 
digitálnej a ekologickej transformácie, a 
aby podporovala účasť žien na digitálnom 
hospodárstve, vzdelávanie a zamestnanosť 
v oblasti STEM a IKT s cieľom odstrániť 
priemyselné a digitálne rodové rozdiely;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Lukas Mandl

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že rodová rovnováha a 
dosiahnutie rovnosti medzi mužmi a 
ženami musia byť hlavnými zásadami 
priemyselnej stratégie EÚ; vyzýva 
Komisiu, aby zahrnula rodové hľadisko do 
svojej stratégie priemyselnej politiky, 
najmä do svojich opatrení na riešenie 
digitálnej a ekologickej transformácie, a 
aby podporovala účasť žien na digitálnom 
podnikaní, vzdelávanie a zamestnanosť v 
oblasti STEM a IKT s cieľom zabrániť 
vzniku priemyselných a digitálnych 
rodových rozdielov;

6. zdôrazňuje, že rodová rovnováha a 
dosiahnutie rovnosti medzi mužmi a 
ženami musia byť hlavnými zásadami 
priemyselnej stratégie EÚ; vyzýva 
Komisiu, aby zahrnula rodové hľadisko do 
svojej stratégie priemyselnej politiky, 
najmä do svojich opatrení na riešenie 
digitálnej a ekologickej transformácie, a to 
podporou účasti žien na digitálnom 
podnikaní, vzdelávanie a zamestnanosť v 
oblasti STEM a IKT s cieľom zabrániť 
vzniku priemyselných a digitálnych 
rodových rozdielov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 163
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že rodová rovnováha a 
dosiahnutie rovnosti medzi mužmi a 
ženami musia byť hlavnými zásadami 
priemyselnej stratégie EÚ; vyzýva 
Komisiu, aby zahrnula rodové hľadisko do 
svojej stratégie priemyselnej politiky, 
najmä do svojich opatrení na riešenie 
digitálnej a ekologickej transformácie, a 
aby podporovala účasť žien na digitálnom 
podnikaní, vzdelávanie a zamestnanosť v 
oblasti STEM a IKT s cieľom zabrániť 
vzniku priemyselných a digitálnych 
rodových rozdielov;

6. zdôrazňuje, že rodová rovnováha a 
dosiahnutie rovnosti medzi mužmi a 
ženami sú jendou z hlavných zásad EÚ; 
vyzýva Komisiu, aby zahrnula rodové 
hľadisko do svojej stratégie priemyselnej 
politiky, najmä do svojich opatrení na 
riešenie digitálnej a ekologickej 
transformácie, a aby podporovala účasť 
žien na digitálnom podnikaní, vzdelávanie 
a zamestnanosť v oblasti STEM a IKT s 
cieľom zabrániť vzniku priemyselných a 
digitálnych rodových rozdielov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco 
Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta 
Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner, Brando Benifei

Návrh stanoviska
Odsek 6 – pododsek 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

vyzýva Úniu, členské štáty a sociálnych 
partnerov, aby odstránili akúkoľvek 
diskrimináciu v odmeňovaní na základe 
veku alebo pohlavia v odvetví priemyslu a 
v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi a postupmi zabezpečili, aby 
všetci pracovníci mali nárok na 
primeranú a spravodlivú mzdu buď 
prostredníctvom kolektívnych zmlúv, 
alebo prostredníctvom dôstojných 
zákonných minimálnych miezd, s 
prihliadnutím na ich pozitívny vplyv na 
konkurencieschopnosť, tvorbu 
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pracovných miest a chudobu 
zamestnaných osôb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že v stratégii na obdobie po roku 2020 sa 
bude riešiť a podporovať začleňovanie 
osôb so zdravotným postihnutím do 
priemyselných odvetví a pracovísk, a to 
prostredníctvom boja proti diskriminácii a 
zabezpečenia dostupnosti odstránením 
fyzických, digitálnych a sociálnych 
prekážok.

7. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že v stratégii na obdobie po roku 2020 sa 
bude riešiť a podporovať začleňovanie 
osôb so zdravotným postihnutím do 
priemyselných odvetví a pracovísk, a to 
prostredníctvom boja proti diskriminácii a 
zabezpečenia dostupnosti odstránením 
fyzických, digitálnych a sociálnych 
prekážok a využívaním digitálnych 
podporných technológií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Kim Van Sparrentak

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že v stratégii na obdobie po roku 2020 sa 
bude riešiť a podporovať začleňovanie 
osôb so zdravotným postihnutím do 
priemyselných odvetví a pracovísk, a to 
prostredníctvom boja proti diskriminácii a 
zabezpečenia dostupnosti odstránením 
fyzických, digitálnych a sociálnych 
prekážok.

7. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že v stratégii na obdobie po roku 2020 sa 
bude riešiť a podporovať začleňovanie 
osôb so zdravotným postihnutím do 
priemyselných odvetví, pracovísk a 
spoločnosti ako celku, a to 
prostredníctvom boja proti diskriminácii a 
zabezpečenia dostupnosti odstránením 
fyzických, digitálnych a sociálnych 
prekážok.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
José Manuel Fernandes

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že v stratégii na obdobie po roku 2020 sa 
bude riešiť a podporovať začleňovanie 
osôb so zdravotným postihnutím do 
priemyselných odvetví a pracovísk, a to 
prostredníctvom boja proti diskriminácii a 
zabezpečenia dostupnosti odstránením 
fyzických, digitálnych a sociálnych 
prekážok.

7. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že v stratégii na obdobie po roku 2020 sa 
bude riešiť a podporovať začleňovanie 
osôb so zdravotným postihnutím do 
priemyselných odvetví a pracovísk, a to 
prostredníctvom boja proti diskriminácii, 
podporou solidarity a zabezpečenia 
dostupnosti odstránením fyzických, 
digitálnych a sociálnych prekážok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella 
Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Evelyn Regner, Brando Benifei, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že v stratégii na obdobie po roku 2020 sa 
bude riešiť a podporovať začleňovanie 
osôb so zdravotným postihnutím do 
priemyselných odvetví a pracovísk, a to 
prostredníctvom boja proti diskriminácii a 
zabezpečenia dostupnosti odstránením 
fyzických, digitálnych a sociálnych 
prekážok.

7. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že v stratégii, ktorá bude nasledovať po 
stratégii Európa 2020, sa bude riešiť a 
podporovať začleňovanie osôb so 
zdravotným postihnutím do priemyselných 
odvetví a pracovísk, a to prostredníctvom 
boja proti diskriminácii a zabezpečenia 
dostupnosti odstránením fyzických, 
digitálnych a sociálnych prekážok.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 169
Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že v stratégii na obdobie po roku 2020 sa 
bude riešiť a podporovať začleňovanie 
osôb so zdravotným postihnutím do 
priemyselných odvetví a pracovísk, a to 
prostredníctvom boja proti diskriminácii a 
zabezpečenia dostupnosti odstránením 
fyzických, digitálnych a sociálnych 
prekážok.

7. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že v stratégii na obdobie po roku 2020 sa 
bude riešiť a podporovať začleňovanie 
osôb so zdravotným postihnutím do 
priemyselných odvetví a pracovísk, a to 
prostredníctvom boja proti diskriminácii a 
zabezpečenia dostupnosti odstránením 
fyzických, digitálnych, vzdelávacích a 
sociálnych prekážok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, 
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn 
Regner, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Návrh stanoviska
Odsek 7 – pododsek 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

zdôrazňuje, že Únia a členské štáty musia 
jednotne podporovať pozíciu európskeho 
priemyslu vo svete a vytvoriť širokú 
konkurencieschopnú priemyselnú 
základňu v súlade s cieľom v oblasti 
klimatickej neutrality do roku 2050; 
zdôrazňuje, že vytváranie kvalitných 
pracovných miest, sociálna ochrana, 
dobre fungujúce verejné služby a právny 
štát zohrávajú v tejto súvislosti dôležitú 
úlohu pri prosperujúcich priemyselných 
činnostiach;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 171
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje zodpovednosť 
miestnych orgánov v oblasti sociálnej 
ochrany a opätovne pripomína stratu 
značnej časti ich príjmov počas 
prechodného obdobia; vyzýva členské 
štáty, aby podporili rozšírený súbor 
opatrení v oblasti sociálnej ochrany 
vrátane zaručeného minimálneho príjmu, 
dávok v nezamestnanosti, príspevku na 
rodinné prídavky, príspevku na kúrenie, 
sociálnych dávok pre dôchodcov, štipendií 
pre študentov, vyplácania stáží a pomoci 
pre osoby so zdravotným postihnutím; 
vyzýva Európsku komisiu, aby zabezpečila 
dostatočné finančné prostriedky a účinný 
mechanizmus prostredníctvom ESF +, 
JTF a ďalších.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Lina Gálvez Muñoz, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner, Brando 
Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Marc Angel

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva Úniu a členské štáty, aby v 
kontexte európskej priemyselnej politiky 
zabezpečili, aby sa finančná podpora a 
dotácie poskytovali len podnikom, ktoré 
dodržiavajú uplatniteľné kolektívne 
zmluvy; okrem toho zdôrazňuje, že 
núdzová pomoc v dôsledku krízovej 
situácie, ako je COVID-19, by sa mala 
poskytovať len spoločnostiam, ktoré 
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nevykupujú akcie, nevyplácajú dividendy 
akcionárom a neudeľujú prémie 
riadiacim pracovníkom a ktoré nie sú 
registrované v daňových rajoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje potrebu silnej sociálnej 
zložky v stratégii EÚ pre priemysel a 
spravodlivú digitalizáciu priemyslu. 
Novou priemyselnou stratégiou by sa 
mala zaručiť primeraná podpora pre 
kvalitné pracovné prostredie, dobré 
pracovné podmienky a dôstojnú prácu. 
Vyžaduje si to opatrenia na primeranú 
podporu pracovníkov pri tomto prechode 
so zameraním na zamestnateľnosť a 
dobré životné podmienky. To si vyžaduje 
investície nielen do inovácií 
orientovaných na technológie, ale aj do 
sociálneho dialógu zameraného na ľudí a 
do sociálnej inovácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a.  vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby posilnili preverovanie priamych 
zahraničných investícií s cieľom zabrániť 



AM\1207099SK.docx 91/91 PE653.758v01-00

SK

nepriateľskému prevzatiu podnikov 
spoločnosťami z tretích krajín, ktoré by 
mohli ohroziť trhy práce;

Or. en


