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Pozmeňujúci návrh 1
Helmut Geuking

Návrh uznesenia
Citácia 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na články 3 a 5 
Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ),

– so zreteľom na články 3, 5 a článok 
6 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva 
o EÚ),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na články 3 a 5 
Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ),

– so zreteľom na články 2, 3 a 5 
Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Helmut Geuking

Návrh uznesenia
Citácia 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na články 9, 145, 148, 
149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 
165, 166, 174 a 349 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ),

– so zreteľom na články 6, 9, 145, 
148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 
158, 165, 166, 168, 174 a 349 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

Or. en



PE654.111v01-00 4/206 AM\1209664SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 4
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela

Návrh uznesenia
Citácia 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na články 9, 145, 148, 
149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 
165, 166, 174 a 349 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ),

– so zreteľom na články 9, 145, 148, 
149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 
165, 166, 168, 174 a 349 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru

Návrh uznesenia
Citácia 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na články 9, 145, 148, 
149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 
165, 166, 174 a 349 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ),

– so zreteľom na články 4, 9, 145, 
148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 
158, 165, 166, 174 a 349 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Chartu základných 
práv Európskej únie, najmä na jej hlavu IV 
(Solidarita),

– so zreteľom na Chartu základných 
práv Európskej únie, najmä na jej hlavu IV 
(Solidarita), a na smernicu o rasovej 
rovnosti (smernica 2000/43/ES)
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Citácia 11 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na technickú správu 
Spoločného výskumného centra s názvom 
Opatrenia na obmedzenie pohybu 
v súvislosti s ochorením COVID a trhy 
práce EÚ, ktorá bola uverejnená v roku 
2020, a najmä na jeho analýzu najnovších 
dostupných dôkazov o modeloch práce na 
diaľku v Európskej únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Helmut Geuking

Návrh uznesenia
Citácia 24 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie 
predsedníčky Európskej komisie Ursuly 
von der Leyenovej v dokumente s názvom 
Ambicióznejšia Únia: Môj plán pre 
Európu – Politické usmernenia pre 
budúcu Európsku komisiu 2019 – 2024: 
„Na podporu každého dieťaťa, ktoré to 
potrebuje, vytvorím európsku záruku pre 
deti, pričom nadviažem na myšlienku, 
ktorú navrhol Európsky parlament.“

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 9
Helmut Geuking

Návrh uznesenia
Citácia 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
z 26. apríla 2017 s názvom Vytvorenie 
Európskeho piliera sociálnych práv 
(COM(2017)0250),

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
z 26. apríla 2017 s názvom Vytvorenie 
Európskeho piliera sociálnych práv 
(COM(2017)0250), a najmä na zásadu 
č. 11, ktorou je posilnenie významu 
podpory práv detí,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Helmut Geuking

Návrh uznesenia
Citácia 25 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na závery Európskej 
rady z 8. júna 2020 Demografické výzvy – 
ďalší postup,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Helmut Geuking

Návrh uznesenia
Citácia 25 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na závery Rady z 
20. júna 2011 o zosúladení práce a 
rodinného života v kontexte 
demografických zmien (11841/11),

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 12
Helmut Geuking

Návrh uznesenia
Citácia 26 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na delegované 
nariadenie Komisie č. 480/2014, ktorým 
sa dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na dokument Komisie 
s názvom Strategický záväzok pre rodovú 
rovnosť na roky 2016 – 2019 a na 
Európsky pakt pre rodovú rovnosť 2011 – 
2020 a príslušné závery Rady zo 7. marca 
20119,

– so zreteľom na dokument Komisie 
s názvom Strategický záväzok pre rodovú 
rovnosť na roky 2016 – 2019 a na 
Európsky pakt pre rodovú rovnosť 2011 – 
2020 a príslušné závery Rady zo 7. marca 
20119 a na oznámenie Komisie z 5. marca 
2020 s názvom Únia rovnosti: stratégia 
pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025

__________________ __________________
9 Ú. v. EÚ C 155, 25.5.2011, s. 10. 9 Ú. v. EÚ C 155, 25.5.2011, s. 10.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Helmut Geuking

Návrh uznesenia
Citácia 34 a (nová)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu Komisie z 
29. mája 2013 s názvom Barcelonské ciele 
– Rozvoj služieb starostlivosti o deti v 
Európe na zabezpečenie udržateľného a 
inkluzívneho rastu (COM(2013)322),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 37 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
z 1. júla 2020 s názvom Európsky 
program v oblasti zručností pre 
udržateľnú konkurencieschopnosť, 
sociálnu spravodlivosť a odolnosť,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela

Návrh uznesenia
Citácia 41 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
z 20. októbra 2010 s názvom Solidarita 
v oblasti zdravia: zmierňovanie nerovností 
v oblasti zdravia v EÚ (KOM(2009)0567),

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 17
France Jamet

Návrh uznesenia
Citácia 43

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie z 
10. októbra 2019 o zamestnanosti a 
sociálnych politikách v eurozóne14,

vypúšťa sa;

__________________
14 Prijaté texty, P9_TA(2019)0033.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 18
France Jamet

Návrh uznesenia
Citácia 44

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie 
z 13. marca 2019 o európskom semestri 
pre koordináciu hospodárskych politík: 
zamestnanosť a sociálne aspekty v 
ročnom prieskume rastu na rok 201915,

vypúšťa sa;

__________________
15 Prijaté texty, P8_TA(2019)0202.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 19
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela

Návrh uznesenia
Citácia 58 a (nová)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie z 
10. júla 2020 o stratégii EÚ v oblasti 
verejného zdravia po skončení pandémie 
COVID-191,
________________________________
1 Prijaté texty, P9_TA-PROV(2020)0205

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Helmut Geuking

Návrh uznesenia
Citácia 60 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu Komisie o 
rovnosti žien a mužov za rok 2014,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Helmut Geuking

Návrh uznesenia
Citácia 61 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na štúdiu 
uskutočniteľnosti Európskej komisie z 
marca 2020 s názvom Záruka pre deti – 
záverečná správa,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Kira Marie Peter-Hansen
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 62 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
z 1. júla 2020 s názvom Podpora 
zamestnanosti mladých ľudí: most k 
pracovným miestam pre ďalšiu generáciu 
(COM(2020)276),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Margarita de la Pisa Carrión, Emmanouil Fragkos

Návrh uznesenia
Citácia 62 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na stanovisko Výboru 
regiónov z 15. septembra 2017 s názvom 
Podnikanie na ostrovoch: príspevok k 
územnej súdržnosti,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Dennis Radtke, Cindy Franssen, Miriam Lexmann, Stelios Kympouropoulos, Loucas 
Fourlas, Sara Skyttedal, Rosa Estaràs Ferragut, Antonius Manders, Romana Tomc

Návrh uznesenia
Citácia 69 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie z 
19. júna 2020 o európskej ochrane 
cezhraničných a sezónnych pracovníkov v 
kontexte krízy spôsobenej ochorením 
COVID-192;
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______________________________
2 Prijaté texty, P9_TA(2020)0176.

Or. en

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

Návrh uznesenia
Citácia 69 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na hospodárske 
prognózy Komisie z leta 2020,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Citácia 69 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na pracovný 
dokument útvarov Komisie s názvom 
Identifikácia potrieb obnovy Európy 
(SWD(2020) 98),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže HDP EÚ podľa prognóz 
klesne v roku 2020 približne o 7,5 %;

A. keďže HDP EÚ podľa prognóz 
klesne v roku 2020 približne o 7,5 %, 
zatiaľ čo HDP eurozóny zaznamená 
podľa prognóz za rovnaké obdobie ešte 
výraznejší pokles približne o 8,7 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže HDP EÚ podľa prognóz 
klesne v roku 2020 približne o 7,5 %;

A. keďže HDP EÚ podľa prognóz 
klesne v roku 2020 približne o 8,3 %, 
zatiaľ čo sa predpokladá, že v eurozóne to 
bude 8,7 %;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 29
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže EÚ sa dostala do najhlbšej 
hospodárskej recesie vo svojej histórii a 
hospodárska činnosť v Európe klesá 
nezvyčajne rýchlym tempom; keďže 
podľa hospodárskej prognózy z leta 2020 
sa predpokladá, že HDP EÚ sa v roku 
2020 zníži približne o 8,3 % a HDP 
eurozóny o 8,7 %;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže voľný pohyb pracovníkov je 
základnou zásadou Európskej únie a je 
nevyhnutný na riadne fungovanie 
vnútorného trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže kríza spojená s pandémiou 
COVID-19 je symetrický šok, ktorý 
postihuje všetky členské štáty, hoci vplyv 
krízy bude nerovnomerný;

B. keďže kríza spojená s pandémiou 
COVID-19 je symetrický šok, ktorý 
postihuje všetky členské štáty, hoci vplyv 
krízy bude nerovnomerný; keďže kríza 
spojená s pandémiou COVID-19 si 
vyžaduje európsku a koordinovanú 
reakciu, aby sa zabezpečila sociálna a 
územná súdržnosť;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 32
José Gusmão

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže kríza spojená s pandémiou 
COVID-19 je symetrický šok, ktorý 
postihuje všetky členské štáty, hoci vplyv 
krízy bude nerovnomerný;

B. keďže kríza spojená s pandémiou 
COVID-19 spôsobila symetrický šok, 
ktorý postihuje všetky členské štáty, hoci 
vplyv krízy bude nerovnomerný, pričom 
má výraznejší vplyv na viac ako 
109 miliónov občanov, ktorí už pred 
pandémiou žili na hranici chudoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže kríza spojená s pandémiou 
COVID-19 je symetrický šok, ktorý 
postihuje všetky členské štáty, hoci vplyv 
krízy bude nerovnomerný;

B. keďže kríza spojená s pandémiou 
COVID-19 je symetrický šok, ktorý 
postihuje všetky členské štáty, hoci vplyv 
krízy bude nerovnomerný a 
pravdepodobne sa najviac dotkne 
zraniteľných osôb a pracovníkov, a zvýši 
existujúce nerovnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Helmut Geuking

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže súčasná kríza mala 
obrovský vplyv na naše pracovné návyky – 
pružné formy organizácie práce, ako je 
práca na diaľku a pružný pracovný čas sa 
stali normou a narastá miera využívania 
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digitálnych technológií; keďže ich 
využívanie v budúcnosti by bolo z 
dlhodobého hľadiska hospodársky a 
sociálne prospešné, prináša však veľmi 
zložité problémy, ako sú sociálna izolácia, 
ochrana údajov, zdravie pracovníkov a 
ochrana práv zamestnancov a 
pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Helmut Geuking

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Bb. keďže najmä rozdiely v 
odmeňovaní, rozdiely v zamestnanosti, 
ako aj rozdiely v sociálnej ochrane medzi 
mužmi a ženami, neprimeraná záťaž žien 
pri poskytovaní starostlivosti, posilňovanie 
a rovnosť rodín, nezamestnanosť 
mladých ľudí, segmentácia trhu práce a 
nerovnosti, chudoba zamestnaných, 
produktivita, rast miezd, dôchodky, 
sociálna ochrana a systémy zdravotnej 
starostlivosti boli oblasťami, ktoré bolo 
treba výrazne zlepšiť ešte pred krízou 
spojenou s pandémiou COVID-19;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Helmut Geuking

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Bc. keďže svet práce dlhodobo 
prechádza transformačnou zmenou v 
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podobe nedostatku práce, koncentrácie 
práce, zvýšených požiadaviek, zvýšenej 
kontroly, flexibilnejších a neistejších 
pracovných vzťahov a sezónnej práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Helmut Geuking

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Bd. keďže táto transformačná zmena 
je motivovaná zásadou maximalizácie 
zisku a nie ľuďmi, technologickou 
inováciou, digitalizáciou, demografickými 
zmenami, zmenou klímy a globalizáciou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
France Jamet, Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Dominique Bilde, Stefania 
Zambelli

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže účinná koordinácia 
európskej hospodárskej, sociálnej a 
zdravotnej politiky s európskym 
semestrom v jej jadre má zásadný význam 
pre zmiernenie dosahu krízy;

vypúšťa sa;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 39
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže účinná koordinácia 
európskej hospodárskej, sociálnej a 
zdravotnej politiky s európskym 
semestrom v jej jadre má zásadný význam 
pre zmiernenie dosahu krízy;

C. keďže okamžité preskúmanie 
Paktu stability a rastu a vymedzenie 
nového rámca pre koordináciu európskej 
hospodárskej, sociálnej a zdravotnej 
politiky sú zásadne dôležité pre primeranú 
ochranu životných podmienok všetkých 
občanov, a zabránenie zhoršeniu dosahu 
krízy;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 40
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže účinná koordinácia 
európskej hospodárskej, sociálnej a 
zdravotnej politiky s európskym 
semestrom v jej jadre má zásadný význam 
pre zmiernenie dosahu krízy;

C. keďže účinná koordinácia 
európskej hospodárskej, sociálnej a 
zdravotnej politiky s európskym 
semestrom v jej jadre má zásadný význam 
pre zmiernenie dosahu krízy; keďže väčšie 
zapojenie Európskeho parlamentu 
posilňuje demokratický dohľad nad 
semestrom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže účinná koordinácia 
európskej hospodárskej, sociálnej a 
zdravotnej politiky s európskym 
semestrom v jej jadre má zásadný význam 
pre zmiernenie dosahu krízy;

C. keďže účinná koordinácia 
európskej hospodárskej, sociálnej a 
zdravotnej politiky s európskym 
semestrom v jej jadre má zásadný význam 
pre zmiernenie dosahu krízy a 
zabezpečenie ekonomicky inovatívnej, 
sociálne spravodlivej a ekologicky 
zodpovednej obnovy;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 42
José Gusmão

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže účinná koordinácia 
európskej hospodárskej, sociálnej a 
zdravotnej politiky s európskym 
semestrom v jej jadre má zásadný význam 
pre zmiernenie dosahu krízy;

C. keďže účinná koordinácia 
európskej hospodárskej, sociálnej a 
zdravotnej politiky má zásadný význam pre 
zmiernenie dosahu krízy; keďže väčším 
zapojením Európskeho parlamentu do 
semestra sa zabezpečí demokratickejšia 
správa hospodárskych záležitostí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže účinná koordinácia 
európskej hospodárskej, sociálnej a 
zdravotnej politiky s európskym 
semestrom v jej jadre má zásadný význam 

C. keďže účinná koordinácia 
európskej hospodárskej, sociálnej a 
zdravotnej politiky s európskym 
semestrom založenom na Európskom 



PE654.111v01-00 20/206 AM\1209664SK.docx

SK

pre zmiernenie dosahu krízy; pilieri sociálnych práv v jej jadre má 
zásadný význam pre zmiernenie dosahu 
krízy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže podľa sprievodného 
pracovného dokumentu útvarov Komisie s 
názvom Identifikácia potrieb obnovy 
Európy je najnaliehavejšou sociálnou 
potrebou riešenie nezamestnanosti; keďže 
podľa odhadov Komisie v tomto 
dokumente budú na sociálnu 
infraštruktúru potrebné investície vo 
výške 192 mld. EUR;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Helmut Geuking

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže investície do zručností, 
kvalifikácií a formálnej odbornej prípravy 
dospelých posilňujú zamestnateľnosť 
pracovníkov, rozvoj miezd a 
konkurencieschopnosť podnikov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 46
José Gusmão

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže sociálne investície sú 
nevyhnutné na zabezpečenie udržateľného 
rozvoja a inkluzívnych spoločností;

D. keďže sociálne investície sú 
nevyhnutné na zabezpečenie udržateľného 
rozvoja, odstránenia chudoby a 
inkluzívnych spoločností; keďže 
rozhodnutie Rady z 23. marca 2020 o 
aktivácii všeobecnej únikovej doložky by 
malo viesť k revízii Paktu stability a rastu 
s cieľom lepšie riešiť dôsledky pandémie, 
ako aj príčiny nerovnováhy medzi 
členskými štátmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže sociálne investície sú 
nevyhnutné na zabezpečenie udržateľného 
rozvoja a inkluzívnych spoločností;

D. keďže zlepšenie právnych záruk 
prostredníctvom primeraných 
regulačných opatrení a zvýšenie 
sociálnych investícií sú nevyhnutné na 
primerané riešenie problému chudoby a 
sociálneho vylúčenia zaručením 
udržateľného rozvoja a inkluzívnych 
spoločností schopných zabezpečiť všetkým 
občanom plné využívanie sociálnych práv;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 48
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže sociálne investície sú 
nevyhnutné na zabezpečenie udržateľného 
rozvoja a inkluzívnych spoločností;

D. keďže rozhodnutím Rady z 
23. marca 2020 sa aktivovala všeobecná 
úniková doložka Paktu stability a rastu, 
ktorá umožňuje potrebnú flexibilitu na 
prijatie všetkých potrebných opatrení na 
podporu hospodárstiev a systémov 
zdravotnej starostlivosti; keďže sociálne 
investície sú nevyhnutné na zabezpečenie 
udržateľného rozvoja a inkluzívnych 
spoločností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Helmut Geuking

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže sociálne investície sú 
nevyhnutné na zabezpečenie udržateľného 
rozvoja a inkluzívnych spoločností;

D. keďže sociálne investície sú 
nevyhnutné na zabezpečenie udržateľného 
rozvoja a inkluzívnych spoločností; keďže 
sociálne investície, ako je dostupnosť 
starostlivosti o deti a vzdelávanie a 
odborná príprava v ranom detstve, vedú k 
väčšej produktivite ľudí a pocitu väčšej 
pohodlnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
France Jamet, Guido Reil, Nicolaus Fest, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Elena 
Lizzi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže sociálne investície sú 
nevyhnutné na zabezpečenie udržateľného 
rozvoja a inkluzívnych spoločností;

D. keďže sociálne investície sú 
nevyhnutné na zabezpečenie materiálneho 
a sociálneho pokroku členských štátov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 51
Helmut Geuking

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže vykonávanie odporúčania 
EÚ z roku 2013 o investíciách do detí 
nemá taký veľký vplyv, ako sa očakávalo; 
keďže európsky semester dostatočne 
neuprednostňuje boj proti chudobe detí a 
sociálnemu vylúčeniu a finančné 
prostriedky EÚ sa nevyužívajú v takom 
rozsahu alebo tak strategicky, ako by sa 
mohli;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže naliehavosť obnovy musí 
ísť ruka v ruke so záväzkami Európskej 
únie a jej členských štátov plniť ciele 
OSN v oblasti udržateľného rozvoja, 
Európsky pilier sociálnych práv, ciele 
zelenej dohody a Parížsku dohodu;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 53
Helmut Geuking

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Db. keďže tak, ako to bolo v prípade 
odporúčania Rady o záruke pre mladých 
ľudí, aj keď zostáva mäkkým nástrojom, 
by zavedenie nového odporúčania (Rady) 
o záruke EÚ pre deti založeného na 
existujúcich právnych rámcoch a 
politických nástrojoch, a najmä na 
odporúčaní z roku 2013 o investíciách do 
detí, bolo účinným spôsobom, ako 
zabezpečiť, aby členské štáty zviditeľnili 
záväzok na vysokej úrovni s cieľom 
zaručiť sociálne práva detí (najmä tých, 
ktoré sa nachádzajú v zraniteľných 
situáciách) a bojovať proti detskej 
chudobe a sociálnemu vylúčeniu; keďže 
vykonávanie tohto cieľa prostredníctvom 
niektorých selektívnych, významných, 
jasných, konkrétnych a relatívne 
operačných cieľov, ako aj konkrétnych 
politických hybných síl a politických 
výsledkov, za ktoré môžu byť zodpovedné 
politické orgány, by sa potom stalo 
prioritou pre európske členské štáty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže výsledkom úsporných vypúšťa sa
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politík sú menej chrániace a nedostatočne 
financované sociálne systémy a systémy 
zdravotnej starostlivosti, čo ešte zhoršilo 
dosah pandémie v niektorých členských 
štátoch;

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 55
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže výsledkom úsporných 
politík sú menej chrániace a nedostatočne 
financované sociálne systémy a systémy 
zdravotnej starostlivosti, čo ešte zhoršilo 
dosah pandémie v niektorých členských 
štátoch;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
José Gusmão

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže výsledkom úsporných politík 
sú menej chrániace a nedostatočne 
financované sociálne systémy a systémy 
zdravotnej starostlivosti, čo ešte zhoršilo 
dosah pandémie v niektorých členských 
štátoch;

E. keďže výsledkom úsporných politík 
sú menej chrániace a nedostatočne 
financované sociálne systémy a systémy 
zdravotnej starostlivosti, ktoré neboli 
dostatočné na to, aby primerane a 
adekvátne podporovali ľudí, ktorí čelia 
chudobe a nerovnosti, čo ešte zhoršilo 
dosah pandémie vo väčšine členských 
štátov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 57
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže výsledkom úsporných politík 
sú menej chrániace a nedostatočne 
financované sociálne systémy a systémy 
zdravotnej starostlivosti, čo ešte zhoršilo 
dosah pandémie v niektorých členských 
štátoch;

E. keďže výsledkom úsporných politík 
je zmenšenie práv pracovníkov, nárast 
neistej práce a chudoby zamestnaných 
osôb a zníženie financovania a záruk 
sociálnych systémov a systémov zdravotnej 
starostlivosti, čo viedlo aj k zhoršeniu 
dosahu pandémie v niektorých členských 
štátoch;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 58
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže výsledkom úsporných politík 
sú menej chrániace a nedostatočne 
financované sociálne systémy a systémy 
zdravotnej starostlivosti, čo ešte zhoršilo 
dosah pandémie v niektorých členských 
štátoch;

E. keďže výsledkom úsporných politík 
sú menej chrániace a nedostatočne 
financované sociálne systémy a systémy 
zdravotnej starostlivosti, ktoré nedokázali 
primerane podporiť ľudí v núdzi, znížiť 
chudobu a nerovnosti, čo ešte zhoršilo 
dosah pandémie v niektorých členských 
štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, 
Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže výsledkom úsporných politík 
sú menej chrániace a nedostatočne 
financované sociálne systémy a systémy 
zdravotnej starostlivosti, čo ešte zhoršilo 
dosah pandémie v niektorých členských 
štátoch;

E. keďže určité politické rozhodnutia 
prijaté po finančnej a hospodárskej kríze 
mali poľutovaniahodné následky na 
úroveň ochrany poskytovanej sociálnymi 
systémami a systémami zdravotnej 
starostlivosti, ktoré boli niekedy 
nedostatočne financované, čo ešte zhoršilo 
dosah pandémie v niektorých členských 
štátoch;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 60
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže výsledkom úsporných politík 
sú menej chrániace a nedostatočne 
financované sociálne systémy a systémy 
zdravotnej starostlivosti, čo ešte zhoršilo 
dosah pandémie v niektorých členských 
štátoch;

E. keďže z dlhodobého hľadiska je 
rozpočtové sprísnenie potrebné na 
udržanie sociálneho systému v členských 
štátoch;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 61
France Jamet, Elena Lizzi, Dominique Bilde, Stefania Zambelli

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže výsledkom úsporných politík 
sú menej chrániace a nedostatočne 

E. keďže výsledkom úsporných politík 
vykonávaných orgánmi Európskej únie sú 
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financované sociálne systémy a systémy 
zdravotnej starostlivosti, čo ešte zhoršilo 
dosah pandémie v niektorých členských 
štátoch;

menej chrániace a nedostatočne 
financované sociálne systémy a systémy 
zdravotnej starostlivosti, čo ešte zhoršilo 
dosah pandémie v niektorých členských 
štátoch;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 62
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže výsledkom úsporných 
politík sú menej chrániace a nedostatočne 
financované sociálne systémy a systémy 
zdravotnej starostlivosti, čo ešte zhoršilo 
dosah pandémie v niektorých členských 
štátoch;

E. keďže výsledkom nadmerne 
reštriktívnych výdavkových politík a 
investičných priorít sú menej chrániace a 
nedostatočne financované sociálne systémy 
a systémy zdravotnej starostlivosti, čo ešte 
zhoršilo dosah pandémie v niektorých 
členských štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže výsledkom úsporných politík 
sú menej chrániace a nedostatočne 
financované sociálne systémy a systémy 
zdravotnej starostlivosti, čo ešte zhoršilo 
dosah pandémie v niektorých členských 
štátoch;

E. keďže pandémia zdôraznila 
potrebu silných systémov sociálnej a 
zdravotnej starostlivosti v členských 
štátoch;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 64
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže v záujme rýchleho oživenia, 
ktoré by sa malo zamerať na zmiernenie 
hospodárskych a sociálnych dôsledkov 
pandémie, opätovné naštartovanie 
hospodárskej činnosti, podporu 
udržateľného rozvoja, ekologickú 
transformáciu, digitálnu transformáciu a 
uplatňovanie zásad Európskeho piliera 
sociálnych práv, sú potrebné rozhodujúce 
opatrenia a investície s cieľom dosiahnuť 
účinnejšie a silnejšie sociálne štáty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
José Gusmão

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže tie členské štáty, ktoré budú 
mať prospech z navrhovaného 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti, by mali v kontexte európskeho 
semestra vypracovať plány s jasnými 
cieľmi týkajúcimi sa sociálneho pokroku 
na základe Európskeho piliera sociálnych 
práv a cieľov udržateľného rozvoja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Helmut Geuking
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže programy ECB sa nedostali 
do reálnej ekonomiky a súčasne sa z 
reálnej ekonomiky čerpalo veľa kapitálu; 
keďže tento dvojaký rozvoj prispel k 
zraniteľnosti našich spoločností, ktorá sa 
prejavila počas zdravotnej krízy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Eb. keďže sociálne udržateľné 
reformy sú reformy založené na solidarite, 
integrácii, sociálnej spravodlivosti, 
spravodlivom rozdelení bohatstva, rodovej 
rovnosti, vysokokvalitnom systéme 
verejného vzdelávania, kvalitnej 
zamestnanosti a udržateľnom raste – 
model, ktorý zabezpečuje rovnosť a 
sociálnu ochranu, posilňuje postavenie 
zraniteľných skupín, posilňuje účasť a 
občianstvo a zlepšuje životnú úroveň 
všetkých občanov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
José Gusmão

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E b (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Eb. keďže posilnené systémy sociálnej 
ochrany majú zásadný význam pre boj 
proti chudobe a nerovnostiam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ec. keďže v záujme využitia 
navrhovaného Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti budú členské štáty 
pripravovať plány obnovy a odolnosti 
pripojené k ich národným programom 
reforiem, pričom zohľadnia zistenia 
európskeho semestra, ako aj národné 
energetické a klimatické plány a plány 
spravodlivej transformácie, a podajú 
správu o pokroku dosiahnutom pri 
vykonávaní plánov v kontexte európskeho 
semestra; keďže tieto plány by mali 
zahŕňať osobitné plány sociálneho 
pokroku, v ktorých sa uvedie, ako sa budú 
uplatňovať zásady Európskeho piliera 
sociálnych práv a na čo sa budú 
zameriavať sociálne investície;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie E d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ed. keďže systémy sociálneho 
zabezpečenia zaručujú dôstojný život; 
keďže tieto systémy zahŕňajú sociálne 
zabezpečenie, zdravotnú starostlivosť, 
vzdelávanie, bývanie, zamestnanosť, 
spravodlivosť a sociálne služby pre 
zraniteľné skupiny a zohrávajú kľúčovú 
úlohu pri dosahovaní udržateľného 
sociálneho rozvoja, podpore rovnosti a 
sociálnej spravodlivosti a zabezpečovaní 
práva na sociálnu ochranu, ako je 
zakotvené vo Všeobecnej deklarácii 
ľudských práv (1948); keďže politiky 
sociálnej ochrany sú základnými prvkami 
národných stratégií rozvoja na zníženie 
chudoby a zraniteľnosti počas celého 
životného cyklu a na podporu 
inkluzívneho a udržateľného rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže sa očakáva, že miera 
nezamestnanosti v eurozóne sa zvýši zo 7,5 
% v roku 2019 na približne 9,5 % v roku 
2020, pričom medzi členskými štátmi budú 
výrazné rozdiely;

F. keďže sa očakáva, že miera 
nezamestnanosti v eurozóne sa zvýši zo 7,5 
% v roku 2019 na približne 9,5 % v roku 
2020, pričom medzi členskými štátmi budú 
výrazné rozdiely; keďže mnohé podniky 
boli nútené zatvoriť svoje prevádzky alebo 
hrozí, že tak budú musieť urobiť; keďže 
národné systémy skráteného pracovného 
času podporované európskymi 
opatreniami umožňujú chrániť pracovné 
miesta a do značnej miery udržať mzdy; 
keďže množstvo pracovných miest je v 
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strednodobom horizonte aj naďalej vážne 
ohrozených;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 72
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže sa očakáva, že miera 
nezamestnanosti v eurozóne sa zvýši zo 7,5 
% v roku 2019 na približne 9,5 % v roku 
2020, pričom medzi členskými štátmi budú 
výrazné rozdiely;

F. keďže sa očakáva, že miera 
nezamestnanosti v eurozóne sa zvýši zo 7,5 
% v roku 2019 na približne 9,5 % v roku 
2020, pričom medzi členskými štátmi budú 
výrazné rozdiely; keďže nezamestnanosť 
sa bude zvyšovať nerovnomerne v 
jednotlivých odvetviach a skupinách 
obyvateľstva a bude postihovať mládež a 
osoby s nízkou kvalifikáciou alebo 
dočasnou prácou a v neistých pracovných 
podmienkach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
José Gusmão

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže sa očakáva, že miera 
nezamestnanosti v eurozóne sa zvýši zo 7,5 
% v roku 2019 na približne 9,5 % v roku 
2020, pričom medzi členskými štátmi budú 
výrazné rozdiely;

F. keďže sa očakáva, že miera 
nezamestnanosti v eurozóne sa zvýši zo 7,5 
% v roku 2019 na približne 9,5 % v roku 
2020, pričom medzi členskými štátmi budú 
výrazné rozdiely, bude mať odlišný vplyv 
na mládež, osoby s nízkou kvalifikáciou, s 
neštandardným zamestnaním a na iných 
pracovníkov pracujúcich v neistých 
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pracovných podmienkach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže sa očakáva, že miera 
nezamestnanosti v eurozóne sa zvýši zo 7,5 
% v roku 2019 na približne 9,5 % v roku 
2020, pričom medzi členskými štátmi budú 
výrazné rozdiely;

F. keďže sa očakáva, že miera 
nezamestnanosti v eurozóne sa zvýši zo 7,5 
% v roku 2019 na približne 9,5 % v roku 
2020, pričom medzi členskými štátmi, 
pohlaviami, vekovými skupinami a 
sociálno-ekonomickými skupinami budú 
výrazné rozdiely;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže sa očakáva, že miera 
nezamestnanosti v eurozóne sa zvýši zo 7,5 
% v roku 2019 na približne 9,5 % v roku 
2020, pričom medzi členskými štátmi budú 
výrazné rozdiely;

F. keďže sa očakáva, že miera 
nezamestnanosti v eurozóne sa zvýši zo 
7,5 % v roku 2019 na približne 9,5 % 
v roku 2020, pričom výrazné rozdiely 
medzi členskými štátmi presiahnu 20 %;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 76
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže primárnu zodpovednosť za 
riešenie nezamestnanosti mládeže nesú 
členské štáty, pokiaľ ide o vytváranie a 
vykonávanie regulačných rámcov na trhu 
práce, systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy a aktívnych politík trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. vzhľadom na naliehavú víziu 
spoločnosti, kde sú rodina a podnikanie 
zahrnuté medzi jej hlavné osi vytvárania 
bohatstva, čo vyrovnáva sociálno-
pracovný ekosystém.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 78
José Gusmão

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže kríza vedie k zhoršovaniu 
podmienok na trhu práce, čo môže 
obmedziť nárast miezd a posilňuje pokles 
kolektívnej vyjednávacej sily;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 79
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže režimy skráteného 
pracovného času, dotácie na mzdy 
a pomoc pre podniky pomôžu obmedziť 
straty pracovných miest, ale na riešenie 
nezamestnanosti bude potrebné značné 
úsilie;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fb. keďže v prvej polovici roka 2020 
došlo na pracovnom trhu eurozóny k 
výraznému zhoršeniu spôsobenému 
pandémiou COVID-19 a na jej 
zamedzenie boli prijaté opatrenia; keďže 
pokles zamestnanosti približne o 4 % v 
roku 2020 zakrýva podstatnejšie zhoršenie 
počtu odpracovaných hodín, keďže 
zamestnanci v režimoch skráteného 
pracovného času sú de facto 
nezamestnaní, zostávajú však štatisticky 
zamestnaní; keďže na to, aby sa osoba 
považovala za nezamestnanú, musí byť k 
dispozícii na trhu práce, čo nebolo možné 
všade počas prísneho zákazu vychádzania, 
a mnohé osoby, ktoré sú s trhom práce 
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prepojené len veľmi voľne, boli takisto 
odrádzané od aktívneho hľadania 
zamestnania, a preto sa nepovažovali za 
nezamestnané;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fb. keďže členské štáty čelia 
štrukturálnym problémom na trhu práce, 
ako sú nízka účasť, ako aj nesúlad medzi 
ponúkanými a požadovanými 
zručnosťami a kvalifikáciami; keďže 
rastie potreba konkrétnych opatrení na 
integráciu a reintegráciu neaktívnej 
pracovnej sily, aby plnila požiadavky trhu 
práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fc. keďže rozšírené režimy skráteného 
pracovného času zohrali dôležitú úlohu 
pri udržaní pracovných pozícií 
zamestnancov a počet osôb, ktorým bola 
oznámená práca na skrátený pracovný 
čas, dosiahol bezprecedentnú úroveň; 
keďže tieto režimy nie sú vo všetkých 
členských štátoch identické, čo prispieva k 
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výrazným rozdielom; keďže v budúcnosti 
by európsky systém zaistenia v 
nezamestnanosti mohol obmedziť tieto 
rozdiely tým, že by členským štátom 
pomohol pokryť náklady priamo spojené s 
vytvorením alebo rozšírením 
vnútroštátnych režimov skráteného 
pracovného času;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fd. keďže záťaž vyplývajúca zo 
zhoršenia situácie na trhu práce sa 
prenáša nerovnomerne na jednotlivé 
kategórie trhu práce; keďže pracovníci s 
neistými pracovnými podmienkami a 
zmluvami vrátane zmluvných pracovníkov 
a pracovníkov zamestnaných 
prostredníctvom agentúr dočasného 
zamestnávania boli prví, ktorí stratili 
zamestnanie; keďže často nie sú schopní 
presadzovať svoje práva, majú len malú 
alebo žiadnu istotu zamestnania a 
ochranu sociálneho zabezpečenia a čelia 
vyšším rizikám pre zdravie a bezpečnosť; 
keďže miera nezamestnanosti mladých 
ľudí sa zvýšila viac ako celková miera a 
samostatne zárobkovo činné osoby tiež 
veľmi utrpeli v dôsledku opatrení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
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Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F e (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fe. keďže podľa prognózy z leta 2020 
sa očakáva, že niektoré faktory spomalia 
návrat trhu práce do stavu pred 
pandémiou, napríklad časovo obmedzené 
dotácie na režimy skráteného pracovného 
času; keďže v prípade dlhšieho obdobia 
slabej hospodárskej činnosti a pri čoraz 
väčšom počte podnikov sa očakáva, že 
obmedzia alebo ukončia svoju činnosť, 
režimy nemôžu úplne zabrániť 
prípadnému zvýšeniu nezamestnanosti; 
keďže očakávaný nárast miery 
nezamestnanosti v celej EÚ môže byť 
zvlášť ťažké prekonať v tých členských 
štátoch, v ktorých bola nezamestnanosť 
pomerne vysoká už pred začiatkom 
pandémie, kde sa očakáva, že hospodárske 
oživenie bude pomalé, alebo pracovné 
trhy a záchranné sociálne siete nie sú 
efektívne a účinné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F f (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ff. keďže podľa Eurostatu bolo v 
roku 2018 v EÚ-28 8,3 milióna 
nedostatočne zamestnaných pracovníkov 
na čiastočný úväzok, 7,6 milióna osôb 
bolo k dispozícii na prácu, ale nehľadali 
si prácu, a ďalších 2,2 milióna ľudí 
hľadalo zamestnanie bez toho, aby boli v 
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krátkom čase schopní začať pracovať; 
keďže v roku 2018 bolo celkovo 
18,1 milióna osôb v EÚ-28 do istej miery 
nezamestnaných;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F g (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fg. keďže v rokoch 2002 až 2018 sa 
podiel EÚ na pracovných miestach so 
stredným príjmom znížil o 13 
percentuálnych bodov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F h (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fh. keďže sa predpokladá, že 
zhoršenie situácie na trhu práce obmedzí 
nárast platov a miezd a oslabí 
vyjednávaciu silu pracovníkov; keďže 
sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie 
sú rozhodujúcimi nástrojmi pre 
zamestnávateľov a odborové zväzy na 
zavedenie spravodlivých miezd a 
pracovných podmienok, a silné systémy 
kolektívneho vyjednávania zvyšujú 
odolnosť členských štátov v čase 
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hospodárskej krízy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F i (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fi. keďže právo na kolektívne 
vyjednávanie je otázkou, ktorá sa týka 
všetkých európskych pracovníkov, má 
kritické dôsledky pre demokraciu a právny 
štát vrátane dodržiavania základných 
sociálnych práv, a kolektívne 
vyjednávanie je základným európskym 
právom a európske inštitúcie sú podľa 
článku 28 Charty základných práv 
Európskej únie povinné ho dodržiavať; 
keďže v tejto súvislosti politiky, ktoré 
rešpektujú, podporujú a posilňujú 
kolektívne vyjednávanie a postavenie 
pracovníkov v systémoch stanovovania 
miezd, zohrávajú zásadnú úlohu pri 
dosahovaní pracovných podmienok na 
vysokej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F j (nové)



PE654.111v01-00 42/206 AM\1209664SK.docx

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fj. keďže rozšírenie rozsahu 
kolektívneho vyjednávania sa od roku 
2000 v 22 z 27 členských štátov zhoršilo; 
keďže priemerná úroveň členstva v Únii v 
celej Európskej únii je približne 23 %, 
pričom medzi členskými štátmi existujú 
veľké rozdiely od 74 % do 8 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže kríza bude mať výrazný 
vplyv na sociálne podmienky, najmä pre 
zraniteľné skupiny;

G. keďže kríza bude mať výrazný 
vplyv na sociálne podmienky; keďže kríza 
spojená s pandémiou COVID-19 postihuje 
najmä zraniteľné skupiny, čo má za 
následok vyššie nerovnosti, existenčnú 
neistotu, chudobu, nezamestnanosť a 
sociálne rozdiely, a zároveň oslabuje 
sociálne normy a normy zamestnanosti v 
Európe; keďže mladí ľudia a pracovníci v 
atypickom pracovnom pomere sú najviac 
vystavení riziku straty zamestnania a 
chudoby;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 91
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže kríza bude mať výrazný 
vplyv na sociálne podmienky, najmä pre 
zraniteľné skupiny;

G. keďže kríza bude mať významný 
vplyv na sociálne podmienky, najmä pre 
pracujúce ženy, starších ľudí a zraniteľné 
skupiny vrátane pracovníkov s dočasnými 
pracovnými zmluvami, osôb s nízkou 
kvalifikáciou, osôb nedobrovoľne 
zamestnaných na čiastočný úväzok a 
samostatne zárobkovo činných osôb a 
migrujúcich pracovníkov; keďže mnohí 
pracovníci v kritických povolaniach v 
prvej línii v reakcii na pandémiu COVID-
19 patria do týchto zraniteľných 
kategórií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
José Gusmão

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže kríza bude mať výrazný 
vplyv na sociálne podmienky, najmä pre 
zraniteľné skupiny;

G. keďže kríza bude mať výrazný 
vplyv na sociálne podmienky, najmä pre 
zraniteľné skupiny vrátane pracovníkov 
s dočasnými pracovnými zmluvami, osôb s 
nízkou kvalifikáciou, osôb nedobrovoľne 
zamestnaných na čiastočný úväzok a 
samostatne zárobkovo činných osôb, 
pracovníkov platforiem a migrujúcich 
pracovníkov, čím sa zvýši nerovnosť a 
riziko chudoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže kríza bude mať výrazný 
vplyv na sociálne podmienky, najmä pre 
zraniteľné skupiny;

G. keďže kríza pandémie Covid-19 
najviac zasiahla najzraniteľnejšie skupiny 
a vytvorila nové zraniteľné skupiny a 
očakáva sa, že aj naďalej bude mať 
výrazný vplyv na sociálne podmienky; 

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 94
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže kríza bude mať výrazný 
vplyv na sociálne podmienky, najmä pre 
zraniteľné skupiny;

G. keďže kríza bude mať výrazný 
vplyv na sociálne podmienky, najmä pre 
pracujúce ženy, starších ľudí, zraniteľné a 
menšinové skupiny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
France Jamet, Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Stefania Zambelli, Dominique 
Bilde

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže kríza bude mať výrazný 
vplyv na sociálne podmienky, najmä pre 
zraniteľné skupiny;

G. keďže kríza bude mať výrazný 
vplyv na sociálno-ekonomickú situáciu 
občanov členských štátov, najmä tých s 
najnižšími príjmami;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 96
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže kríza ukázala, že každý 
pracovník je dôležitý a že ak naše 
spoločnosti fungujú v rámci opatrení na 
obmedzenie pohybu, musíme poďakovať 
nielen zdravotníckym pracovníkom, 
výskumným pracovníkom a 
bezpečnostným zložkám, ale vo veľkej 
miere aj upratovačom, pracovníkom v 
doprave, pokladníkom v supermarketoch, 
opatrovateľom, doručovateľom, 
pracovníkom v domácnosti, pracovníkom 
v call centrách, pracovníkom v odvetviach 
potravinárstva a poľnohospodárstva, 
rybárom a mnohým ďalším, ktorých 
prínos je nenahraditeľný; keďže títo 
pracovníci majú príliš často zlé pracovné 
podmienky a nízke mzdy a v mnohých 
odvetviach tvoria väčšinu z nich ženy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže v súvislosti s krízou 
spojenou s pandémiou COVID-19 
pretrvávajú rozdiely v platoch a 
dôchodkoch medzi mužmi a ženami a 
existuje riziko, že sa budú prehlbovať; 
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keďže ženy v EÚ stále zarábajú v 
priemere o 16 % menej ako muži a rozdiel 
medzi mužmi a ženami v dôchodkoch v 
EÚ je približne 37,2 %;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 98
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže digitalizácia môže byť 
príležitosťou na zníženie sociálnej 
nerovnosti, no môže sa tiež stať nástrojom 
digitálneho vylúčenia a prehĺbiť výrazné 
nerovnosti, ktoré už v súčasnosti existujú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže mladí ľudia, dlhodobo 
nezamestnané osoby a starší pracovníci 
čelia riziku, že budú opäť vyčlenení z 
pracovného trhu;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 100
José Gusmão

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže progresívne zdaňovanie má 
zásadný význam pre boj proti nerovnosti s 
cieľom financovať inkluzívnejšie systémy 
sociálneho zabezpečenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gb. keďže podnikové štruktúry sú 
hlavným zdrojom práce a bohatstva 
v spoločnosti a rodiny závisia od politík, 
ktoré podporujú a umožňujú zdroje, aby 
mohol zamestnávateľ priniesť prospech 
pracujúcim formou dôstojnej a stabilnej 
práce;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 102
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gb. keďže súčasná kríza prináša aj 
riziko prehlbovania regionálnych a 
územných rozdielov v členských štátoch a 
medzi nimi;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 103
José Gusmão

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gb. keďže odporúčania pre jednotlivé 
krajiny sa jasne nezameriavajú na 
zdaňovanie majetku a na progresívne 
zdaňovanie príjmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gc. keďže v ďalšom desaťročí sa 
očakáva ďalší rast polarizácie pracovných 
miest, očakáva sa nárast pracovných 
miest v spektre vyšších a nižších 
zručností; keďže pandémia 
pravdepodobne tento trend ešte posilní; 
keďže progresívne zdaňovanie je 
nevyhnutným predpokladom na zníženie 
celkovej nerovnosti a financovanie dobre 
fungujúcich sociálnych štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G c (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gc. keďže verejný rozmer by mal byť 
prínosom pre osobnú, rodinnú a 
profesionálnu sféru, aby sa zaručila 
správna sociálna súdržnosť a nedošlo k 
oddeleniu verejného a súkromného 
života;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 106
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže spravodlivé životné 
minimum, pevné systémy kolektívneho 
vyjednávania a sociálna ochrana môžu 
znížiť chudobu zamestnaných osôb, znížiť 
nerovnosti a vytvárať dopyt;

H. keďže prijatie legislatívnych 
opatrení schopných zaručiť spravodlivé 
životné minimum, ktoré je v každom 
prípade nad úrovňou relatívnej chudoby, 
pevné systémy kolektívneho vyjednávania 
a zvýšená úroveň sociálnej ochrany sú 
zásadne dôležité pre boj proti chudobe 
zamestnaných osôb, hospodárskym a 
sociálnym nerovnostiam a vytvorenie 
dopytu; keďže politiky zamestnanosti a 
sociálne politiky by mali byť v plnom 
súlade s cieľom plného vykonávania 
Európskeho piliera sociálnych práv, 
cieľmi udržateľného rozvoja Organizácie 
Spojených národov a Európskej zelenej 
dohody;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 107
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže spravodlivé životné 
minimum, pevné systémy kolektívneho 
vyjednávania a sociálna ochrana môžu 
znížiť chudobu zamestnaných osôb, znížiť 
nerovnosti a vytvárať dopyt;

H. keďže spravodlivé životné 
minimum, pevné systémy kolektívneho 
vyjednávania, demokracia na pracovisku, 
transparentnosť miezd, predvídateľný 
pracovný čas, primeraná sociálna ochrana 
a daňové výhody môžu znížiť chudobu 
zamestnaných osôb, znížiť nerovnosti a 
vytvárať dopyt; keďže podľa definície 
nadácie Eurofound je životné minimum 
suma príjmov potrebných na zabezpečenie 
základnej, ale sociálne prijateľnej životnej 
úrovne zamestnanca; keďže minimálne 
mzdy vo väčšine krajín zostávajú pod 
úrovňou 60 % alebo dokonca 50 % 
mediánu miezd;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže spravodlivé životné 
minimum, pevné systémy kolektívneho 
vyjednávania a sociálna ochrana môžu 
znížiť chudobu zamestnaných osôb, znížiť 
nerovnosti a vytvárať dopyt;

H. keďže spravodlivé životné 
minimum, pevné systémy kolektívneho 
vyjednávania, pružné odvetvové dohody a 
dohody medzi spoločnosťami, ako aj 
sociálna ochrana môžu znížiť chudobu 
zamestnaných osôb, znížiť nerovnosti a 
vytvárať dopyt;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
José Gusmão
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže spravodlivé životné 
minimum, pevné systémy kolektívneho 
vyjednávania a sociálna ochrana môžu 
znížiť chudobu zamestnaných osôb, znížiť 
nerovnosti a vytvárať dopyt;

H. keďže spravodlivé životné 
minimum, pevné systémy kolektívneho 
vyjednávania, primeraná sociálna ochrana 
a investície do verejných služieb môžu 
znížiť chudobu zamestnaných osôb, znížiť 
nerovnosti a vytvárať dopyt;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže spravodlivé životné 
minimum, pevné systémy kolektívneho 
vyjednávania a sociálna ochrana môžu 
znížiť chudobu zamestnaných osôb, znížiť 
nerovnosti a vytvárať dopyt;

H. keďže spravodlivé životné 
minimum, pevné systémy kolektívneho 
vyjednávania a sociálna ochrana môžu 
znížiť chudobu zamestnaných osôb, znížiť 
nerovnosti, vytvárať dopyt a zlepšiť 
zdravie a blahobyt;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže spravodlivé životné 
minimum, pevné systémy kolektívneho 
vyjednávania a sociálna ochrana môžu 
znížiť chudobu zamestnaných osôb, znížiť 

H. keďže spravodlivé životné 
minimum, pevné systémy kolektívneho 
vyjednávania a sociálna ochrana môžu 
znížiť chudobu zamestnaných osôb, znížiť 
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nerovnosti a vytvárať dopyt; zdravotné a sociálne nerovnosti a vytvárať 
dopyt;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže spravodlivé životné 
minimum, pevné systémy kolektívneho 
vyjednávania a sociálna ochrana môžu 
znížiť chudobu zamestnaných osôb, znížiť 
nerovnosti a vytvárať dopyt;

H. keďže spravodlivé životné 
minimum, pevné systémy kolektívneho 
vyjednávania a sociálna ochrana môžu 
znížiť chudobu zamestnaných osôb, znížiť 
chudobu a vytvárať hospodársky rast;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 113
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže spravodlivé životné 
minimum, pevné systémy kolektívneho 
vyjednávania a sociálna ochrana môžu 
znížiť chudobu zamestnaných osôb, znížiť 
nerovnosti a vytvárať dopyt;

H. keďže spravodlivé podmienky 
odmeňovania, dôstojné a udržateľné 
pracovné miesta a sociálna ochrana môžu 
znížiť chudobu zamestnaných osôb, znížiť 
nerovnosti a vytvárať dopyt;

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 114
Helmut Geuking

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H a (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ha. keďže COVID-19 upozornil na 
budúci význam ochrany zdravia a 
bezpečnosti na pracovisku a na potrebu 
zlepšiť pracovné podmienky, ako aj 
podmienky pracovného času a prispôsobiť 
ich novej realite vrátane pružných foriem 
organizácie práce (pričom pracovníci 
majú väčšiu voľnosť pri organizovaní 
práce), a rovnováhy medzi pracovným a 
súkromným životom, pričom všetky sú 
dôležitými cieľmi politiky EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ha. keďže rozvoj a odborná príprava 
pracovníkov v ich odborných a osobných 
zručnostiach sú najlepším spôsobom, ako 
dosiahnuť excelentnosť, ktorá sa od nich 
očakáva, a podporovať sociálnu 
zodpovednosť, ktorá zaručuje 
rešpektovanie osobnej slobody 
a dôstojnosti;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 116
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H a (nové)



PE654.111v01-00 54/206 AM\1209664SK.docx

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ha. keďže systémy sociálnej ochrany 
sú podrobené tvrdej skúške zmierniť 
sociálne dôsledky krízy a zabezpečiť 
dôstojné životné podmienky pre všetkých a 
prístup k základným službám, ako sú 
zdravie, vzdelávanie a bývanie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 117
José Gusmão

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ha. keďže vo väčšine členských štátov 
existujú rôzne systémy minimálneho 
príjmu s cieľom vytvoriť bezpečnostnú 
sieť pre tých, ktorí žijú na hranici 
chudoby; keďže európska smernica o 
minimálnom príjme by bola vítaná;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ha. 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;



AM\1209664SK.docx 55/206 PE654.111v01-00

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi, Guido Reil, Nicolaus 
Fest

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ha. keďže organizácia trhu práce vo 
všetkých aspektoch patrí do právomoci 
členských štátov, najmä právne predpisy o 
minimálnej mzde;

Or. fr

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ha. keďže vo všetkých členských 
štátoch existujú rôzne formy systémov 
minimálneho príjmu s cieľom zabezpečiť 
minimálnu úroveň sociálnej ochrany a 
bezpečnostnú sieť pre osoby v núdzi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H a (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ha. keďže COVID-19 odhalil 
nedostatky v sociálnej ochrane mnohých 
ľudí v našich spoločnostiach, najmä 
pokiaľ ide o pracovníkov platforiem, 
migrantov a utečencov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ha. keďže pri stanovení a 
uskutočňovaní všetkých politík a činností 
Únie sa zabezpečí vysoká úroveň ochrany 
ľudského zdravia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hb. keďže v oznámení Komisie z 20. 
októbra 2010 s názvom Solidarita v oblasti 
zdravia: zmierňovanie nerovností v oblasti 
zdravia v EÚ (COM(2009)0567) sa 
zdôrazňuje, že v celej EÚ možno 
pozorovať prepojenie medzi sociálnym 
postavením a zdravotnou situáciou; keďže 
Svetová zdravotnícka organizácia 
vymedzuje toto prepojenie ako súvislosť 
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medzi sociálno-ekonomickými 
nerovnosťami a nerovnosťami v oblasti 
zdravotníctva a prístupu k zdravotnej 
starostlivosti, keďže príčinou nerovností 
v oblasti zdravia sú sociálne rozdiely, 
pokiaľ ide o životné podmienky a modely 
sociálneho správania, ktoré súvisia najmä 
s pohlavím, vzdelávacími štandardmi, 
zamestnaním, príjmom a s nerovnakým 
prístupom k lekárskej pomoci, prevencii 
chorôb a službám zameraným na podporu 
zdravia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Helmut Geuking

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hb. keďže súčasné a tradičné 
demografické trendy v EÚ sú negatívne; 
keďže COVID-19 kladie dodatočnú záťaž 
na najzraniteľnejšie skupiny spoločnosti a 
zdravé rodiny sa opäť ukázali ako 
základné útočisko pred chudobou a 
sociálnym vylúčením;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hb. keďže kultivácia dobrých 
vlastností pri utváraní charakteru 
predstavuje základ osoby formovanej 
povahou, hodnotami a zásadami, ktoré 
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spoločnosti umožňujú začleniť súkromný 
rozmer do kolektívneho;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 126
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hb. keďže pandémia COVID-19 ešte 
zhoršila už aj tak neprijateľný rozdiel v 
zamestnanosti žien a mužov, čo zhorší 
rozdiel v dôchodkoch žien a mužov; keďže 
pandémia COVID-19 zhoršila už aj tak 
nerovnomerné rozdelenie 
opatrovateľských povinností medzi mužmi 
a ženami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hb. keďže globálne výzvy, ako je 
digitalizácia a boj proti zmene klímy, 
pretrvávajú a vyžadujú si spravodlivú 
transformáciu tak, aby sa na nikoho 
nezabudlo;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 128
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hc. keďže miera bezdomovectva sa za 
posledné desaťročie vo väčšine členských 
štátov neustále zvyšovala; keďže 
v ktorúkoľvek noc je v EÚ bez domova 
najmenej 700 000 ľudí, čo je o 70 % viac 
ako pred desiatimi rokmi; keďže 
pandémia COVID-19 ukázala, že 
bezdomovectvo predstavuje sociálnu krízu 
aj krízu v oblasti verejného zdravia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Helmut Geuking

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. berie na vedomie odporúčania 
Komisie pre jednotlivé krajiny na rok 
2020; vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
členské štáty dosiahli len mierny alebo 
žiadny pokrok v šiestich z desiatich 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny, ktoré im 
boli adresované v roku 2019;

1. berie na vedomie odporúčania 
Komisie pre jednotlivé krajiny na rok 
2020; vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
členské štáty dosiahli len mierny alebo 
žiadny pokrok v šiestich z desiatich 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny, ktoré im 
boli adresované v roku 2019; žiada, aby sa 
miera vykonávania odporúčaní pre 
jednotlivé krajiny zvýšila v eurozóne aj 
mimo nej; naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
posilnila odporúčania pre jednotlivé 
krajiny pre členské štáty eurozóny 
vytvorením rámca matrice, v ktorom 
sociálne politiky týkajúce sa Európskeho 
piliera sociálnych práv, ako je inkluzívny 
prístup k vzdelávaniu, zdravotnej 
starostlivosti, výžive, zamestnaniu a 
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bývaniu, a zachovanie sociálnych práv, 
analyzuje sociálny segment, napríklad 
deti, mladých ľudí, starších ľudí (v oblasti 
dlhodobej starostlivosti o starších ľudí), 
menšiny, migrantov a osoby so 
zdravotným postihnutím, čím sa vytvára 
oveľa presnejší obraz o hospodárskom a 
sociálnom zdraví členských štátov, a aby 
sa preskúmalo možné rozšírenie tejto 
novej zložky odporúčaní pre jednotlivé 
krajiny na členské štáty, ktoré nie sú 
členmi eurozóny; poukazuje na to, že 
odporúčania pre jednotlivé krajiny by 
mali byť v súlade s hospodárskymi, 
sociálnymi a environmentálnymi cieľmi 
EÚ a mali by sa vzájomne posilňovať, a 
nie si protirečiť; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby vymedzili európsku stratégiu 
udržateľnosti na riešenie sociálnych, 
hospodárskych a klimatických výziev; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
posilnili sociálne práva tým, že navrhnú 
právne predpisy zahŕňajúce v prípade 
potreby a na základe preskúmania 
finančné nástroje s cieľom vykonávať 
Európsky pilier sociálnych práv v rámci 
svojich príslušných právomocí 
ustanovených v zmluvách a v súlade so 
subsidiaritou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. berie na vedomie odporúčania 
Komisie pre jednotlivé krajiny na rok 
2020; vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
členské štáty dosiahli len mierny alebo 
žiadny pokrok v šiestich z desiatich 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny, ktoré 

1. berie na vedomie odporúčania 
Komisie pre jednotlivé krajiny na rok 
2020; zdôrazňuje, že ponechanie noriem 
Paktu stability a rastu v platnosti bráni 
členským štátom uskutočňovať pokrok 
nevyhnutný pre primeranú reakciu na 
bezprecedentný hospodársky a sociálny 
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im boli adresované v roku 2019; otras spôsobený pandémiou súvisiacou s 
ochorením COVID-19; domnieva sa, že 
odporúčania predložené Komisiou by mali 
byť vyjadrením nového regulačného 
rámca, ktorý umožní prijatie 
viacúrovňových verejných politík v plnom 
súlade s cieľom dosiahnuť plnú 
zamestnanosť, plné využívanie sociálnych 
práv pre všetkých občanov a rýchly a 
sociálne spravodlivý prechod na obehové 
a klimaticky neutrálne hospodárstvo;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 131
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. berie na vedomie odporúčania 
Komisie pre jednotlivé krajiny na rok 
2020; vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
členské štáty dosiahli len mierny alebo 
žiadny pokrok v šiestich z desiatich 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny, ktoré im 
boli adresované v roku 2019;

1. berie na vedomie odporúčania 
Komisie pre jednotlivé krajiny na rok 
2020; vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
členské štáty dosiahli len mierny alebo 
žiadny pokrok v šiestich z desiatich 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny, ktoré im 
boli adresované v roku 2019, a tento 
pokrok je v oblastiach politiky stále 
nerovnomerný; poukazuje na to, že od 
začiatku európskeho semestra v roku 2011 
bol pokrok mimoriadne pomalý pri 
rozširovaní základu dane, ako aj v oblasti 
zdravotnej a dlhodobej starostlivosti, 
pričom systémy zdravotnej starostlivosti sú 
vzhľadom na COVID-19 ešte viac 
spochybňované;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
José Gusmão
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Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. berie na vedomie odporúčania 
Komisie pre jednotlivé krajiny na rok 
2020; vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
členské štáty dosiahli len mierny alebo 
žiadny pokrok v šiestich z desiatich 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny, ktoré im 
boli adresované v roku 2019;

1. berie na vedomie odporúčania 
Komisie pre jednotlivé krajiny na rok 
2020; vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
členské štáty dosiahli len mierny alebo 
žiadny pokrok v šiestich z desiatich 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny, ktoré im 
boli adresované v roku 2019 a pokrok v 
členských štátoch a oblastiach politiky je 
nerovnomerný; poukazuje na to, že 
zameranie sa na odporúčania pre 
jednotlivé krajiny v oblasti deregulácie 
trhu práce, procyklických hospodárskych 
politík a privatizácie niekoľko členských 
štátov výrazne oslabilo pri riešení 
hospodárskej a sociálnej krízy spôsobenej 
pandémiou COVID-19;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Yana Toom

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. berie na vedomie odporúčania 
Komisie pre jednotlivé krajiny na rok 
2020; vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
členské štáty dosiahli len mierny alebo 
žiadny pokrok v šiestich z desiatich 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny, ktoré im 
boli adresované v roku 2019;

1. berie na vedomie odporúčania 
Komisie pre jednotlivé krajiny na rok 
2020; vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
členské štáty dosiahli len mierny alebo 
žiadny pokrok v šiestich z desiatich 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny, ktoré im 
boli adresované v roku 2019; zdôrazňuje, 
že vykonávanie odporúčaní pre jednotlivé 
krajiny má zásadný význam pre podporu 
sociálneho začlenenia a zlepšenie 
sociálnych práv; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby vyvinula tlak na členské 
štáty bez ohľadu na ich členstvo v 
eurozóne, aby tieto odporúčania 
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vykonávali;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. berie na vedomie odporúčania 
Komisie pre jednotlivé krajiny na rok 
2020; vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
členské štáty dosiahli len mierny alebo 
žiadny pokrok v šiestich z desiatich 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny, ktoré im 
boli adresované v roku 2019;

1. berie na vedomie odporúčania 
Komisie pre jednotlivé krajiny na rok 
2020; vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
členské štáty dosiahli len mierny alebo 
žiadny pokrok v šiestich z desiatich 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny, ktoré im 
boli adresované v roku 2019; vyjadruje 
poľutovanie nad skutočnosťou, že 
množstvo odporúčaní pre jednotlivé 
krajiny sa nevykonáva, pričom nalieha na 
členské štáty, aby ich zrealizovali, a to 
najmä tie, ktoré sa týkajú zamestnanosti 
a sociálnych aspektov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 135
Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Stefania Zambelli, France Jamet

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. berie na vedomie odporúčania 
Komisie pre jednotlivé krajiny na rok 
2020; vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
členské štáty dosiahli len mierny alebo 
žiadny pokrok v šiestich z desiatich 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny, ktoré 
im boli adresované v roku 2019;

1. zastáva názor, že politiky trhu 
práce a zamestnanosti by mali patriť do 
výlučnej právomoci členských štátov, a 
preto odmieta odporúčania Komisie pre 
jednotlivé krajiny;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. je znepokojený ničivými 
sociálnymi účinkami krízy súvisiacej s 
pandémiou COVID-19, najmä pokiaľ ide o 
zraniteľné skupiny; zdôrazňuje, že len 
rozhodná a koordinovaná európska reakcia 
môže kompenzovať dôsledky súčasnej 
krízy;

2. je znepokojený ničivými 
sociálnymi účinkami krízy súvisiacej s 
pandémiou COVID-19, najmä pokiaľ ide o 
zraniteľné skupiny, ako sú starší ľudia, 
osoby so zdravotným postihnutím, ženy, 
rasová a etnická menšina, osoby 
LGBTQI+, utečenci a migranti, ktorí sú 
zvlášť zraniteľní voči vírusu alebo jeho 
dôsledkom; zdôrazňuje, že len rozhodná a 
koordinovaná európska reakcia môže 
kompenzovať dôsledky súčasnej krízy; 
vyzýva členské štáty, aby využili balík 
REACT-EU na pomoc najviac 
znevýhodneným osobám tým, že 
zabezpečia primerané financovanie z 
Fondu európskej pomoci pre 
najodkázanejšie osoby (FEAD), na 
podporu zamestnanosti najmä mladých 
ľudí v rámci finančných prostriedkov 
poskytnutých Európskym sociálnym 
fondom (ESF) a konkrétne na podporu 
súdržnosti EÚ, najmä v najvzdialenejších 
regiónoch a zámorských krajinách a 
územiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh uznesenia
Odsek 2
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. je znepokojený ničivými 
sociálnymi účinkami krízy súvisiacej s 
pandémiou COVID-19, najmä pokiaľ ide o 
zraniteľné skupiny; zdôrazňuje, že len 
rozhodná a koordinovaná európska reakcia 
môže kompenzovať dôsledky súčasnej 
krízy;

2. je znepokojený ničivými 
sociálnymi účinkami krízy súvisiacej s 
pandémiou COVID-19, najmä pokiaľ ide o 
zraniteľné skupiny, najmä pracovníkov, 
ktorí počas krízy pracovali v prvej línii; 
zdôrazňuje, že len rozhodná a 
koordinovaná európska reakcia môže 
kompenzovať dôsledky súčasnej krízy; v 
tejto súvislosti vyzýva členské štáty, aby 
využívali balík REACT-EU na 
poskytovanie pomoci pre najodkázanejšie 
osoby tým, že zaručia primerané 
financovanie z Fondu európskej pomoci 
pre najodkázanejšie osoby (FEAD), na 
podporu zotrvania v zamestnaní a návratu 
na trh práce tým, že budú podporovať 
mládež financovaním z Európskeho 
sociálneho fondu (ESF), a na prijímanie 
konkrétnych opatrení v prospech 
súdržnosti a území Únie, najmä 
najvzdialenejších regiónov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 138
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. je znepokojený ničivými 
sociálnymi účinkami krízy súvisiacej s 
pandémiou COVID-19, najmä pokiaľ ide o 
zraniteľné skupiny; zdôrazňuje, že len 
rozhodná a koordinovaná európska reakcia 
môže kompenzovať dôsledky súčasnej 
krízy;

2. je znepokojený ničivými 
sociálnymi účinkami krízy súvisiacej s 
pandémiou COVID-19, najmä pokiaľ ide o 
zraniteľné skupiny; zdôrazňuje, že len 
rozhodná a koordinovaná európska reakcia 
na základe nového rámca európskeho 
hospodárskeho riadenia môže umožniť 
prijatie potrebných politík zamestnanosti 
a sociálnych politík zameraných na plnú 
ochranu hospodárskych a sociálnych práv 
všetkých občanov a na odvrátenie 
škodlivých sociálnych dôsledkov 
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spôsobených súčasnou bezprecedentnou 
krízou;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 139
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. je znepokojený ničivými 
sociálnymi účinkami krízy súvisiacej s 
pandémiou COVID-19, najmä pokiaľ ide o 
zraniteľné skupiny; zdôrazňuje, že len 
rozhodná a koordinovaná európska reakcia 
môže kompenzovať dôsledky súčasnej 
krízy;

2. je znepokojený ničivými 
sociálnymi účinkami krízy súvisiacej s 
pandémiou COVID-19, najmä pokiaľ ide o 
ženy, staršie osoby a zraniteľné skupiny, 
čo ešte viac zvyšuje nerovnosti a sociálne 
rozdiely a oslabuje sociálne normy a 
normy zamestnanosti v Európe; 
zdôrazňuje, že len rozhodná a 
koordinovaná európska reakcia môže 
kompenzovať sociálne dôsledky súčasnej 
krízy a preukázať, že EÚ je 
nenahraditeľným projektom založeným 
na sociálnej spravodlivosti, solidarite a 
integrácii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. je znepokojený ničivými 
sociálnymi účinkami krízy súvisiacej s 
pandémiou COVID-19, najmä pokiaľ ide o 
zraniteľné skupiny; zdôrazňuje, že len 
rozhodná a koordinovaná európska reakcia 

2. je znepokojený ničivými 
sociálnymi účinkami krízy súvisiacej s 
pandémiou COVID-19, najmä pokiaľ ide o 
zraniteľné skupiny, a to najmä seniorov, 
osoby so zdravotným postihnutím, osoby 
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môže kompenzovať dôsledky súčasnej 
krízy;

patriace k menšinám či osoby čeliace 
viacnásobnej diskriminácií, ale aj nové 
zraniteľné skupiny, ktoré vytvorila 
pandémia; zdôrazňuje, že len rozhodná a 
koordinovaná európska reakcia, ktorá 
zároveň myslí dopredu na budúce krízy, 
môže kompenzovať dôsledky súčasnej 
krízy;

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 141
France Jamet, Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Dominique Bilde, Stefania 
Zambelli

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. je znepokojený ničivými 
sociálnymi účinkami krízy súvisiacej s 
pandémiou COVID-19, najmä pokiaľ ide 
o zraniteľné skupiny; zdôrazňuje, že len 
rozhodná a koordinovaná európska 
reakcia môže kompenzovať dôsledky 
súčasnej krízy;

2. je znepokojený ničivými 
sociálnymi účinkami krízy súvisiacej s 
pandémiou COVID-19;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 142
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. je znepokojený ničivými 
sociálnymi účinkami krízy súvisiacej s 
pandémiou COVID-19, najmä pokiaľ ide o 
zraniteľné skupiny; zdôrazňuje, že len 
rozhodná a koordinovaná európska reakcia 
môže kompenzovať dôsledky súčasnej 

2. je znepokojený ničivými 
sociálnymi účinkami krízy súvisiacej s 
pandémiou COVID-19, ktoré zhoršujú a 
prehlbujú už existujúce a zároveň 
vytvárajú nové nerovnosti, najmä pokiaľ 
ide o ženy, staršie osoby, zraniteľné a 
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krízy; menšinové skupiny, ako sú Rómovia; 
zdôrazňuje, že len rozhodná a 
koordinovaná európska reakcia môže 
kompenzovať dôsledky súčasnej krízy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. je znepokojený ničivými 
sociálnymi účinkami krízy súvisiacej s 
pandémiou COVID-19, najmä pokiaľ ide o 
zraniteľné skupiny; zdôrazňuje, že len 
rozhodná a koordinovaná európska reakcia 
môže kompenzovať dôsledky súčasnej 
krízy;

2. je znepokojený ničivými 
sociálnymi účinkami krízy súvisiacej s 
pandémiou COVID-19, najmä pokiaľ ide o 
zraniteľné skupiny, ako sú starší ľudia a 
osoby so zdravotným postihnutím; 
zdôrazňuje, že len rozhodná a 
koordinovaná európska reakcia môže 
kompenzovať dôsledky súčasnej krízy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
José Gusmão

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. je znepokojený ničivými 
sociálnymi účinkami krízy súvisiacej s 
pandémiou COVID-19, najmä pokiaľ ide o 
zraniteľné skupiny; zdôrazňuje, že len 
rozhodná a koordinovaná európska reakcia 
môže kompenzovať dôsledky súčasnej 
krízy;

2. je znepokojený ničivými 
sociálnymi účinkami krízy súvisiacej s 
pandémiou COVID-19, ktoré zvyšujú 
nerovnosť, najmä pokiaľ ide o zraniteľné 
skupiny; zdôrazňuje, že len rozhodná a 
koordinovaná európska reakcia môže 
kompenzovať sociálne dôsledky súčasnej 
krízy;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 145
Maria Walsh

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. je znepokojený ničivými 
sociálnymi účinkami krízy súvisiacej s 
pandémiou COVID-19, najmä pokiaľ ide o 
zraniteľné skupiny; zdôrazňuje, že len 
rozhodná a koordinovaná európska reakcia 
môže kompenzovať dôsledky súčasnej 
krízy;

2. je znepokojený ničivými 
sociálnymi a psychologickými účinkami 
krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19, 
najmä pokiaľ ide o zraniteľné skupiny; 
zdôrazňuje, že len rozhodná a 
koordinovaná európska reakcia môže 
kompenzovať dôsledky súčasnej krízy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. je znepokojený ničivými 
sociálnymi účinkami krízy súvisiacej s 
pandémiou COVID-19, najmä pokiaľ ide o 
zraniteľné skupiny; zdôrazňuje, že len 
rozhodná a koordinovaná európska reakcia 
môže kompenzovať dôsledky súčasnej 
krízy;

2. je znepokojený ničivými 
sociálnymi účinkami krízy súvisiacej s 
pandémiou COVID-19, najmä pokiaľ ide o 
zraniteľné skupiny; zdôrazňuje, že 
rozhodná a koordinovaná európska reakcia 
môže pomôcť kompenzovať dôsledky 
súčasnej krízy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 2
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. je znepokojený ničivými 
sociálnymi účinkami krízy súvisiacej 
s pandémiou COVID-19, najmä pokiaľ ide 
o zraniteľné skupiny; zdôrazňuje, že len 
rozhodná a koordinovaná európska reakcia 
môže kompenzovať dôsledky súčasnej 
krízy;

2. je znepokojený ničivými 
sociálnymi účinkami krízy súvisiacej 
s pandémiou COVID-19, najmä pokiaľ ide 
o zraniteľné skupiny; zdôrazňuje, že 
rozhodná a koordinovaná európska reakcia 
môže kompenzovať dôsledky súčasnej 
krízy;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 148
José Gusmão

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. domnieva sa, že napriek 
oznámeniam o naliehavej potrebe 
vyváženia hospodárskych a sociálnych 
rozmerov a posilnenia vzostupnej 
konvergencie európsky semester nemá 
konkrétny program a opatrenia na boj 
proti chudobe, a preto by sa mala zaviesť 
konkrétna stratégia so súborom cieľov a s 
monitorovacím procesom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Abir Al-Sahlani

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
v roku 2018 žije len 3,9 % občanov EÚ 
v produktívnom veku v inej krajine EÚ, 
než je krajina ich občianstva; vyzýva na 
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zvýšené úsilie Komisie a členských štátov 
znížiť mobilné prekážky pre pracovníkov 
a podniky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že v súčasnej kríze sa 
Pakt stability a rastu ukázal ako 
nedostatočný, keďže členským štátom 
neposkytuje fiškálny priestor, ktorý 
potrebujú na absorbovanie nerovnováh a 
zmiernenie sociálnych dôsledkov, čo si 
vyžaduje aktiváciu únikovej doložky; 
žiada, aby sociálnym a ekologickým 
cieľom bola priznaná rovnaká právna 
vymáhateľnosť, akú má fiškálna 
konsolidácia a finančná stabilita;

vypúšťa sa

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 151
Helmut Geuking

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že v súčasnej kríze sa 
Pakt stability a rastu ukázal ako 
nedostatočný, keďže členským štátom 
neposkytuje fiškálny priestor, ktorý 
potrebujú na absorbovanie nerovnováh a 
zmiernenie sociálnych dôsledkov, čo si 
vyžaduje aktiváciu únikovej doložky; 
žiada, aby sociálnym a ekologickým 
cieľom bola priznaná rovnaká právna 

3. zdôrazňuje, že v súčasnej kríze sa 
Pakt stability a rastu ukázal ako 
nedostatočný, keďže členským štátom 
neposkytuje fiškálny priestor, ktorý 
potrebujú na absorbovanie nerovnováh a 
zmiernenie sociálnych dôsledkov, čo si 
vyžaduje aktiváciu únikovej doložky s 
cieľom zachovať pracovné miesta, 
pomôcť spoločnostiam a podporiť 
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vymáhateľnosť, akú má fiškálna 
konsolidácia a finančná stabilita;

rozsiahlu obnovu; požaduje, aby sa v 
súčasnosti vo všetkých členských štátoch 
zaručili podporné zámery fiškálnej 
politiky (aktívna fiškálna politika) s 
cieľom uľahčiť obnovenie spotreby, 
investícií a rastu; žiada o poskytovanie 
úverov a finančnú podporu konkrétnym 
sektorom vrátane sektora zdravotníctva, v 
ideálnom prípade prostredníctvom tzv. 
Manacle dlhopisov1; žiada, aby sociálnym, 
hospodárskym a ekologickým cieľom bola 
v rámci budúceho rozpočtu priznaná 
rovnaká priorita a rovnaká právna 
vymáhateľnosť, akú má fiškálna 
konsolidácia a finančná stabilita; a aby sa 
európsky semester posilnil tak, aby počas 
celého cyklu zahŕňal sociálny rozmer so 
zapojením príslušných orgánov EÚ a 
členských štátov, ktoré sa zaoberajú 
sociálnymi politikami; požaduje 
ambiciózny VFR, ktorý uspokojí potreby 
existujúcich a nových programov; žiada, 
aby sa zaviedli nové vlastné zdroje a 
zrušenie rabatov;
_______________________________
1 Koncepcia, ktorú vypracovala Strana 
nemeckých rodín na financovanie 
projektov zameraných na riešenie vplyvu 
pandémie COVID-19

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že v súčasnej kríze sa 
Pakt stability a rastu ukázal ako 
nedostatočný, keďže členským štátom 
neposkytuje fiškálny priestor, ktorý 

3. zdôrazňuje, že v súčasnej kríze sa 
Pakt stability a rastu ukázal ako 
nedostatočný, keďže členským štátom 
neposkytuje fiškálny priestor, ktorý 
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potrebujú na absorbovanie nerovnováh a 
zmiernenie sociálnych dôsledkov, čo si 
vyžaduje aktiváciu únikovej doložky; 
žiada, aby sociálnym a ekologickým 
cieľom bola priznaná rovnaká právna 
vymáhateľnosť, akú má fiškálna 
konsolidácia a finančná stabilita;

potrebujú na absorbovanie nerovnováh a 
zabránenie sociálnym dôsledkom a ich 
zmiernenie, čo si vyžaduje aktiváciu 
únikovej doložky; upozorňuje, že tento 
príliš obmedzujúci charakter Paktu 
stability a rastu je na ceste k sociálnej a 
ekologickej spravodlivosti 
kontraproduktívny, pokiaľ ciele 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
ciele udržateľného rozvoja nie sú 
povinné; preto žiada, aby sociálnym a 
ekologickým cieľom bola priznaná rovnaká 
právna vymáhateľnosť, akú má fiškálna 
konsolidácia a finančná stabilita; žiada, 
aby sa pri vykonávaní Paktu stability a 
rastu prijalo trvalé „strieborné pravidlo“ 
týkajúce sa sociálnych investícií, najmä 
aby sa verejné sociálne investície, ktoré 
majú jasný pozitívny vplyv na 
hospodársky rast, považovali za 
oprávnené na priaznivé zaobchádzanie pri 
posudzovaní štátnych deficitov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
José Gusmão

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že v súčasnej kríze sa 
Pakt stability a rastu ukázal ako 
nedostatočný, keďže členským štátom 
neposkytuje fiškálny priestor, ktorý 
potrebujú na absorbovanie nerovnováh a 
zmiernenie sociálnych dôsledkov, čo si 
vyžaduje aktiváciu únikovej doložky; 
žiada, aby sociálnym a ekologickým 
cieľom bola priznaná rovnaká právna 
vymáhateľnosť, akú má fiškálna 
konsolidácia a finančná stabilita;

3. zdôrazňuje, že v súčasnej kríze sa 
Pakt stability a rastu ukázal ako 
nedostatočný, keďže členským štátom 
neposkytuje fiškálny priestor, ktorý 
potrebujú na absorbovanie nerovnováh a 
zmiernenie sociálnych dôsledkov, čo si 
vyžaduje aktiváciu únikovej doložky; 
žiada, aby sociálnym a ekologickým 
cieľom bola priznaná rovnaká právna 
vymáhateľnosť, akú má fiškálna 
konsolidácia a finančná stabilita; v tejto 
súvislosti vyzýva členské štáty, aby plne 
využívali fiškálnu flexibilitu, ktorú 
ponúka všeobecná úniková doložka, a to 
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zavedením tzv. zlatého pravidla o 
sociálnych investíciách s cieľom 
financovať kvalitné pracovné miesta, 
verejné služby, boj proti chudobe a 
ekologickú transformáciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že v súčasnej kríze sa 
Pakt stability a rastu ukázal ako 
nedostatočný, keďže členským štátom 
neposkytuje fiškálny priestor, ktorý 
potrebujú na absorbovanie nerovnováh a 
zmiernenie sociálnych dôsledkov, čo si 
vyžaduje aktiváciu únikovej doložky; 
žiada, aby sociálnym a ekologickým 
cieľom bola priznaná rovnaká právna 
vymáhateľnosť, akú má fiškálna 
konsolidácia a finančná stabilita;

3. zdôrazňuje, že aj v súčasnej kríze 
sa Pakt stability a rastu ukázal ako 
nedostatočný, keďže členským štátom 
neposkytol fiškálny priestor, ktorý 
potrebujú na absorbovanie nerovnováh a 
zmiernenie sociálnych dôsledkov, čo si 
vyžaduje aktiváciu únikovej doložky; žiada 
okamžité preskúmanie Paktu stability a 
rastu a začlenenie sociálnych a 
ekologických cieľov do sledu 
viacúrovňových regulačných zásahov na 
základe holistického prístupu schopného 
viesť k plnému vykonávaniu Európskeho 
piliera sociálnych práv, cieľov 
udržateľného rozvoja Organizácie 
Spojených národov a Európskej zelenej 
dohody;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 155
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že v súčasnej kríze sa 3. zdôrazňuje, že v súčasnej kríze Pakt 
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Pakt stability a rastu ukázal ako 
nedostatočný, keďže členským štátom 
neposkytuje fiškálny priestor, ktorý 
potrebujú na absorbovanie nerovnováh 
a zmiernenie sociálnych dôsledkov, čo si 
vyžaduje aktiváciu únikovej doložky; 
žiada, aby sociálnym a ekologickým 
cieľom bola priznaná rovnaká právna 
vymáhateľnosť, akú má fiškálna 
konsolidácia a finančná stabilita;

stability a rastu členským štátom umožnil 
prostredníctvom uplatnenia ochrannej 
doložky fiškálny priestor, ktorý potrebujú 
na absorbovanie nerovnováh a zmiernenie 
sociálnych dôsledkov;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 156
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že v súčasnej kríze sa 
Pakt stability a rastu ukázal ako 
nedostatočný, keďže členským štátom 
neposkytuje fiškálny priestor, ktorý 
potrebujú na absorbovanie nerovnováh a 
zmiernenie sociálnych dôsledkov, čo si 
vyžaduje aktiváciu únikovej doložky; 
žiada, aby sociálnym a ekologickým 
cieľom bola priznaná rovnaká právna 
vymáhateľnosť, akú má fiškálna 
konsolidácia a finančná stabilita;

3. pripomína, že Pakt stability a rastu 
je predpokladom stabilného európskeho 
hospodárstva, ktoré dokáže zvládnuť 
budúce krízy; v tejto súvislosti pripomína, 
že je dôležité, aby sa členské štáty 
zaviazali pakt dodržiavať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že v súčasnej kríze sa 
Pakt stability a rastu ukázal ako 

3. zdôrazňuje, že v súčasnej kríze sa 
Pakt stability a rastu ukázal ako 
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nedostatočný, keďže členským štátom 
neposkytuje fiškálny priestor, ktorý 
potrebujú na absorbovanie nerovnováh a 
zmiernenie sociálnych dôsledkov, čo si 
vyžaduje aktiváciu únikovej doložky; 
žiada, aby sociálnym a ekologickým 
cieľom bola priznaná rovnaká právna 
vymáhateľnosť, akú má fiškálna 
konsolidácia a finančná stabilita;

nedostatočný, keďže členským štátom 
neposkytuje fiškálny priestor, ktorý 
potrebujú na absorbovanie nerovnováh a 
zmiernenie sociálnych dôsledkov, čo si 
vyžaduje aktiváciu únikovej doložky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Dennis Radtke, Miriam Lexmann, Loucas Fourlas, Sara Skyttedal, Rosa Estaràs 
Ferragut, Antonius Manders, Romana Tomc, Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že v súčasnej kríze sa 
Pakt stability a rastu ukázal ako 
nedostatočný, keďže členským štátom 
neposkytuje fiškálny priestor, ktorý 
potrebujú na absorbovanie nerovnováh a 
zmiernenie sociálnych dôsledkov, čo si 
vyžaduje aktiváciu únikovej doložky; 
žiada, aby sociálnym a ekologickým 
cieľom bola priznaná rovnaká právna 
vymáhateľnosť, akú má fiškálna 
konsolidácia a finančná stabilita;

3. zdôrazňuje, že v súčasnej kríze sú 
členské štáty naďalej plne odhodlané 
dodržiavať Pakt stability a rastu, a víta ich 
rozhodnutie využiť všeobecnú únikovú 
doložku s cieľom zabezpečiť potrebnú 
flexibilitu na prijatie všetkých potrebných 
opatrení na podporu zdravia európskych 
občanov a systémov civilnej ochrany a 
stabilizovať európske sociálne trhové 
hospodárstvo; požaduje lepšiu integráciu 
a posilnenie úlohy sociálnych a 
ekologických cieľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, 
Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh uznesenia
Odsek 3
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že v súčasnej kríze sa 
Pakt stability a rastu ukázal ako 
nedostatočný, keďže členským štátom 
neposkytuje fiškálny priestor, ktorý 
potrebujú na absorbovanie nerovnováh a 
zmiernenie sociálnych dôsledkov, čo si 
vyžaduje aktiváciu únikovej doložky; 
žiada, aby sociálnym a ekologickým 
cieľom bola priznaná rovnaká právna 
vymáhateľnosť, akú má fiškálna 
konsolidácia a finančná stabilita;

3. zdôrazňuje, že v súčasnej kríze sa 
Pakt stability a rastu ukázal ako dostatočne 
pružný, keďže umožnil aktiváciu 
všeobecnej únikovej doložky, aby umožnil 
členským štátom využiť fiškálny priestor, 
ktorý potrebujú na absorbovanie 
nerovnováh, podporovanie podnikov a 
pracovníkov, ako aj na zmierňovanie 
sociálnych dôsledkov; žiada, aby 
sociálnym a ekologickým cieľom bola 
priznaná rovnaká právna vymáhateľnosť, 
akú má fiškálna konsolidácia a finančná 
stabilita;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 160
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že v súčasnej kríze sa 
Pakt stability a rastu ukázal ako 
nedostatočný, keďže členským štátom 
neposkytuje fiškálny priestor, ktorý 
potrebujú na absorbovanie nerovnováh a 
zmiernenie sociálnych dôsledkov, čo si 
vyžaduje aktiváciu únikovej doložky; 
žiada, aby sociálnym a ekologickým 
cieľom bola priznaná rovnaká právna 
vymáhateľnosť, akú má fiškálna 
konsolidácia a finančná stabilita;

3. zdôrazňuje, že v súčasnej kríze sa 
Pakt stability a rastu ako taký ukázal ako 
nedostatočný, keďže členským štátom 
neposkytuje fiškálny priestor, ktorý 
potrebujú na absorbovanie nerovnováh a 
zmiernenie jeho sociálnych dôsledkov, čo 
si vyžaduje aktiváciu únikovej doložky; 
žiada, aby sociálnym a ekologickým 
cieľom bola tam, kde je to potrebné, 
priznaná rovnaká relevantnosť, akú má 
fiškálna konsolidácia a finančná stabilita;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
France Jamet
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Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že v súčasnej kríze sa 
Pakt stability a rastu ukázal ako 
nedostatočný, keďže členským štátom 
neposkytuje fiškálny priestor, ktorý 
potrebujú na absorbovanie nerovnováh a 
zmiernenie sociálnych dôsledkov, čo si 
vyžaduje aktiváciu únikovej doložky; 
žiada, aby sociálnym a ekologickým 
cieľom bola priznaná rovnaká právna 
vymáhateľnosť, akú má fiškálna 
konsolidácia a finančná stabilita;

3. zdôrazňuje, že v súčasnej kríze sa 
Pakt stability a rastu ukázal ako škodlivý 
pre hospodárstvo, keďže členským štátom 
neposkytuje fiškálny priestor, ktorý 
potrebujú na absorbovanie nerovnováh a 
zmiernenie sociálnych dôsledkov, čo si 
vyžaduje aktiváciu únikovej doložky; 
žiada, aby sociálnym a ekologickým 
cieľom bola priznaná rovnaká právna 
vymáhateľnosť, akú má fiškálna 
konsolidácia a finančná stabilita;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 162
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že v súčasnej kríze sa 
Pakt stability a rastu ukázal ako 
nedostatočný, keďže členským štátom 
neposkytuje fiškálny priestor, ktorý 
potrebujú na absorbovanie nerovnováh a 
zmiernenie sociálnych dôsledkov, čo si 
vyžaduje aktiváciu únikovej doložky; 
žiada, aby sociálnym a ekologickým 
cieľom bola priznaná rovnaká právna 
vymáhateľnosť, akú má fiškálna 
konsolidácia a finančná stabilita;

3. zdôrazňuje, že v súčasnej kríze sa 
Pakt stability a rastu ukázal ako 
nedostatočný, keďže členským štátom 
neposkytuje fiškálny priestor, ktorý 
potrebujú na absorbovanie nerovnováh, 
predchádzanie sociálnym dôsledkom a ich 
zmiernenie, čo si vyžaduje aktiváciu 
únikovej doložky; žiada, aby sociálnym a 
ekologickým cieľom bola priznaná rovnaká 
právna vymáhateľnosť, akú má fiškálna 
konsolidácia a finančná stabilita;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. upozorňuje, že napriek významu 
rozumných a zodpovedných fiškálnych 
politík by rozpočtová stabilita nemala byť 
na úkor verejných investícií, najmä do 
systémov vzdelávania, sociálneho 
zabezpečenia a zdravotníctva;

4. zdôrazňuje význam fiškálnych 
systémov, ktoré sa čo najviac využívajú na 
uskutočnenie kritéria progresívnej povahy 
s cieľom zaručiť vyššiu úroveň sociálnej 
spravodlivosti; považuje za naliehavo 
dôležité prijať primerané opatrenia na 
úrovni EÚ s cieľom ukončiť agresívne 
fiškálne plánovanie umožnené právnymi 
predpismi, ktoré sú v súčasnosti 
v platnosti v niektorých členských štátoch, 
a účinnejšie riešiť daňové raje mimo EÚ; 
zdôrazňuje, že je potrebné prijať 
prísnejšie pravidlá na boj proti korupcii, 
vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a 
daňovým únikom; zdôrazňuje, že 
primerané riešenie takýchto závažných 
problémov by vytvorilo značné dodatočné 
rozpočtové prostriedky schopné významne 
zvýšiť verejné investície do zlepšenia 
vzdelávania a verejného zdravia, systémov 
sociálneho zabezpečenia, zdravotníctva a 
bezpečnosti na pracovisku, do aktívnych 
politík práce, politík ochrany proti 
chudobe a sociálnemu vylúčeniu, ako aj 
do zrýchlenia sociálne spravodlivého 
prechodu na obehové a klimaticky 
neutrálne hospodárstvo;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 164
Helmut Geuking

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. upozorňuje, že napriek významu 
rozumných a zodpovedných fiškálnych 
politík by rozpočtová stabilita nemala byť 
na úkor verejných investícií, najmä do 

4. upozorňuje, že napriek významu 
rozumných a zodpovedných fiškálnych 
politík by rozpočtová stabilita nemala byť 
na úkor verejných investícií, najmä do 
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systémov vzdelávania, sociálneho 
zabezpečenia a zdravotníctva;

systémov vzdelávania, sociálneho 
zabezpečenia a zdravotníctva; poukazuje 
na to, že naše spoločné ľudské hodnoty by 
mali usmerňovať naše diskusie o rozpočte 
a mali by sme sa snažiť o rozpočet, ktorý 
povedie k hospodárstvu, ktoré bude lepšie 
odrážať tento pojem a povedie k 
ľudskejšej Európe; vyzýva na zlepšenie 
monitorovania, hodnotenia a podávania 
správ o využívaní finančných prostriedkov 
EÚ s cieľom zlepšiť efektívne využívanie 
a verejný záujem;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. upozorňuje, že napriek významu 
rozumných a zodpovedných fiškálnych 
politík by rozpočtová stabilita nemala byť 
na úkor verejných investícií, najmä do 
systémov vzdelávania, sociálneho 
zabezpečenia a zdravotníctva;

4. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili primeranosť a udržateľnosť 
dôchodkových systémov pre pracovníkov a 
samostatne zárobkovo činné osoby; 
reformy dôchodkových systémov by sa 
mali podporovať opatreniami, ktoré 
predlžujú pracovný život, ako je napríklad 
zvyšovanie skutočného veku odchodu do 
dôchodku, a mali by sa zahrnúť do rámca 
stratégií aktívneho starnutia; členské štáty 
by mali nadviazať konštruktívny dialóg 
so sociálnymi partnermi a s ďalšími 
príslušnými zainteresovanými stranami a 
umožniť časovo primerané zavádzanie 
reforiem;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff
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Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. upozorňuje, že napriek významu 
rozumných a zodpovedných fiškálnych 
politík by rozpočtová stabilita nemala byť 
na úkor verejných investícií, najmä do 
systémov vzdelávania, sociálneho 
zabezpečenia a zdravotníctva;

4. upozorňuje, že napriek významu 
rozumných a zodpovedných fiškálnych 
politík by rozpočtová stabilita nemala byť 
na úkor verejných investícií, najmä do 
systémov vzdelávania, sociálneho 
zabezpečenia a zdravotníctva; zdôrazňuje, 
že zameranie na znižovanie dlhu v rámci 
postupu pri makroekonomickej 
nerovnováhe v rámci semestra má 
regresívny vplyv, pretože znižuje 
schopnosť verejných služieb riešiť 
nerovnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. upozorňuje, že napriek významu 
rozumných a zodpovedných fiškálnych 
politík by rozpočtová stabilita nemala byť 
na úkor verejných investícií, najmä do 
systémov vzdelávania, sociálneho 
zabezpečenia a zdravotníctva;

4. upozorňuje, že rozumné a 
zodpovedné fiškálne politiky a rozpočtová 
stabilita vo všeobecnosti sú kľúčom k 
trvalým a silným verejným investíciám, 
najmä do systémov vzdelávania, 
sociálneho zabezpečenia a zdravotníctva, 
pričom treba mať vždy na pamäti potrebu 
zabezpečiť dostatočnú flexibilitu pri 
reagovaní na nepredvídané udalosti alebo 
krízy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Margarita de la Pisa Carrión



PE654.111v01-00 82/206 AM\1209664SK.docx

SK

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. upozorňuje, že napriek významu 
rozumných a zodpovedných fiškálnych 
politík by rozpočtová stabilita nemala byť 
na úkor verejných investícií, najmä do 
systémov vzdelávania, sociálneho 
zabezpečenia a zdravotníctva;

4. upozorňuje na význam rozumných 
a zodpovedných fiškálnych politík a 
rozpočtovej stability na zabezpečenie 
udržateľnosti sociálneho systému z 
dlhodobého hľadiska; okrem toho musia 
mať členské štáty krátkodobú fiškálnu 
rezervu, aby ochránili postihnuté podniky 
a ich zamestnancov;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 169
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. upozorňuje, že napriek významu 
rozumných a zodpovedných fiškálnych 
politík by rozpočtová stabilita nemala byť 
na úkor verejných investícií, najmä do 
systémov vzdelávania, sociálneho 
zabezpečenia a zdravotníctva;

4. upozorňuje, že rozumná a 
zodpovedná fiškálna politika stavia na 
rozpočtovej stabilite, ktorá však nebráni 
efektívnym verejným investíciám do 
zreformovaných systémov vzdelávania, 
sociálneho zabezpečenia, zdravotníctva a 
starostlivosti o deti a odkázané osoby;

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 170
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, 
Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. upozorňuje, že napriek významu 
rozumných a zodpovedných fiškálnych 

4. upozorňuje na význam rozumných 
a zodpovedných fiškálnych politík; vyzýva 
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politík by rozpočtová stabilita nemala byť 
na úkor verejných investícií, najmä do 
systémov vzdelávania, sociálneho 
zabezpečenia a zdravotníctva;

však členské štáty a Komisiu, aby v reakcii 
na zdravotnú krízu posilnili verejné 
investície, najmä do systémov vzdelávania, 
sociálneho zabezpečenia a zdravotníctva;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 171
France Jamet, Elena Lizzi, Dominique Bilde, Stefania Zambelli

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. upozorňuje, že napriek významu 
rozumných a zodpovedných fiškálnych 
politík by rozpočtová stabilita nemala byť 
na úkor verejných investícií, najmä do 
systémov vzdelávania, sociálneho 
zabezpečenia a zdravotníctva;

4. rozpočtová stabilita by nemala byť 
na úkor nevyhnutných verejných investícií, 
najmä do systémov vzdelávania, 
sociálneho zabezpečenia a zdravotníctva;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 172
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. upozorňuje, že napriek významu 
rozumných a zodpovedných fiškálnych 
politík by rozpočtová stabilita nemala byť 
na úkor verejných investícií, najmä do 
systémov vzdelávania, sociálneho 
zabezpečenia a zdravotníctva;

4. upozorňuje na význam rozumných 
a zodpovedných fiškálnych politík, pričom 
rozpočtová stabilita by sa mala 
podporovať spolu s verejnými 
investíciami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Sara Skyttedal
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Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. upozorňuje, že napriek významu 
rozumných a zodpovedných fiškálnych 
politík by rozpočtová stabilita nemala byť 
na úkor verejných investícií, najmä do 
systémov vzdelávania, sociálneho 
zabezpečenia a zdravotníctva;

4. upozorňuje na význam rozumných 
a zodpovedných fiškálnych politík, pričom 
rozpočtová stabilita by však dočasne 
nemala byť na úkor verejných investícií, 
najmä do systémov vzdelávania, 
sociálneho zabezpečenia a zdravotníctva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Helmut Geuking

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva Komisiu, aby splnila 
medzinárodné právne záväzky týkajúce sa 
práv detí, ktoré sa členské štáty (ako aj 
EÚ ako celok pre niektoré z nich) 
zaviazali dodržiavať; vyzýva Komisiu, aby 
v roku 2020 predložila záruku pre deti v 
EÚ, vyzýva na využitie príležitostí vo VFR 
na roky 2021 – 2027 na investovanie do 
detí a na využitie finančných prostriedkov 
na rozvoj potenciálnej pridanej hodnoty 
záruky EÚ pre deti v boji proti chudobe, 
ako aj škodlivým negatívnym trendom v 
súvislosti s demografickými zmenami v 
Európe; žiada, aby sa využívali právne 
nezáväzné iniciatívy, ktoré povzbudzujú a 
stimulujú členské štáty (prostredníctvom 
partnerského tlaku namiesto záväzkov) s 
cieľom vypracovať európske a 
vnútroštátne akčné plány na zabezpečenie 
prístupu detí k piatim kľúčovým 
sociálnym právam (prístup k bezplatnej 
zdravotnej starostlivosti, bezplatnému 
vzdelávaniu, bezplatnej starostlivosti o 
deti, dôstojnému bývaniu a primeranej 
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výžive); žiada ochranu rodín a detí 
prostredníctvom okamžitého zavedenia 
25/25 európskych príspevkov na výživné 
na deti, ktoré sú základným a 
oneskoreným opatrením s cieľom zaviesť 
záruku pre deti. Táto dodatočná platba 
výživného na deti sa nesmie kompenzovať 
žiadnymi inými dávkami a preukázateľne 
by bola najväčším projektom 
hospodárskeho rozvoja všetkých čias, 
keďže rodiny by tieto dodatočné finančné 
prostriedky napumpovali do hospodárstva, 
z čoho by mali priamy alebo nepriamy 
úžitok všetci Európania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. poukazuje na to, že hoci sa 
európsky semester zameriava na sociálne 
začlenenie a chudobu, stále chýba 
program na monitorovanie a riešenie 
nárastu nerovností v Európe, a preto 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby lepšie 
posúdila distribučný vplyv verejných 
politík a nerovnováhy z hľadiska príjmov 
a rozdelenia bohatstva, a to aj 
prostredníctvom individuálnych správ o 
hĺbkovom preskúmaní v prípade zistenia 
týchto nerovnováh ako prostriedku na 
prepojenie hospodárskej koordinácie so 
zamestnanosťou a sociálnou 
výkonnosťou; vyzýva Komisiu, aby 
preskúmala, aké by mali byť najpresnejšie 
ukazovatele hospodárskej nerovnosti 
(spomedzi Giniho koeficientu, indexov 
Palma, Theilovho indexu, podielu miezd, 
pomeru minimálnej mzdy k HDP na 
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obyvateľa alebo k priemernej mzde atď.), 
a aby monitorovala vývoj nerovností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva členské štáty, aby 
zefektívnili svoje daňové systémy a systém 
sociálneho zabezpečenia s cieľom 
vytvoriť stimuly pre prácu; zdôrazňuje 
význam spravodlivých a jednoduchých 
daňových systémov; opakuje, že prísne 
pracovné právo a príliš štedré systémy 
dávok znižujú úroveň zamestnanosti a z 
dlhodobého hľadiska vedú k 
neudržateľnému zvyšovaniu nákladov pre 
členské štáty; vyzýva členské štáty, aby 
uskutočnili potrebné hospodárske reformy 
s cieľom vytvoriť prosperujúce 
podnikateľské prostredie a zvýšiť rast 
produktivity; pripomína, že naše sociálne 
zabezpečenie je založené na 
prosperujúcich podnikoch a dobre 
fungujúcich národných hospodárstvach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. víta skutočnosť, že počas 
pandémie COVID-19 mnohé členské štáty 
prijali mimoriadne opatrenia na 
prevenciu a riešenie bezdomovectva 
prostredníctvom zastavenia vysťahovania 
a poskytnutia núdzového bývania; 
naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
poskytli udržateľné, proaktívne a 
reaktívne riešenia s cieľom odstrániť 
bezdomovectvo do roku 2030; naliehavo 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zhromažďovali údaje o bezdomovectve a 
aby bezdomovectvo začleňovali do 
všetkých príslušných politík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby svoje sily sústredili na záchranu 
všetkých priemyselných štruktúr 
a možných pracovných miest a špeciálnu 
pozornosť venovali MSP a samostatne 
zárobkovo činným osobám;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 179
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odsek 5
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. víta Európsky nástroj obnovy (Next 
Generation EU); vyzýva členské štáty, aby 
využili všeobecnú únikovú doložku a 
investovali do ľudí a systémov sociálneho 
zabezpečenia; požaduje osobitné plány 
sociálneho pokroku s cieľom zabezpečiť 
účinnejšie a silnejšie sociálne štáty;

5. víta Európsky nástroj obnovy (Next 
Generation EU); vyzýva členské štáty, aby 
využili všeobecnú únikovú doložku a 
uskutočnili investície do posilnenia 
systémov sociálneho zabezpečenia, a to 
zabezpečením plnej ochrany proti 
chudobe, zaručením stabilného a 
kvalitného zamestnania a ochrany 
pracovníkov a samostatne zárobkovo 
činných osôb pred rizikom 
nezamestnanosti a straty príjmu; okrem 
toho považuje za nevyhnutné posilniť 
podporu pre podniky v kríze spôsobenej 
ochorením COVID-19 s cieľom 
zabezpečiť udržanie úrovní zamestnanosti 
a zdravia a bezpečnosti na pracovisku; 
žiada, aby boli investície v rámci Next 
Generation EU v plnom súlade s cieľom 
plného vykonávania Európskeho piliera 
sociálnych práv, s cieľmi udržateľného 
rozvoja Organizácie Spojených národov a 
s Európskou zelenou dohodou; požaduje 
osobitné plány sociálneho pokroku s 
cieľom zabezpečiť účinnejšie a silnejšie 
sociálne štáty;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 180
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. víta Európsky nástroj obnovy (Next 
Generation EU); vyzýva členské štáty, aby 
využili všeobecnú únikovú doložku a 
investovali do ľudí a systémov sociálneho 
zabezpečenia; požaduje osobitné plány 
sociálneho pokroku s cieľom zabezpečiť 

5. víta Európsky nástroj obnovy (Next 
Generation EU); zdôrazňuje, že nástroj 
obnovy musí prispievať k dosahovaniu 
cieľov udržateľného rozvoja, k 
vykonávaniu našej stratégie rastu 
vymedzenej v zelenej dohode a k 
vykonávaniu zásad Európskeho piliera 
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účinnejšie a silnejšie sociálne štáty; sociálnych práv; vyzýva členské štáty, aby 
v plnej miere využívali potenciál, ktorý 
ponúka všeobecná úniková doložka, s 
cieľom podporiť podniky v ťažkostiach 
a podniky s nedostatočnou likviditou, 
najmä MSP, pri zachovaní pracovných 
miest, miezd a pracovných podmienok 
európskych pracovníkov, ako aj 
investovanie do ľudí a systémov sociálnej 
ochrany; požaduje osobitné plány 
sociálneho pokroku s cieľom zabezpečiť 
účinnejšie a silnejšie sociálne štáty;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 181
Helmut Geuking

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. víta Európsky nástroj obnovy (Next 
Generation EU); vyzýva členské štáty, aby 
využili všeobecnú únikovú doložku a 
investovali do ľudí a systémov sociálneho 
zabezpečenia; požaduje osobitné plány 
sociálneho pokroku s cieľom zabezpečiť 
účinnejšie a silnejšie sociálne štáty;

5. víta Európsky nástroj obnovy (Next 
Generation EU); vyzýva členské štáty, aby 
využili všeobecnú únikovú doložku; 
vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že 
proces sociálneho rozvoja v Európe dospel 
k stagnácii, ktorá by nemala byť dôvodom 
na smerovanie Európy ako sociálneho 
štátu, pretože silnejšie sociálne štáty by 
zabetónovali chudobu v Európe; požaduje 
ako európsky cieľ, aby sa proces 
sociálneho rozvoja teraz zrýchlil, aby 
ľudia mohli viesť nezávislý život, ktorý si 
sami zvolia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 5
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. víta Európsky nástroj obnovy (Next 
Generation EU); vyzýva členské štáty, aby 
využili všeobecnú únikovú doložku a 
investovali do ľudí a systémov sociálneho 
zabezpečenia; požaduje osobitné plány 
sociálneho pokroku s cieľom zabezpečiť 
účinnejšie a silnejšie sociálne štáty;

5. berie na vedomie Európsky nástroj 
obnovy (Next Generation EU) a žiada, aby 
sa jeho rozpočet zameriaval na 
najnaliehavejšie zdravotné a sociálno-
ekonomické potreby členských štátov a 
aby sa odložili ciele v oblasti klimatickej 
neutrality; vyzýva členské štáty, aby 
využili všeobecnú únikovú doložku a 
investovali do ľudí a systémov sociálneho 
zabezpečenia; požaduje osobitné plány 
sociálneho pokroku s cieľom zabezpečiť 
účinnejšie a silnejšie sociálne štáty;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 183
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. víta Európsky nástroj obnovy (Next 
Generation EU); vyzýva členské štáty, aby 
využili všeobecnú únikovú doložku a 
investovali do ľudí a systémov sociálneho 
zabezpečenia; požaduje osobitné plány 
sociálneho pokroku s cieľom zabezpečiť 
účinnejšie a silnejšie sociálne štáty;

5. víta Európsky nástroj obnovy (Next 
Generation EU); vyjadruje však 
poľutovanie nad tým, že existuje značná 
nerovnováha medzi ekologickou a 
digitálnou transformáciou na jednej 
strane a vzdelávacími, sociálnymi a 
zdravotníckymi infraštruktúrami na 
strane druhej; vyzýva členské štáty, aby 
využili všeobecnú únikovú doložku a 
investovali do ľudí a systémov 
zabezpečenia; požaduje osobitné plány 
sociálneho pokroku s cieľom zabezpečiť 
účinnejšie a silnejšie sociálne štáty;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 184
José Gusmão

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. víta Európsky nástroj obnovy (Next 
Generation EU); vyzýva členské štáty, aby 
využili všeobecnú únikovú doložku a 
investovali do ľudí a systémov sociálneho 
zabezpečenia; požaduje osobitné plány 
sociálneho pokroku s cieľom zabezpečiť 
účinnejšie a silnejšie sociálne štáty;

5. vyzýva na ambicióznejší Európsky 
nástroj obnovy a nástroj Next Generation 
EU; zdôrazňuje, že bez vlastných zdrojov 
je fond na obnovu v podstate dlhovým 
nástrojom, keďže je zaručený budúcimi 
rozpočtami; vyzýva členské štáty, aby 
využili všeobecnú únikovú doložku a 
investovali do ľudí a systémov sociálneho 
zabezpečenia; požaduje osobitné plány 
sociálneho pokroku s cieľom zabezpečiť 
účinnejšie a silnejšie sociálne štáty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Dennis Radtke, Loucas Fourlas, Rosa Estaràs Ferragut, Antonius Manders, Romana 
Tomc, Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. víta Európsky nástroj obnovy (Next 
Generation EU); vyzýva členské štáty, aby 
využili všeobecnú únikovú doložku a 
investovali do ľudí a systémov sociálneho 
zabezpečenia; požaduje osobitné plány 
sociálneho pokroku s cieľom zabezpečiť 
účinnejšie a silnejšie sociálne štáty;

5. víta Európsky nástroj obnovy (Next 
Generation EU); vyzýva členské štáty, aby 
využili všeobecnú únikovú doložku a 
investovali do ľudí a systémov sociálneho 
zabezpečenia bez toho, aby sa snažili 
dosiahnuť fiškálnu udržateľnosť, a 
naďalej dodržiavali Pakt stability a rastu; 
požaduje osobitné plány sociálneho 
pokroku s cieľom zabezpečiť účinnejšie a 
silnejšie sociálne štáty;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 186
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. víta Európsky nástroj obnovy (Next 
Generation EU); vyzýva členské štáty, aby 
využili všeobecnú únikovú doložku a 
investovali do ľudí a systémov sociálneho 
zabezpečenia; požaduje osobitné plány 
sociálneho pokroku s cieľom zabezpečiť 
účinnejšie a silnejšie sociálne štáty;

5. víta Európsky nástroj obnovy (Next 
Generation EU); vyzýva členské štáty, aby 
financie v rámci tohto nástroja považovali 
za veľkú šancu financovať potrebné 
reformy, ale na druhej strane mali na 
zreteli, že tieto financie budú musieť byť 
v nasledujúcich desaťročiach vrátené, a 
teda investície zvažovali z hľadiska ich 
efektívnosti, udržateľnosti a návratnosti; 

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 187
Guido Reil, Nicolaus Fest, France Jamet

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. víta Európsky nástroj obnovy 
(Next Generation EU); vyzýva členské 
štáty, aby využili všeobecnú únikovú 
doložku a investovali do ľudí a systémov 
sociálneho zabezpečenia; požaduje 
osobitné plány sociálneho pokroku s 
cieľom zabezpečiť účinnejšie a silnejšie 
sociálne štáty;

5. zastáva názor, že model 
financovania návrhu nástroja Next 
Generation EU presahuje právomoci 
prenesené na EÚ; vyzýva členské štáty, 
aby využili všeobecnú únikovú doložku a 
investovali do ľudí a systémov sociálneho 
zabezpečenia; požaduje osobitné plány 
sociálneho pokroku s cieľom zabezpečiť 
účinnejšie a silnejšie sociálne štáty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. víta Európsky nástroj obnovy (Next 
Generation EU); vyzýva členské štáty, aby 
využili všeobecnú únikovú doložku a 
investovali do ľudí a systémov sociálneho 
zabezpečenia; požaduje osobitné plány 
sociálneho pokroku s cieľom zabezpečiť 
účinnejšie a silnejšie sociálne štáty;

5. víta Európsky nástroj obnovy (Next 
Generation EU); vyzýva členské štáty, aby 
využili všeobecnú únikovú doložku a 
investovali do ľudí a systémov sociálneho 
zabezpečenia; požaduje osobitné plány 
sociálneho pokroku s cieľom zabezpečiť 
účinnejšie, spravodlivejšie a silnejšie 
sociálne štáty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili, aby sa v kríze spôsobenej 
pandémiou COVID-19 na nikoho 
nezabudlo pri podporovaní zraniteľných 
skupín v neformálnom hospodárstve, 
ktoré stratili príjem, ako aj 
nezamestnaných, najmä žien a osamelých 
rodičov, vytvorením spravodlivých 
minimálnych miezd a záväzných opatrení 
v oblasti transparentnosti odmeňovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Guido Reil, Nicolaus Fest, Stefania Zambelli, Elena Lizzi, France Jamet

Návrh uznesenia
Odsek 6
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje dôležitosť vykonávania 
Európskeho piliera sociálnych práv; 
zdôrazňuje, že v záujme podpory oživenia 
musí mať investičné úsilie EÚ 
prostredníctvom plánu obnovy silný 
sociálny rozmer;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje dôležitosť vykonávania 
Európskeho piliera sociálnych práv; 
zdôrazňuje, že v záujme podpory oživenia 
musí mať investičné úsilie EÚ 
prostredníctvom plánu obnovy silný 
sociálny rozmer;

6. zdôrazňuje dôležitosť vykonávania 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
dosahovania cieľov OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja v kontexte plánu 
európskej obnovy s cieľom zabezpečiť 
sociálnu spravodlivosť, sociálnu 
súdržnosť a prosperitu pre všetkých; 
vyjadruje znepokojenie nad tým, že v 
súčasnej kríze sú systémy sociálneho 
zabezpečenia vystavené 
bezprecedentnému tlaku a že súvisiace 
verejné výdavky sa exponenciálne zvýšia; 
zdôrazňuje, že v záujme podpory oživenia 
musí mať investičné úsilie EÚ 
prostredníctvom plánu obnovy silný 
sociálny rozmer posilňujúci systémy 
sociálneho zabezpečenia a investície do 
sociálneho zabezpečenia, zdravotnej 
starostlivosti, vzdelávania, bývania, 
zamestnanosti, spravodlivosti a sociálnych 
služieb pre zraniteľné skupiny s cieľom 
bojovať proti sociálnym dôsledkom krízy;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 192
José Gusmão

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje dôležitosť vykonávania 
Európskeho piliera sociálnych práv; 
zdôrazňuje, že v záujme podpory oživenia 
musí mať investičné úsilie EÚ 
prostredníctvom plánu obnovy silný 
sociálny rozmer;

6. zdôrazňuje dôležitosť vykonávania 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
plnenia cieľov udržateľného rozvoja v 
kontexte plánu európskej obnovy; 
zdôrazňuje, že v záujme podpory oživenia 
musí mať investičné úsilie EÚ 
prostredníctvom plánu obnovy a VFR silný 
sociálny rozmer, a to najmä investovaním 
do stabilných systémov sociálneho 
zabezpečenia, zdravotníctva, vzdelávania, 
bývania, zamestnanosti, kultúry, 
spravodlivosti a primeraných a 
dostupných verejných sociálnych služieb s 
cieľom bojovať proti sociálnym 
dôsledkom krízy a definitívne riešiť 
odstránenie chudoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje dôležitosť vykonávania 
Európskeho piliera sociálnych práv; 
zdôrazňuje, že v záujme podpory oživenia 
musí mať investičné úsilie EÚ 
prostredníctvom plánu obnovy silný 
sociálny rozmer;

6. zdôrazňuje dôležitosť vykonávania 
Európskeho piliera sociálnych práv a jeho 
úlohu ako postupu vedúceho k obnovenej 
sociálno-ekonomickej konvergencii a 
dosiahnutiu cieľov OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja; zdôrazňuje, že v 
záujme podpory oživenia musí mať 
investičné úsilie EÚ prostredníctvom plánu 
obnovy silný sociálny rozmer a 
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zabezpečiť, aby sa na nikoho nezabudlo, a 
podporovať prechod na európsku 
ekologickú a digitálnu transformáciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje dôležitosť vykonávania 
Európskeho piliera sociálnych práv; 
zdôrazňuje, že v záujme podpory oživenia 
musí mať investičné úsilie EÚ 
prostredníctvom plánu obnovy silný 
sociálny rozmer;

6. konštatuje, že Európsky pilier 
sociálnych práv by mohol byť 
usmernením pre členské štáty pri podpore 
ich obnovy; zdôrazňuje, že v záujme 
podpory oživenia musí mať investičné 
úsilie EÚ prostredníctvom plánu obnovy 
silný výhľadový rozmer vytvárajúci 
prosperujúcu Európu pre nadchádzajúce 
generácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 195
Abir Al-Sahlani

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje dôležitosť vykonávania 
Európskeho piliera sociálnych práv; 
zdôrazňuje, že v záujme podpory oživenia 
musí mať investičné úsilie EÚ 
prostredníctvom plánu obnovy silný 
sociálny rozmer;

6. zdôrazňuje dôležitosť 
rešpektovania právomoci členských štátov 
zakotvenej v zmluve, najmä pokiaľ ide o 
Európsky pilier sociálnych práv; 
zdôrazňuje, že v záujme podpory oživenia 
by investičné úsilie EÚ prostredníctvom 
plánu obnovy malo stimulovať 
hospodársky rast na jednotnom trhu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 196
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje dôležitosť vykonávania 
Európskeho piliera sociálnych práv; 
zdôrazňuje, že v záujme podpory oživenia 
musí mať investičné úsilie EÚ 
prostredníctvom plánu obnovy silný 
sociálny rozmer;

6. zdôrazňuje dôležitosť vykonávania 
Európskeho piliera sociálnych práv; 
zdôrazňuje, že v záujme podpory oživenia 
musí mať investičné úsilie EÚ 
prostredníctvom plánu obnovy silný 
sociálny rozmer v záujme ochrany 
všetkých občanov pred chudobou 
a sociálnym vylúčením;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 197
Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje dôležitosť vykonávania 
Európskeho piliera sociálnych práv; 
zdôrazňuje, že v záujme podpory oživenia 
musí mať investičné úsilie EÚ 
prostredníctvom plánu obnovy silný 
sociálny rozmer;

6. zdôrazňuje, že Európsky pilier 
sociálnych práv je politickým vyhlásením 
bez právne záväzného charakteru a že by 
sa mala dodržiavať zásada subsidiarity; 
zdôrazňuje, že v záujme podpory oživenia 
musí mať investičné úsilie EÚ 
prostredníctvom plánu obnovy silný 
sociálny rozmer;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 198
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odsek 6
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje dôležitosť vykonávania 
Európskeho piliera sociálnych práv; 
zdôrazňuje, že v záujme podpory oživenia 
musí mať investičné úsilie EÚ 
prostredníctvom plánu obnovy silný 
sociálny rozmer;

6. zdôrazňuje, že Európsky pilier 
sociálnych práv je politickým vyhlásením 
bez právne záväzného charakteru a že by 
sa mala dodržiavať zásada subsidiarity; 
zdôrazňuje, že v záujme podpory oživenia 
musí mať investičné úsilie EÚ 
prostredníctvom plánu obnovy silný 
sociálny rozmer;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje dôležitosť vykonávania 
Európskeho piliera sociálnych práv; 
zdôrazňuje, že v záujme podpory oživenia 
musí mať investičné úsilie EÚ 
prostredníctvom plánu obnovy silný 
sociálny rozmer;

6. zdôrazňuje dôležitosť vykonávania 
Európskeho piliera sociálnych práv; 
zdôrazňuje, že v záujme podpory oživenia 
musí mať investičné úsilie EÚ 
prostredníctvom plánu obnovy silný 
sociálny rozmer, ktorý v každom prípade 
zaručí ľudskú dôstojnosť;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 200
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje, že presadzovanie 
sociálnych politík, ktoré podporujú 
potreby rodiny, je prioritou na 
dosiahnutie maximálneho bohatstva v 
spoločnosti na materiálnej a ľudskej 
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úrovni.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 201
Guido Reil, Nicolaus Fest, Stefania Zambelli, France Jamet, Elena Lizzi

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta návrh nástroja SURE od 
Komisie ako núdzové opatrenie v 
súvislosti s krízou spôsobenou pandémiou 
COVID-19, a vyzýva členské štáty, aby 
urýchlene dosiahli dohodu s cieľom 
umožniť jeho urýchlené vykonávanie;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta návrh nástroja SURE od 
Komisie ako núdzové opatrenie v súvislosti 
s krízou spôsobenou pandémiou COVID-
19, a vyzýva členské štáty, aby urýchlene 
dosiahli dohodu s cieľom umožniť jeho 
urýchlené vykonávanie;

7. víta návrh nástroja SURE od 
Komisie ako núdzové opatrenie v súvislosti 
s krízou spôsobenou pandémiou COVID-
19, a vyzýva členské štáty, aby urýchlene 
dosiahli dohodu s cieľom umožniť jeho 
urýchlené vykonávanie; pripomína však, 
že nástroj SURE má dočasný charakter a 
po skončení pandémie COVID-19 sa 
prestane používať; vyzýva preto Komisiu, 
aby navrhla trvalý osobitný nástroj mimo 
stropov VFR, ktorý sa má aktivovať – na 
žiadosť členských štátov – v prípade 
akejkoľvek neočakávanej krízy, ktorá 
povedie k neustálemu zvyšovaniu 
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výdavkov na režimy skráteného 
pracovného času a podobné opatrenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 203
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta návrh nástroja SURE od 
Komisie ako núdzové opatrenie v súvislosti 
s krízou spôsobenou pandémiou COVID-
19, a vyzýva členské štáty, aby urýchlene 
dosiahli dohodu s cieľom umožniť jeho 
urýchlené vykonávanie;

7. víta návrh nástroja SURE od 
Komisie ako núdzové opatrenie v súvislosti 
s krízou spôsobenou pandémiou COVID-
19, a vyzýva členské štáty, aby urýchlene 
dosiahli dohodu s cieľom umožniť jeho 
urýchlené vykonávanie a následne zvýšiť 
možnosti likvidity pre podniky, ktoré sú 
potrebné na obnovu hospodárskej činnosti 
a udržanie zamestnanosti;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 204
Helmut Geuking

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta návrh nástroja SURE od 
Komisie ako núdzové opatrenie v súvislosti 
s krízou spôsobenou pandémiou COVID-
19, a vyzýva členské štáty, aby urýchlene 
dosiahli dohodu s cieľom umožniť jeho 
urýchlené vykonávanie;

7. víta návrh nástroja SURE od 
Komisie ako núdzové opatrenie na ponuku 
finančnej podpory, pokiaľ ide o úsilie 
členských štátov EÚ prispôsobiť alebo 
rozšíriť (na SZČO) svoje režimy 
skráteného pracovného času v súvislosti s 
krízou spôsobenou pandémiou COVID-19, 
a vyzýva členské štáty, aby urýchlene 
dosiahli dohodu s cieľom umožniť jeho 
urýchlené vykonávanie;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta návrh nástroja SURE od 
Komisie ako núdzové opatrenie v súvislosti 
s krízou spôsobenou pandémiou COVID-
19, a vyzýva členské štáty, aby urýchlene 
dosiahli dohodu s cieľom umožniť jeho 
urýchlené vykonávanie;

7. víta návrh nástroja SURE od 
Komisie ako núdzové opatrenie v súvislosti 
s krízou spôsobenou pandémiou COVID-
19, a vyzýva členské štáty, aby ho účinne 
využívali; berie na vedomie dočasný 
charakter nástroja a víta doložku o 
ukončení platnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje záväzok Európskej 
komisie v súvislosti s mobilizáciou 
Európskeho fondu na prispôsobenie sa 
globalizácii (EGF) v reakcii na dôsledky 
krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19 
na zamestnanosť; vyzýva členské štáty, 
aby Komisii urýchlene predložili žiadosti 
o financovanie s cieľom podporiť 
európskych pracovníkov, ktorí prišli 
o prácu v dôsledku pandémie COVID-19, 
pri ich preškolení, rekvalifikácii 
a opätovnom začlenení na trh práce;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 207
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili preventívne a 
reštrukturalizačné rámce „druhej šance“, 
ktoré umožnia čestným dlžníkom vo 
finančných ťažkostiach obnoviť svoju 
životaschopnosť a vyhnúť sa platobnej 
neschopnosti;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 208
Helmut Geuking

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili, že finančná pomoc sa 
poskytne len podnikom, ktoré nie sú 
registrované v daňových rajoch;

8. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili, že finančná pomoc sa 
poskytne len podnikom, ktoré nie sú 
registrované v daňových rajoch; 
zdôrazňuje, že je potrebné posilniť 
strategickú kapacitu EÚ tým, že 
zabezpečíme, aby finančné prostriedky z 
Európy tentoraz nezmizli prostredníctvom 
outsourcingu; žiada, aby sa zabezpečilo, 
že spoločnosti, ktoré prijímajú investície 
prostredníctvom nástrojov EÚ, musia 
splniť jasné kritériá, aby na túto podporu 
boli oprávnené len tie spoločnosti, ktoré 
dodržiavajú sociálne normy vrátane 
dobrých a rodinných postupov 
zamestnania, ktoré majú spravodlivé 
platy, zdravé financie a chránia životné 
prostredie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 209
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili, že finančná pomoc sa 
poskytne len podnikom, ktoré nie sú 
registrované v daňových rajoch;

8. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili, že finančná pomoc sa 
poskytne len podnikom, ktoré nie sú 
registrované v daňových rajoch; žiada, aby 
sa finančné prostriedky a zdroje 
nasmerovali na také projekty a príjemcov, 
ktorí spĺňajú naše základné hodnoty 
zakotvené v zmluve, a aby prijímajúce 
spoločnosti chránili svojich pracovníkov a 
zabezpečili spravodlivé pracovné 
podmienky, platili svoj spravodlivý podiel 
na daniach a vyhýbali sa vyplácaniu 
dividend alebo ponúkaniu systémov 
spätného odkúpenia akcií zameraných na 
odmeňovanie akcionárov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili, že finančná pomoc sa 
poskytne len podnikom, ktoré nie sú 
registrované v daňových rajoch;

8. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili, že finančná pomoc sa 
poskytne len podnikom, ktoré nie sú 
registrované v daňových rajoch; a že 
spoločnosti využívajúce verejnú finančnú 
podporu budú chrániť svojich 
pracovníkov, zabezpečia spravodlivé 
pracovné podmienky, zaplatia svoj 
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spravodlivý podiel na daniach a vyhnú sa 
vyplácaniu bonusov manažmentu alebo 
dividend akcionárom; spoločnosti, ktoré 
odmietajú rokovať s odborovými zväzmi, 
by nemali dostávať verejné zdroje ani 
finančnú pomoc;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
José Gusmão

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili, že finančná pomoc sa 
poskytne len podnikom, ktoré nie sú 
registrované v daňových rajoch;

8. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili, že finančná pomoc sa 
poskytne len podnikom, ktoré nie sú 
registrované v daňových rajoch; členské 
štáty by okrem toho mali zabezpečiť, aby 
sa finančná pomoc poskytovala len 
podnikom, ktoré dodržiavajú uplatniteľné 
kolektívne zmluvy. Členské štáty by mali 
zabezpečiť, aby podniky, ktoré sú 
príjemcami pomoci, upustili od spätného 
odkúpenia akcií alebo vyplácania 
dividend akcionárom a bonusov pre 
vedúcich pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili, že finančná pomoc sa 
poskytne len podnikom, ktoré nie sú 

8. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili, že finančná pomoc sa 
poskytne len podnikom, ktoré dodržiavajú 
uplatniteľné kolektívne zmluvy a upustia 
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registrované v daňových rajoch; od spätného odkúpenia akcií alebo 
vyplácania dividend akcionárom alebo 
bonusov pre vedúcich pracovníkov, a že 
tieto podniky nie sú registrované v 
daňových rajoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili, že finančná pomoc sa 
poskytne len podnikom, ktoré nie sú 
registrované v daňových rajoch;

8. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili, že finančná pomoc sa 
poskytne len podnikom, ktoré nie sú 
registrované v daňových rajoch, pričom sa 
okrem toho zabezpečí, aby sa prijímajúce 
podniky zdržali spätného odkúpenia akcií 
alebo platieb dividend akcionárom a 
bonusov riadiacim pracovníkom;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 214
Dennis Radtke, Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Sara 
Skyttedal, Rosa Estaràs Ferragut, Antonius Manders, Romana Tomc, Andrea Bocskor, 
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili, že finančná pomoc sa 
poskytne len podnikom, ktoré nie sú 
registrované v daňových rajoch;

8. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili, že finančná pomoc sa 
poskytne len podnikom, ktoré nie sú 
registrované v krajinách uvedených v 
prílohe 1 k záverom Rady o revidovanom 
zozname EÚ obsahujúcom jurisdikcie, 
ktoré nespolupracujú na daňové účely; 1a
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__________________
1a Závery Rady z 18. februára 2020 
(6129/20) o revidovanom zozname EÚ 
obsahujúcom jurisdikcie, ktoré 
nespolupracujú na daňové účely

Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili, že finančná pomoc sa 
poskytne len podnikom, ktoré nie sú 
registrované v daňových rajoch;

8. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby pri poskytovaní finančnej pomoci 
mali na pamäti problematiku účelového 
registrovania podnikov v tzv. daňových 
rajoch a boli obzvlášť obozretné v 
prípadoch, kedy podnik nevykonáva 
skutočnú hospodársku činnosť v krajine 
registrácie;

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 216
Maria Walsh

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili, že finančná pomoc sa 
poskytne len podnikom, ktoré nie sú 
registrované v daňových rajoch;

8. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili, že finančná pomoc sa 
poskytne len podnikom, ktoré nie sú 
registrované v daňových rajoch mimo 
Európskej únie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 217
Helmut Geuking

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Komisiu, aby zlepšila 
hodnotiacu tabuľku zohľadnením 
ďalších ukazovateľov a jasných cieľov 
odrážajúcich všetkých 20 zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
vypracovala povinné ciele v sociálnej 
oblasti;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 218
Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Stefania Zambelli, France Jamet

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Komisiu, aby zlepšila 
hodnotiacu tabuľku zohľadnením 
ďalších ukazovateľov a jasných cieľov 
odrážajúcich všetkých 20 zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
vypracovala povinné ciele v sociálnej 
oblasti;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Komisiu, aby zlepšila 9. zdôrazňuje, že jednoduchá a 
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hodnotiacu tabuľku zohľadnením 
ďalších ukazovateľov a jasných cieľov 
odrážajúcich všetkých 20 zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
vypracovala povinné ciele v sociálnej 
oblasti;

ľahko interpretovateľná hodnotiaca 
tabuľka má pravdepodobnejší vplyv na 
skutočné politiky; zdôrazňuje význam 
hodnotení ex ante, ako aj dôkladného 
následného hodnotenia národných 
programov reforiem; vyzýva členské štáty 
a Komisiu, aby dôsledne sledovali všetky 
druhy environmentálne klamlivých 
reklám a konali proti nim pomocou 
finančných prostriedkov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 220
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Komisiu, aby zlepšila 
hodnotiacu tabuľku zohľadnením ďalších 
ukazovateľov a jasných cieľov 
odrážajúcich všetkých 20 zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
vypracovala povinné ciele v sociálnej 
oblasti;

9. vyzýva Komisiu, aby zlepšila 
sociálnu hodnotiacu tabuľku zohľadnením 
ďalších ukazovateľov a jasne zohľadnila 
všetkých 20 zásad Európskeho piliera 
sociálnych práv a vypracovala povinné 
ciele v sociálnej oblasti a taxonómiu pre 
sociálnu udržateľnosť, ktorá bude 
zahŕňať sociálne aspekty faktorov 
environmentálneho, sociálneho a 
správneho dosahu (ESG);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odsek 9
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Komisiu, aby zlepšila 
hodnotiacu tabuľku zohľadnením ďalších 
ukazovateľov a jasných cieľov 
odrážajúcich všetkých 20 zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
vypracovala povinné ciele v sociálnej 
oblasti;

9. zdôrazňuje ústrednú úlohu 
sociálneho prehľadu v európskom 
semestri; vyzýva Komisiu, aby zlepšila 
hodnotiacu tabuľku zohľadnením ďalších 
ukazovateľov a jasných cieľov 
odrážajúcich všetkých 20 zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
vypracovala povinné ciele v sociálnej 
oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222
José Gusmão

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Komisiu, aby zlepšila 
hodnotiacu tabuľku zohľadnením ďalších 
ukazovateľov a jasných cieľov 
odrážajúcich všetkých 20 zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
vypracovala povinné ciele v sociálnej 
oblasti;

9. vyzýva Komisiu, aby zlepšila 
hodnotiacu tabuľku zohľadnením ďalších 
ukazovateľov a jasných cieľov 
odrážajúcich všetkých 20 zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
vypracovala povinné ciele v sociálnej 
oblasti konkrétne na zníženie chudoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 223
Dennis Radtke, Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Rosa Estaràs Ferragut, Antonius 
Manders, Romana Tomc, Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Komisiu, aby zlepšila 
hodnotiacu tabuľku zohľadnením ďalších 
ukazovateľov a jasných cieľov 

9. vyzýva Komisiu, aby vychádzala z 
existujúcich ukazovateľov a posilnila 
hodnotiacu tabuľku odrážajúcu všetkých 



PE654.111v01-00 110/206 AM\1209664SK.docx

SK

odrážajúcich všetkých 20 zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
vypracovala povinné ciele v sociálnej 
oblasti;

20 zásad Európskeho piliera sociálnych 
práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 224
Yana Toom

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Komisiu, aby zlepšila 
hodnotiacu tabuľku zohľadnením ďalších 
ukazovateľov a jasných cieľov 
odrážajúcich všetkých 20 zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
vypracovala povinné ciele v sociálnej 
oblasti;

9. vyzýva Komisiu, aby zlepšila 
hodnotiacu tabuľku zohľadnením ďalších 
ukazovateľov a jasných cieľov 
odrážajúcich všetkých 20 zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
vypracovala povinné ciele v sociálnej 
oblasti stanovené v odporúčaniach pre 
jednotlivé krajiny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Komisiu, aby zlepšila 
hodnotiacu tabuľku zohľadnením ďalších 
ukazovateľov a jasných cieľov 
odrážajúcich všetkých 20 zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv 
a vypracovala povinné ciele v sociálnej 
oblasti;

9. vyzýva Komisiu, aby zlepšila 
hodnotiacu tabuľku zohľadnením ďalších 
ukazovateľov a jasných cieľov 
odrážajúcich všetkých 20 zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv;

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 226
Marianne Vind

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Komisiu, aby zlepšila 
hodnotiacu tabuľku zohľadnením ďalších 
ukazovateľov a jasných cieľov 
odrážajúcich všetkých 20 zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
vypracovala povinné ciele v sociálnej 
oblasti;

9. vyzýva Komisiu, aby zlepšila 
hodnotiacu tabuľku zohľadnením ďalších 
ukazovateľov a jasných cieľov 
odrážajúcich všetkých 20 zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
vypracovala ciele v sociálnej oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 227
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. vyjadruje znepokojenie nad 
nepriaznivým vplyvom krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 na dodávateľské 
reťazce v európskych strategických 
odvetviach, ktorá má za následok 
prerušenie dopytu a bezprecedentné straty 
pracovných miest, ktoré z dlhodobého 
hľadiska budú mať negatívny vplyv na 
európsky trh práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 228
Helmut Geuking

Návrh uznesenia
Odsek 10
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. je znepokojený zvyšovaním miery 
nezamestnanosti, ktorá ovplyvní najmä 
mladých ľudí a pracovníkov na pozíciách s 
nízkou kvalifikáciou a na neistých 
pracovných miestach; vyzýva Komisiu, 
aby navrhla trvalý európsky systém 
zaistenia v nezamestnanosti a účinnejšiu a 
inkluzívnejšiu záruku pre mladých ľudí; 
vyzýva členské štáty, aby primerane 
investovali do účinných aktívnych politík 
trhu práce s cieľom zabrániť dlhodobej 
nezamestnanosti;

10. je znepokojený zvyšovaním miery 
nezamestnanosti, ktorá ovplyvní najmä 
mladých ľudí a pracovníkov na pozíciách s 
nízkou kvalifikáciou a na neistých 
pracovných miestach; vyzýva Komisiu, 
aby navrhla trvalý európsky systém 
zaistenia v nezamestnanosti a účinnejšiu a 
inkluzívnejšiu záruku pre mladých ľudí; 
vyzýva členské štáty, aby primerane 
investovali do účinných aktívnych politík 
trhu práce a vykonávali opatrenia na 
udržanie zamestnanosti, ako aj aby 
starostlivo navrhli a podporovali pružné 
formy organizácie práce s postupným 
znižovaním týždenného pracovného času 
a spoločným využívaním pracovných 
miest s úplnou kompenzáciou miezd s 
cieľom zabrániť nezamestnanosti, a najmä 
všeobecne investovať do vzdelávania, 
odbornej prípravy a celoživotného 
vzdelávania, a najmä do zvyšovania 
kvalifikácie a rekvalifikácie pracovníkov a 
zamestnancov v celej Únii ako spôsobu 
podpory oživenia hospodárstva a sociálnej 
súdržnosti; zdôrazňuje, že je potrebné 
posilniť kapacity všetkých ľudí, aby mohli 
profitovať zo zmien v práci, posilniť 
inštitúcie zamestnanosti s cieľom 
zabezpečiť primeranú ochranu všetkých 
pracovníkov a podporovať udržateľný, 
inkluzívny a udržateľný rast, plnú a 
produktívnu zamestnanosť a dôstojnú 
prácu pre všetkých; rovnako zdôrazňuje 
kľúčovú úlohu medzinárodných 
pracovných noriem pri dosahovaní týchto 
cieľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 229
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 10
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. je znepokojený zvyšovaním miery 
nezamestnanosti, ktorá ovplyvní najmä 
mladých ľudí a pracovníkov na pozíciách s 
nízkou kvalifikáciou a na neistých 
pracovných miestach; vyzýva Komisiu, 
aby navrhla trvalý európsky systém 
zaistenia v nezamestnanosti a účinnejšiu a 
inkluzívnejšiu záruku pre mladých ľudí; 
vyzýva členské štáty, aby primerane 
investovali do účinných aktívnych politík 
trhu práce s cieľom zabrániť dlhodobej 
nezamestnanosti;

10. je znepokojený zvyšovaním miery 
nezamestnanosti, ktorá ovplyvní najmä 
mladých ľudí a pracovníkov na pozíciách s 
nízkou kvalifikáciou a na neistých 
pracovných miestach; vyzýva Komisiu, 
aby otvorila verejnú diskusiu o prípadnej 
potrebe navrhnutia európskeho systému 
zaistenia v nezamestnanosti a aby 
zhodnotila doterajší prínos záruky pre 
mladých ľudí a na základe tohto 
zhodnotenia zvážila navrhnutie účinnejšej 
a inkluzívnejšej záruky pre mladých ľudí; 
vyzýva členské štáty, aby primerane 
investovali do účinných aktívnych politík 
trhu práce s cieľom zabrániť dlhodobej 
nezamestnanosti hlavne čo sa týka 
nezamestnaných skupín obyvateľstva v 
dôsledku pandémie Covid-19 a s cieľom 
pomôcť uplatniť sa na trhu práce najmä 
mladým ľuďom, osobám so zdravotným 
postihnutím či osobám čeliacim 
diskriminácií; 

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 230
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. je znepokojený zvyšovaním miery 
nezamestnanosti, ktorá ovplyvní najmä 
mladých ľudí a pracovníkov na pozíciách s 
nízkou kvalifikáciou a na neistých 
pracovných miestach; vyzýva Komisiu, 
aby navrhla trvalý európsky systém 
zaistenia v nezamestnanosti a účinnejšiu a 
inkluzívnejšiu záruku pre mladých ľudí; 
vyzýva členské štáty, aby primerane 

10. je znepokojený zvyšovaním miery 
nezamestnanosti, ktorá ovplyvní najmä 
mladých ľudí a pracovníkov na pozíciách s 
nízkou kvalifikáciou a na neistých 
pracovných miestach; vyzýva Komisiu, 
aby navrhla trvalý európsky systém 
zaistenia v nezamestnanosti a účinnejšiu a 
inkluzívnejšiu záruku pre mladých ľudí s 
osobitným dôrazom na ponuku kvalitných 
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investovali do účinných aktívnych politík 
trhu práce s cieľom zabrániť dlhodobej 
nezamestnanosti;

pracovných miest; vyzýva členské štáty, 
aby primerane investovali do účinných 
aktívnych politík trhu práce a plne 
využívali existujúce a nové finančné 
nástroje EÚ s cieľom zabrániť dlhodobej 
nezamestnanosti, vytvoriť nové pracovné 
príležitosti prostredníctvom verejných 
investícií a programov zamestnanosti a 
posilniť úlohu verejných služieb 
zamestnanosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 231
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. je znepokojený zvyšovaním miery 
nezamestnanosti, ktorá ovplyvní najmä 
mladých ľudí a pracovníkov na pozíciách s 
nízkou kvalifikáciou a na neistých 
pracovných miestach; vyzýva Komisiu, 
aby navrhla trvalý európsky systém 
zaistenia v nezamestnanosti a účinnejšiu a 
inkluzívnejšiu záruku pre mladých ľudí; 
vyzýva členské štáty, aby primerane 
investovali do účinných aktívnych politík 
trhu práce s cieľom zabrániť dlhodobej 
nezamestnanosti;

10. je znepokojený zvyšovaním miery 
nezamestnanosti a súvisiacim nárastom 
chudoby a rozdielov životnej úrovne, ktorá 
ovplyvní najmä mladých ľudí, ženy1a a 
pracovníkov na pozíciách s nízkou 
kvalifikáciou a na neistých pracovných 
miestach; vyzýva Komisiu, aby navrhla 
trvalý európsky systém zaistenia v 
nezamestnanosti a účinnejšiu a 
inkluzívnejšiu záruku pre mladých ľudí; 
vyzýva členské štáty, aby primerane 
investovali do účinných aktívnych politík 
trhu práce s cieľom zabrániť dlhodobej 
nezamestnanosti, najmä v regiónoch, ktoré 
trpia značnými demografickými 
nevýhodami, ako sú vyľudnené alebo 
riedko osídlené regióny a vidiecke oblasti;
__________________
1a OECD, Výhľad v oblasti zamestnanosti 
na rok 2020

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 232
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. je znepokojený zvyšovaním miery 
nezamestnanosti, ktorá ovplyvní najmä 
mladých ľudí a pracovníkov na pozíciách s 
nízkou kvalifikáciou a na neistých 
pracovných miestach; vyzýva Komisiu, 
aby navrhla trvalý európsky systém 
zaistenia v nezamestnanosti a účinnejšiu a 
inkluzívnejšiu záruku pre mladých ľudí; 
vyzýva členské štáty, aby primerane 
investovali do účinných aktívnych politík 
trhu práce s cieľom zabrániť dlhodobej 
nezamestnanosti;

10. je znepokojený zvyšovaním miery 
nezamestnanosti, ktorá ovplyvní najmä 
mladých ľudí a pracovníkov na pozíciách s 
nízkou kvalifikáciou a na neistých 
pracovných miestach; vyzýva Komisiu, 
aby navrhla trvalý európsky systém 
zaistenia v nezamestnanosti a účinnejšiu a 
inkluzívnejšiu záruku pre mladých ľudí, 
ktorá zaručí normy kvality na európskej 
úrovni s osobitnými ustanoveniami a 
jasnými cieľmi na dosiahnutie tých, ktoré 
sú najviac vzdialené od trhu práce, s 
výnimkou neplatených stáží; vyzýva 
členské štáty, aby primerane investovali do 
účinných aktívnych politík trhu práce s 
cieľom zabrániť dlhodobej 
nezamestnanosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 233
José Gusmão

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. je znepokojený zvyšovaním miery 
nezamestnanosti, ktorá ovplyvní najmä 
mladých ľudí a pracovníkov na pozíciách s 
nízkou kvalifikáciou a na neistých 
pracovných miestach; vyzýva Komisiu, 
aby navrhla trvalý európsky systém 
zaistenia v nezamestnanosti a účinnejšiu a 
inkluzívnejšiu záruku pre mladých ľudí; 
vyzýva členské štáty, aby primerane 
investovali do účinných aktívnych politík 

10. je znepokojený zvyšovaním miery 
nezamestnanosti, ktorá ovplyvní najmä 
mladých ľudí a pracovníkov na pozíciách s 
nízkou kvalifikáciou a na neistých 
pracovných miestach; vyzýva Komisiu, 
aby navrhla trvalý európsky systém 
zaistenia v nezamestnanosti a účinnejšiu a 
inkluzívnejšiu záruku pre mladých ľudí; 
vyzýva členské štáty, aby primerane 
investovali do účinných aktívnych politík 
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trhu práce s cieľom zabrániť dlhodobej 
nezamestnanosti;

trhu práce, najmä prostredníctvom lepšie 
cieleného využívania existujúcich a 
budúcich finančných nástrojov, ako je 
Európsky sociálny fond, na riešenie a 
zabránenie dlhodobej nezamestnanosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 234
Margarita de la Pisa Carrión, Emmanouil Fragkos

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. je znepokojený zvyšovaním miery 
nezamestnanosti, ktorá ovplyvní najmä 
mladých ľudí a pracovníkov na pozíciách 
s nízkou kvalifikáciou a na neistých 
pracovných miestach; vyzýva Komisiu, 
aby navrhla trvalý európsky systém 
zaistenia v nezamestnanosti a účinnejšiu a 
inkluzívnejšiu záruku pre mladých ľudí; 
vyzýva členské štáty, aby primerane 
investovali do účinných aktívnych politík 
trhu práce s cieľom zabrániť dlhodobej 
nezamestnanosti;

10. je znepokojený zvyšovaním miery 
nezamestnanosti, ktorá ovplyvní najmä 
mladých ľudí a pracovníkov na pozíciách 
s nízkou kvalifikáciou a na neistých 
pracovných miestach; vyzýva Komisiu, 
aby navrhla účinnejšiu záruku pre mladých 
ľudí; vyzýva členské štáty, aby primerane 
investovali do účinných 
a individualizovaných aktívnych politík 
trhu práce, ktoré uľahčujú zlepšovanie 
a/alebo získavanie nových pracovných 
zručností, ako je alternačná odborná 
príprava a celoživotné vzdelávanie, 
s cieľom zlepšiť ich zamestnateľnosť 
a zabrániť dlhodobej nezamestnanosti;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 235
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. je znepokojený zvyšovaním miery 
nezamestnanosti, ktorá ovplyvní najmä 
mladých ľudí a pracovníkov na pozíciách s 

10. je znepokojený zvyšovaním miery 
nezamestnanosti, ktorá ovplyvnila všetky 
formy práce, najmä mladých ľudí a 
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nízkou kvalifikáciou a na neistých 
pracovných miestach; vyzýva Komisiu, aby 
navrhla trvalý európsky systém zaistenia v 
nezamestnanosti a účinnejšiu a 
inkluzívnejšiu záruku pre mladých ľudí; 
vyzýva členské štáty, aby primerane 
investovali do účinných aktívnych politík 
trhu práce s cieľom zabrániť dlhodobej 
nezamestnanosti;

pracovníkov na neistých pracovných 
miestach; vyzýva členské štáty, aby 
primerane investovali do účinných politík 
trhu práce a hospodárskych reforiem s 
cieľom zabrániť dlhodobej 
nezamestnanosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
Guido Reil, France Jamet, Stefania Zambelli, Nicolaus Fest, Elena Lizzi

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. je znepokojený zvyšovaním miery 
nezamestnanosti, ktorá ovplyvní najmä 
mladých ľudí a pracovníkov na pozíciách s 
nízkou kvalifikáciou a na neistých 
pracovných miestach; vyzýva Komisiu, aby 
navrhla trvalý európsky systém zaistenia v 
nezamestnanosti a účinnejšiu a 
inkluzívnejšiu záruku pre mladých ľudí; 
vyzýva členské štáty, aby primerane 
investovali do účinných aktívnych politík 
trhu práce s cieľom zabrániť dlhodobej 
nezamestnanosti;

10. je znepokojený zvyšovaním miery 
nezamestnanosti, ktorá ovplyvní najmä 
mladých ľudí a pracovníkov na pozíciách s 
nízkou kvalifikáciou a na neistých 
pracovných miestach; odmieta návrh 
európskeho systému zaistenia v 
nezamestnanosti, pretože takýto systém 
nerieši štrukturálne problémy na 
vnútroštátnom alebo regionálnom trhu 
práce, ktoré majú trvalý charakter a sú 
založené na nesprávnych politikách; 
vyzýva členské štáty, aby primerane 
investovali do účinných aktívnych politík 
trhu práce s cieľom zabrániť dlhodobej 
nezamestnanosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 237
Dennis Radtke, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Rosa Estaràs Ferragut, 
Antonius Manders, Romana Tomc

Návrh uznesenia
Odsek 10
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. je znepokojený zvyšovaním miery 
nezamestnanosti, ktorá ovplyvní najmä 
mladých ľudí a pracovníkov na pozíciách s 
nízkou kvalifikáciou a na neistých 
pracovných miestach; vyzýva Komisiu, 
aby navrhla trvalý európsky systém 
zaistenia v nezamestnanosti a účinnejšiu a 
inkluzívnejšiu záruku pre mladých ľudí; 
vyzýva členské štáty, aby primerane 
investovali do účinných aktívnych politík 
trhu práce s cieľom zabrániť dlhodobej 
nezamestnanosti;

10. je znepokojený zvyšovaním miery 
nezamestnanosti, ktorá ovplyvní najmä 
mladých ľudí a pracovníkov na pozíciách s 
nízkou kvalifikáciou a na neistých 
pracovných miestach; vyzýva Komisiu, 
aby premyslela možnosť navrhnúť trvalý 
európsky systém zaistenia v 
nezamestnanosti a účinnejšiu a 
inkluzívnejšiu záruku pre mladých ľudí s 
pracovnými ponukami, odbornou 
prípravou a vzdelávaním vysokej kvality; 
vyzýva členské štáty, aby primerane 
investovali do účinných aktívnych politík 
trhu práce s cieľom zabrániť dlhodobej 
nezamestnanosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 238
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. je znepokojený zvyšovaním miery 
nezamestnanosti, ktorá ovplyvní najmä 
mladých ľudí a pracovníkov na pozíciách s 
nízkou kvalifikáciou a na neistých 
pracovných miestach; vyzýva Komisiu, 
aby navrhla trvalý európsky systém 
zaistenia v nezamestnanosti a účinnejšiu a 
inkluzívnejšiu záruku pre mladých ľudí; 
vyzýva členské štáty, aby primerane 
investovali do účinných aktívnych politík 
trhu práce s cieľom zabrániť dlhodobej 
nezamestnanosti;

10. je znepokojený zvyšovaním miery 
nezamestnanosti, ktorá ovplyvní najmä 
mladých ľudí a pracovníkov na pozíciách s 
nízkou kvalifikáciou a na neistých 
pracovných miestach; vyzýva Komisiu, 
aby navrhla trvalý európsky systém 
zaistenia v nezamestnanosti pre krajiny 
HMÚ a účinnejšiu a inkluzívnejšiu záruku 
pre mladých ľudí; vyzýva členské štáty, 
aby primerane investovali do účinných 
aktívnych politík trhu práce s cieľom 
zabrániť dlhodobej nezamestnanosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 239
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. je znepokojený zvyšovaním miery 
nezamestnanosti, ktorá ovplyvní najmä 
mladých ľudí a pracovníkov na pozíciách s 
nízkou kvalifikáciou a na neistých 
pracovných miestach; vyzýva Komisiu, 
aby navrhla trvalý európsky systém 
zaistenia v nezamestnanosti a účinnejšiu a 
inkluzívnejšiu záruku pre mladých ľudí; 
vyzýva členské štáty, aby primerane 
investovali do účinných aktívnych politík 
trhu práce s cieľom zabrániť dlhodobej 
nezamestnanosti;

10. je znepokojený zvyšovaním miery 
nezamestnanosti, ktorá ovplyvní najmä 
mladých ľudí a pracovníkov na pozíciách s 
nízkou kvalifikáciou a na neistých 
pracovných miestach; vyzýva Komisiu, 
aby navrhla účinnejšiu a inkluzívnejšiu 
záruku pre mladých ľudí; vyzýva členské 
štáty, aby primerane investovali do 
účinných aktívnych politík trhu práce s 
cieľom zabrániť dlhodobej 
nezamestnanosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 240
Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. je znepokojený zvyšovaním miery 
nezamestnanosti, ktorá ovplyvní najmä 
mladých ľudí a pracovníkov na pozíciách s 
nízkou kvalifikáciou a na neistých 
pracovných miestach; vyzýva Komisiu, 
aby navrhla trvalý európsky systém 
zaistenia v nezamestnanosti a účinnejšiu a 
inkluzívnejšiu záruku pre mladých ľudí; 
vyzýva členské štáty, aby primerane 
investovali do účinných aktívnych politík 
trhu práce s cieľom zabrániť dlhodobej 
nezamestnanosti;

10. je znepokojený zvyšovaním miery 
nezamestnanosti, ktorá ovplyvní najmä 
mladých ľudí a pracovníkov na pozíciách s 
nízkou kvalifikáciou a na neistých 
pracovných miestach; vyzýva Komisiu, 
aby navrhla účinnejšiu a inkluzívnejšiu 
záruku pre mladých ľudí; vyzýva členské 
štáty, aby primerane investovali do 
účinných aktívnych politík trhu práce s 
cieľom zabrániť dlhodobej 
nezamestnanosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 241
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. vyzýva členské štáty a Komisiu, 
aby z boja proti nezamestnanosti mladých 
ľudí urobili prioritu, najmä v súvislosti s 
Európskym nástrojom obnovy (Next 
Generation EU), a aby v plnej miere 
využívali finančné nástroje, ako sú záruky 
pre mladých ľudí, a európske programy, 
ako je Erasmus+, a aby prijali vhodné 
opatrenia na riešenie nezamestnanosti 
mladých ľudí a na posilnenie ich 
zamestnateľnosti;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 242
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. s veľkým znepokojením berie na 
vedomie vysokú mieru nezamestnanosti 
mladých ľudí vo viacerých členských 
štátoch a nestabilitu pracovných zmlúv 
mladých pracovníkov najmä v odvetviach, 
ktoré vážne ovplyvnilo ochorenie COVID-
19, ako je odvetvie cestovného ruchu a 
odvetvie stravovacích a ubytovacích 
služieb; vyzýva členské štáty a Komisiu, 
aby boj proti nezamestnanosti mladých 
ľudí stanovili ako prioritu okrem iného 
prostredníctvom podpory 
zamestnateľnosti mladých ľudí a boja 
proti polarizácii pracovných miest;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 243
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili, že pandémia COVID-19 
nezhorší postavenie tých skupín, ktoré sú 
najviac vzdialené od trhu práce, ako sú 
neformálni opatrovatelia, osoby s 
dlhodobými chorobami, zdravotným 
postihnutím, zdravotnými problémami 
alebo zložitými chronickými chorobami, 
migranti a utečenci a osoby z etnických a 
náboženských menšín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 244
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. poukazuje na potrebu bojovať 
proti diskriminácii na trhu práce na 
základe veku, a to aj zvyšovaním 
informovanosti o smernici Rady 
2000/78/ES, ktorá ustanovuje všeobecný 
rámec pre rovnosť zaobchádzania v 
zamestnaní a povolaní, a zabezpečením 
dostupnosti možností celoživotného 
vzdelávania prostredníctvom osobitne 
koncipovaných kurzov a školení;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 245
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby lepšie prispôsobili systémy 
vzdelávania a odbornej prípravy potrebám 
pracovného trhu, čo uľahčí plynulý 
prechod medzi nimi; žiada preto väčšiu 
účasť spoločností na navrhovaní 
a vykonávaní takýchto systémov;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 246
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje, že úspešné 
vykonávanie plánu obnovy EÚ si vyžaduje 
riadny sociálny dialóg a skutočnú účasť 
sociálnych partnerov; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby podporovali budovanie 
kapacít sociálnych partnerov s cieľom 
posilniť sociálny dialóg a kolektívne 
vyjednávanie;

11. zdôrazňuje, že úspešné 
vykonávanie plánu obnovy EÚ si vyžaduje 
riadny sociálny dialóg a skutočnú účasť 
sociálnych partnerov, posilnenie práv 
pracovníkov a odborov, ako aj kolektívne 
vyjednávanie a účasť pracovníkov, ktoré 
sú základnými nástrojmi demokracie a 
začlenenia; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby podporovali budovanie kapacít 
sociálnych partnerov s cieľom posilniť 
sociálny dialóg na všetkých úrovniach, 
kolektívne vyjednávanie a zapojenie 
pracovníkov do podnikových záležitostí, 
podporovali kolektívne vyjednávanie ako 
podmienku verejného obstarávania, ako 
aj zabezpečili, aby boli sociálni partneri 
plne zapojení do tvorby politík vrátane 
európskeho semestra;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 247
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje, že úspešné 
vykonávanie plánu obnovy EÚ si vyžaduje 
riadny sociálny dialóg a skutočnú účasť 
sociálnych partnerov; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby podporovali budovanie 
kapacít sociálnych partnerov s cieľom 
posilniť sociálny dialóg a kolektívne 
vyjednávanie;

11. zdôrazňuje, že úspešné 
vykonávanie plánu obnovy EÚ si vyžaduje 
riadny sociálny dialóg a skutočnú účasť 
sociálnych partnerov; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby podporovali budovanie 
kapacít sociálnych partnerov s cieľom 
posilniť sociálny dialóg a kolektívne 
vyjednávanie; vyzýva Komisiu, aby 
podporovala využívanie ESF+ na 
budovanie kapacít sociálnych partnerov s 
cieľom posilniť kolektívne vyjednávanie v 
Európe; vyzýva členské štáty, aby 
konzultovali a zapojili vnútroštátnych 
sociálnych partnerov do právnych 
predpisov, ktoré sú pre nich relevantné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 248
France Jamet, Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Dominique Bilde, Stefania 
Zambelli

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje, že úspešné 
vykonávanie plánu obnovy EÚ si vyžaduje 
riadny sociálny dialóg a skutočnú účasť 
sociálnych partnerov; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby podporovali budovanie 
kapacít sociálnych partnerov s cieľom 
posilniť sociálny dialóg a kolektívne 
vyjednávanie;

11. vyzýva členské štáty, aby v záujme 
svojich občanov posilňovali sociálny 
dialóg a kolektívne vyjednávanie;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 249
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje, že úspešné 
vykonávanie plánu obnovy EÚ si vyžaduje 
riadny sociálny dialóg a skutočnú účasť 
sociálnych partnerov; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby podporovali budovanie 
kapacít sociálnych partnerov s cieľom 
posilniť sociálny dialóg a kolektívne 
vyjednávanie;

11. zdôrazňuje, že úspešné 
vykonávanie plánu obnovy EÚ si vyžaduje 
priamejšie zapojenie občanov do 
rozhodovacích postupov, riadny sociálny 
dialóg a skutočnú účasť sociálnych 
partnerov; vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali budovanie kapacít 
občanov a sociálnych partnerov s cieľom 
posilniť transparentnosť a demokratickú 
kvalitu rozhodovacích procesov, sociálny 
dialóg a kolektívne vyjednávanie;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 250
José Gusmão

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje, že úspešné 
vykonávanie plánu obnovy EÚ si vyžaduje 
riadny sociálny dialóg a skutočnú účasť 
sociálnych partnerov; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby podporovali budovanie 
kapacít sociálnych partnerov s cieľom 
posilniť sociálny dialóg a kolektívne 
vyjednávanie;

11. zdôrazňuje, že úspešné 
vykonávanie plánu obnovy EÚ si vyžaduje 
riadny sociálny dialóg na všetkých 
úrovniach a skutočnú účasť sociálnych 
partnerov; vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali budovanie kapacít 
sociálnych partnerov s cieľom posilniť 
hustotu odborových zväzov, sociálny 
dialóg a účasť občianskej spoločnosti a 
rozšíriť rozsah kolektívneho vyjednávania 
s cieľom zabezpečiť demokratické a 
sociálne spravodlivé oživenie;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 251
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje, že úspešné 
vykonávanie plánu obnovy EÚ si vyžaduje 
riadny sociálny dialóg a skutočnú účasť 
sociálnych partnerov; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby podporovali budovanie 
kapacít sociálnych partnerov s cieľom 
posilniť sociálny dialóg a kolektívne 
vyjednávanie;

11. zdôrazňuje, že úspešné 
vykonávanie plánu obnovy EÚ si vyžaduje 
riadny sociálny dialóg a skutočnú účasť 
sociálnych partnerov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 252
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje, že úspešné 
vykonávanie plánu obnovy EÚ si vyžaduje 
riadny sociálny dialóg a skutočnú účasť 
sociálnych partnerov; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby podporovali budovanie 
kapacít sociálnych partnerov s cieľom 
posilniť sociálny dialóg a kolektívne 
vyjednávanie;

11. zdôrazňuje, že úspešné 
vykonávanie plánu obnovy EÚ si vyžaduje 
riadny sociálny dialóg a skutočnú účasť 
sociálnych partnerov splnomocnených na 
tento účel každým členským štátom;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 253
Jordi Cañas
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Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje, že úspešné 
vykonávanie plánu obnovy EÚ si vyžaduje 
riadny sociálny dialóg a skutočnú účasť 
sociálnych partnerov; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby podporovali budovanie 
kapacít sociálnych partnerov s cieľom 
posilniť sociálny dialóg a kolektívne 
vyjednávanie;

11. zdôrazňuje, že úspešné 
vykonávanie plánu obnovy EÚ si vyžaduje 
riadny sociálny dialóg a skutočnú účasť 
sociálnych partnerov; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby podporovali budovanie 
kapacít sociálnych partnerov s cieľom 
posilniť sociálny dialóg a kolektívne 
vyjednávanie, pružné odvetvové dohody a 
dohody medzi spoločnosťami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 254
Dennis Radtke, Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Sara 
Skyttedal, Rosa Estaràs Ferragut, Antonius Manders, Romana Tomc

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje, že úspešné 
vykonávanie plánu obnovy EÚ si vyžaduje 
riadny sociálny dialóg a skutočnú účasť 
sociálnych partnerov; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby podporovali budovanie 
kapacít sociálnych partnerov s cieľom 
posilniť sociálny dialóg a kolektívne 
vyjednávanie;

11. zdôrazňuje, že úspešné 
vykonávanie plánu obnovy EÚ si vyžaduje 
riadny sociálny dialóg na všetkých 
úrovniach a skutočnú účasť sociálnych 
partnerov; vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali budovanie kapacít 
sociálnych partnerov s cieľom posilniť 
sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 255
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. žiada, aby sa neznížilo 
financovanie programov zameraných na 
súdržnosť a blahobyt, ako je Európsky 
sociálny fond plus (ESF+);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 256
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. víta druhú fázu konzultácií 
Komisie so sociálnymi partnermi o rámci 
EÚ pre minimálne mzdy; vyzýva Komisiu, 
aby predložila európsky rámec pre 
minimálne mzdy s cieľom odstrániť 
chudobu zamestnaných zabezpečením 
dôstojného životného minima nad 
hranicou chudoby pre všetkých 
pracovníkov na základe kolektívnych 
zmlúv alebo vnútroštátnych právnych 
predpisov; požaduje záruky na úrovni EÚ 
pre dôstojné starobné dôchodky pre 
všetkých pracovníkov;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 257
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. víta druhú fázu konzultácií Komisie 
so sociálnymi partnermi o rámci EÚ pre 
minimálne mzdy; vyzýva Komisiu, aby 

12. berie na vedomie druhú fázu 
konzultácií Komisie so sociálnymi 
partnermi o rámci EÚ pre minimálne 
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predložila európsky rámec pre minimálne 
mzdy s cieľom odstrániť chudobu 
zamestnaných zabezpečením dôstojného 
životného minima nad hranicou chudoby 
pre všetkých pracovníkov na základe 
kolektívnych zmlúv alebo vnútroštátnych 
právnych predpisov; požaduje záruky na 
úrovni EÚ pre dôstojné starobné 
dôchodky pre všetkých pracovníkov;

mzdy; vyzýva, aby sa v členských štátoch 
stanovili primerané úrovne pre 
minimálnu mzdu nad hranicou chudoby 
tam, kde je to vhodné, na základe 
kolektívnych zmlúv alebo vnútroštátnych 
právnych predpisov; zdôrazňuje, že je 
potrebné jasne rozlišovať medzi trhmi 
práce s existujúcimi zákonnými 
minimálnymi mzdami a trhmi, kde sú 
mzdové úrovne stanovené výlučne na 
základe kolektívnych zmlúv; zdôrazňuje, 
že žiadna iniciatíva nesmie poškodiť 
autonómiu sociálnych partnerov a 
stanovovanie miezd v systémoch 
kolektívneho vyjednávania; zdôrazňuje, že 
rámec nesmie vyžadovať vykonávanie 
nástrojov, na základe ktorých sú 
kolektívne zmluvy všeobecne 
uplatniteľné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 258
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. víta druhú fázu konzultácií Komisie 
so sociálnymi partnermi o rámci EÚ pre 
minimálne mzdy; vyzýva Komisiu, aby 
predložila európsky rámec pre minimálne 
mzdy s cieľom odstrániť chudobu 
zamestnaných zabezpečením dôstojného 
životného minima nad hranicou chudoby 
pre všetkých pracovníkov na základe 
kolektívnych zmlúv alebo vnútroštátnych 
právnych predpisov; požaduje záruky na 
úrovni EÚ pre dôstojné starobné 
dôchodky pre všetkých pracovníkov;

12. berie na vedomie druhú fázu 
konzultácií Komisie so sociálnymi 
partnermi o rámci pre analýzu 
minimálnych miezd EÚ, ako aj 
o dodržiavaní zásady subsidiarity pri ich 
stanovovaní;

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 259
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. víta druhú fázu konzultácií Komisie 
so sociálnymi partnermi o rámci EÚ pre 
minimálne mzdy; vyzýva Komisiu, aby 
predložila európsky rámec pre minimálne 
mzdy s cieľom odstrániť chudobu 
zamestnaných zabezpečením dôstojného 
životného minima nad hranicou chudoby 
pre všetkých pracovníkov na základe 
kolektívnych zmlúv alebo vnútroštátnych 
právnych predpisov; požaduje záruky na 
úrovni EÚ pre dôstojné starobné 
dôchodky pre všetkých pracovníkov;

12. víta druhú fázu konzultácií Komisie 
so sociálnymi partnermi o rámci EÚ pre 
minimálne mzdy; vyzýva Komisiu, aby 
predložila európsky rámec pre minimálne 
mzdy s cieľom odstrániť chudobu 
zamestnaných zabezpečením dôstojného 
životného minima nad hranicou chudoby 
pre všetkých pracovníkov na základe 
kolektívnych zmlúv alebo vnútroštátnych 
právnych predpisov v súlade s národnými 
tradíciami a s náležitým zreteľom na 
autonómiu národných sociálnych 
partnerov, ako aj fungovanie modelov 
kolektívneho vyjednávania; požaduje 
koordinovaný prístup na úrovni EÚ 
s cieľom zabrániť nezdravej súťaži 
v oblasti nákladov práce a zvýšiť pozitívnu 
sociálnu konvergenciu pre všetkých;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 260
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. víta druhú fázu konzultácií Komisie 
so sociálnymi partnermi o rámci EÚ pre 
minimálne mzdy; vyzýva Komisiu, aby 
predložila európsky rámec pre minimálne 
mzdy s cieľom odstrániť chudobu 
zamestnaných zabezpečením dôstojného 
životného minima nad hranicou chudoby 
pre všetkých pracovníkov na základe 

12. berie na vedomie druhú fázu 
konzultácií Komisie so sociálnymi 
partnermi o rámci EÚ pre minimálne 
mzdy; vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili dôstojné starobné dôchodky pre 
všetkých pracovníkov;
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kolektívnych zmlúv alebo vnútroštátnych 
právnych predpisov; požaduje záruky na 
úrovni EÚ pre dôstojné starobné dôchodky 
pre všetkých pracovníkov;

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 261
Guido Reil, Nicolaus Fest, Stefania Zambelli, Elena Lizzi, France Jamet

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. víta druhú fázu konzultácií 
Komisie so sociálnymi partnermi o rámci 
EÚ pre minimálne mzdy; vyzýva Komisiu, 
aby predložila európsky rámec pre 
minimálne mzdy s cieľom odstrániť 
chudobu zamestnaných zabezpečením 
dôstojného životného minima nad 
hranicou chudoby pre všetkých 
pracovníkov na základe kolektívnych 
zmlúv alebo vnútroštátnych právnych 
predpisov; požaduje záruky na úrovni EÚ 
pre dôstojné starobné dôchodky pre 
všetkých pracovníkov;

12. nabáda členské štáty, aby 
zabezpečili, že zamestnané osoby dostanú 
mzdu, ktorá im umožní dôstojný život 
v ich krajine; v tejto súvislosti pripomína, 
že akékoľvek rozhodnutie o stanovení 
minimálnej mzdy je výsadou členských 
štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 262
Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. víta druhú fázu konzultácií 
Komisie so sociálnymi partnermi o rámci 
EÚ pre minimálne mzdy; vyzýva Komisiu, 
aby predložila európsky rámec pre 
minimálne mzdy s cieľom odstrániť 
chudobu zamestnaných zabezpečením 

12. zdôrazňuje význam zabezpečenia 
dôstojného životného minima nad hranicou 
chudoby pre všetkých pracovníkov na 
základe kolektívnych zmlúv alebo 
vnútroštátnych právnych predpisov; 
požaduje záruky na úrovni EÚ pre dôstojné 
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dôstojného životného minima nad hranicou 
chudoby pre všetkých pracovníkov na 
základe kolektívnych zmlúv alebo 
vnútroštátnych právnych predpisov; 
požaduje záruky na úrovni EÚ pre dôstojné 
starobné dôchodky pre všetkých 
pracovníkov;

starobné dôchodky pre všetkých 
pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 263
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. víta druhú fázu konzultácií 
Komisie so sociálnymi partnermi o rámci 
EÚ pre minimálne mzdy; vyzýva Komisiu, 
aby predložila európsky rámec pre 
minimálne mzdy s cieľom odstrániť 
chudobu zamestnaných zabezpečením 
dôstojného životného minima nad hranicou 
chudoby pre všetkých pracovníkov na 
základe kolektívnych zmlúv alebo 
vnútroštátnych právnych predpisov; 
požaduje záruky na úrovni EÚ pre dôstojné 
starobné dôchodky pre všetkých 
pracovníkov;

12. zdôrazňuje význam zabezpečenia 
dôstojného životného minima nad hranicou 
chudoby pre všetkých pracovníkov na 
základe kolektívnych zmlúv alebo 
vnútroštátnych právnych predpisov; 
požaduje záruky na úrovni EÚ pre dôstojné 
starobné dôchodky pre všetkých 
pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 264
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. víta druhú fázu konzultácií Komisie 
so sociálnymi partnermi o rámci EÚ pre 
minimálne mzdy; vyzýva Komisiu, aby 

12. víta druhú fázu konzultácií Komisie 
so sociálnymi partnermi o rámci EÚ pre 
minimálne mzdy; vyzýva Komisiu, aby 
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predložila európsky rámec pre minimálne 
mzdy s cieľom odstrániť chudobu 
zamestnaných zabezpečením dôstojného 
životného minima nad hranicou chudoby 
pre všetkých pracovníkov na základe 
kolektívnych zmlúv alebo vnútroštátnych 
právnych predpisov; požaduje záruky na 
úrovni EÚ pre dôstojné starobné dôchodky 
pre všetkých pracovníkov;

predložila smernicu EÚ pre minimálne 
mzdy s cieľom riešiť sociálny dumping a 
odstrániť chudobu, zneužívanie a 
diskrimináciu zamestnaných 
zabezpečením dôstojného životného 
minima nad hranicou relatívnej chudoby 
pre všetkých pracovníkov a posilnením 
kolektívnych zmlúv alebo vnútroštátnych 
právnych predpisov; požaduje záruky na 
úrovni EÚ pre dôstojné starobné dôchodky 
pre všetkých pracovníkov a v každom 
prípade nad úrovňou hranice relatívnej 
chudoby;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 265
Abir Al-Sahlani

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. víta druhú fázu konzultácií Komisie 
so sociálnymi partnermi o rámci EÚ pre 
minimálne mzdy; vyzýva Komisiu, aby 
predložila európsky rámec pre minimálne 
mzdy s cieľom odstrániť chudobu 
zamestnaných zabezpečením dôstojného 
životného minima nad hranicou chudoby 
pre všetkých pracovníkov na základe 
kolektívnych zmlúv alebo vnútroštátnych 
právnych predpisov; požaduje záruky na 
úrovni EÚ pre dôstojné starobné 
dôchodky pre všetkých pracovníkov;

12. berie na vedomie druhú fázu 
konzultácií Komisie o európskom rámci 
pre minimálne mzdy; vyzýva Komisiu, aby 
pri navrhovaní politík trhu práce 
a sociálnych politík dodržiavala zásadu 
subsidiarity zakotvenú v zmluvách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 266
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 12
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. víta druhú fázu konzultácií Komisie 
so sociálnymi partnermi o rámci EÚ pre 
minimálne mzdy; vyzýva Komisiu, aby 
predložila európsky rámec pre minimálne 
mzdy s cieľom odstrániť chudobu 
zamestnaných zabezpečením dôstojného 
životného minima nad hranicou chudoby 
pre všetkých pracovníkov na základe 
kolektívnych zmlúv alebo vnútroštátnych 
právnych predpisov; požaduje záruky na 
úrovni EÚ pre dôstojné starobné dôchodky 
pre všetkých pracovníkov;

12. víta druhú fázu konzultácií Komisie 
so sociálnymi partnermi o rámci EÚ pre 
minimálne mzdy; vyzýva Komisiu, aby 
predložila európsky rámec pre minimálne 
mzdy s cieľom odstrániť chudobu 
zamestnaných zabezpečením dôstojného 
životného minima nad hranicou chudoby 
pre všetkých pracovníkov v súlade s 
národnými tradíciami a právnymi 
predpismi a s náležitým zohľadnením 
autonómie národných sociálnych 
partnerov a dobre fungujúcich modelov 
kolektívneho vyjednávania; požaduje 
záruky na úrovni EÚ pre dôstojné starobné 
dôchodky pre všetkých pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 267
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Monica Semedo, 
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. víta druhú fázu konzultácií Komisie 
so sociálnymi partnermi o rámci EÚ pre 
minimálne mzdy; vyzýva Komisiu, aby 
predložila európsky rámec pre minimálne 
mzdy s cieľom odstrániť chudobu 
zamestnaných zabezpečením dôstojného 
životného minima nad hranicou chudoby 
pre všetkých pracovníkov na základe 
kolektívnych zmlúv alebo vnútroštátnych 
právnych predpisov; požaduje záruky na 
úrovni EÚ pre dôstojné starobné dôchodky 
pre všetkých pracovníkov;

12. víta druhú fázu konzultácií Komisie 
so sociálnymi partnermi o rámci EÚ pre 
minimálne mzdy; vyzýva Komisiu, aby 
predložila európsky rámec pre minimálne 
mzdy s cieľom zabezpečiť vzostupnú 
sociálnu konvergenciu a odstrániť 
chudobu zamestnaných zabezpečením 
dôstojného životného minima nad hranicou 
chudoby pre všetkých pracovníkov na 
základe kolektívnych zmlúv alebo 
vnútroštátnych právnych predpisov pri 
rešpektovaní vnútroštátnych tradícií; 
požaduje záruky na úrovni EÚ pre dôstojné 
starobné dôchodky pre všetkých 
pracovníkov;

Or. fr



PE654.111v01-00 134/206 AM\1209664SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 268
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. víta druhú fázu konzultácií Komisie 
so sociálnymi partnermi o rámci EÚ pre 
minimálne mzdy; vyzýva Komisiu, aby 
predložila európsky rámec pre minimálne 
mzdy s cieľom odstrániť chudobu 
zamestnaných zabezpečením dôstojného 
životného minima nad hranicou chudoby 
pre všetkých pracovníkov na základe 
kolektívnych zmlúv alebo vnútroštátnych 
právnych predpisov; požaduje záruky na 
úrovni EÚ pre dôstojné starobné dôchodky 
pre všetkých pracovníkov;

12. víta druhú fázu konzultácií Komisie 
so sociálnymi partnermi o rámci EÚ pre 
minimálne mzdy; vyzýva Komisiu, aby 
predložila európsky rámec pre minimálne 
mzdy s cieľom odstrániť chudobu 
zamestnaných zabezpečením dôstojného 
životného minima nad hranicou chudoby 
pre všetkých pracovníkov na základe 
kolektívnych zmlúv alebo vnútroštátnych 
právnych predpisov a s cieľom podporiť 
kolektívne vyjednávanie prostredníctvom 
boja proti rozdielom v odmeňovaní medzi 
mužmi a ženami a etnikami; požaduje 
podporu primeraných dôstojných 
starobných dôchodkov na úrovni EÚ pre 
všetkých pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 269
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. víta druhú fázu konzultácií Komisie 
so sociálnymi partnermi o rámci EÚ pre 
minimálne mzdy; vyzýva Komisiu, aby 
predložila európsky rámec pre minimálne 
mzdy s cieľom odstrániť chudobu 
zamestnaných zabezpečením dôstojného 
životného minima nad hranicou chudoby 
pre všetkých pracovníkov na základe 
kolektívnych zmlúv alebo vnútroštátnych 

12. víta druhú fázu konzultácií Komisie 
so sociálnymi partnermi o rámci EÚ pre 
minimálne mzdy; vyzýva Komisiu, aby 
predložila európsky rámec pre minimálne, 
národné, primerané mzdy s cieľom 
odstrániť chudobu zamestnaných 
zabezpečením dôstojného životného 
minima nad hranicou chudoby pre 
všetkých pracovníkov na základe 
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právnych predpisov; požaduje záruky na 
úrovni EÚ pre dôstojné starobné dôchodky 
pre všetkých pracovníkov;

kolektívnych zmlúv, pružných 
odvetvových dohôd alebo dohôd medzi 
spoločnosťami; požaduje záruky na úrovni 
EÚ pre dôstojné starobné dôchodky pre 
všetkých pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 270
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. so znepokojením konštatuje 
neprimeranosť a nedostatočný prístup 
atypických pracovníkov a samostatne 
zárobkovo činných osôb k systémom 
sociálnej ochrany; vyzýva členské štáty, 
aby zaviedli opatrenia na riešenie týchto 
otázok, najmä v nadväznosti na 
odporúčanie Rady o prístupe pracovníkov 
a samostatne zárobkovo činných osôb k 
sociálnej ochrane, ktoré bolo schválené 8. 
novembra 2019; opätovne víta prijatie 
uvedeného odporúčania ako prvého kroku 
a záväzku Komisie konsolidovať systémy 
sociálnej ochrany v Európe, zdôrazňuje 
však potrebu dosiahnuť univerzálny 
prístup k sociálnej ochrane, a to najmä 
v súčasnej zložitej situácii;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 271
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. pripomína, že vo Všeobecnej 
deklarácii ľudských práv OSN (1948), 
ako aj v Ústave Medzinárodnej 
organizácie práce (1919), sa uznáva 
potreba, aby pracovníci zarábali životné 
minimum, ktoré im postačí na živobytie, a 
že všetky deklarácie ľudských práv sa 
zhodujú na tom, že odmena by mala byť 
dostatočná na podporu rodiny; 
zdôrazňuje, že mzdy by mali pracovníkom 
umožniť napĺňať ich potreby a potreby 
ich rodín a že každý pracovník v Únii by 
mal dostať životné minimum; žiada 
Komisiu, aby preskúmala, ako určiť, čo 
by mohlo zahŕňať životné minimum a ako 
by sa malo vymeriavať, čo by mohlo 
slúžiť ako referenčný nástroj pre 
sociálnych partnerov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 272
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. opakuje, že členské štáty sú v 
prvom rade zodpovedné za zlepšenie 
sociálneho vývoja; konštatuje, že mzdy sú 
dôležité pre spravodlivé pracovné 
podmienky a prosperujúce sociálne trhové 
hospodárstvo; domnieva sa, že posilnené 
kolektívne vyjednávanie je najlepším 
spôsobom, ako podporiť dôstojné mzdy v 
rámci EÚ; v tejto súvislosti vyzýva 
Komisiu, aby podporovala kolektívne 
vyjednávanie, napríklad prostredníctvom 
koordinácie vzájomného učenia a analýz s 
cieľom identifikovať prekážky pre 
sociálny dialóg v rámci EÚ;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 273
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. žiada, aby sa urýchlila práca na 
primeranom minimálnom príjme a aby sa 
vydali usmernenia vo forme rámcovej 
smernice EÚ o primeranom minimálnom 
príjme (vrátane referenčných rozpočtov) s 
cieľom určiť úroveň sociálnych dávok 
potrebných na zabezpečenie toho, aby si 
ľudia mohli udržať dôstojný život;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 274
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odsek 12 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12b. požaduje podporu primeraných 
starobných dôchodkov na úrovni EÚ pre 
všetkých pracovníkov; zdôrazňuje, že 
univerzálny prístup k verejným, 
solidárnym a primeraným dôchodkom a 
starobným dôchodkom treba zaručiť pre 
všetkých; uvedomuje si výzvy, ktorým 
čelia členské štáty pri posilňovaní 
udržateľnosti dôchodkových systémov, 
zdôrazňuje však, že je dôležité zabezpečiť 
solidaritu v dôchodkových systémoch; 
zdôrazňuje význam verejných a 
zamestnaneckých dôchodkových 
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systémov, ktoré poskytujú primeraný 
dôchodkový príjem výrazne nad hranicou 
chudoby; je presvedčený, že reformy 
dôchodkových systémov by mali byť 
zamerané okrem iného na skutočný vek 
odchodu do dôchodku a mali by odrážať 
tendencie vývoja na trhu práce, 
pôrodnosť, zdravotný stav obyvateľstva a 
bohatstvo krajiny, pracovné podmienky a 
index ekonomickej závislosti; domnieva 
sa, že tieto reformy majú zohľadňovať aj 
situáciu miliónov pracovníkov v Európe, 
predovšetkým žien, mladých ľudí a 
samostatne zárobkovo činných osôb, ktorí 
doplácajú na neisté, atypické formy 
zamestnania, obdobia nedobrovoľnej 
nezamestnanosti a skrátenie pracovného 
času;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 275
Marianne Vind

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. žiada Komisiu, aby navrhla právne 
nástroje na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok pre všetkých 
pracovníkov, rozšírenie rozsahu 
kolektívneho vyjednávania, zákaz 
pracovných zmlúv s nestanoveným 
pracovným časom, zrušenie nepravej 
samostatnej zárobkovej činnosti, 
stanovenie prísnych limitov pre 
subdodávateľské postupy a zlepšenie 
noriem sociálnej ochrany; vyzýva Komisiu, 
aby predložila európsku smernicu o 
dôstojných pracovných podmienkach pre 
pracovníkov platforiem a pracovníkov s 
neštandardnými zmluvami;

13. žiada Komisiu, aby navrhla právne 
nástroje na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok pre všetkých 
pracovníkov, rozšírenie rozsahu 
kolektívneho vyjednávania, zákaz 
pracovných zmlúv s nestanoveným 
pracovným časom, zrušenie nepravej 
samostatnej zárobkovej činnosti, 
stanovenie prísnych limitov pre 
subdodávateľské postupy a zlepšenie 
noriem sociálnej ochrany; vyzýva Komisiu, 
aby predložila právny rámec EÚ podobný 
kalifornskému zákonu „AB5“ s cieľom 
zaviesť test zamestnaneckého postavenia 
nezávislých dodávateľov; zdôrazňuje, že 
takýto rámec EÚ nesmie viesť k žiadnym 
novým druhom zamestnania, ale má 
slúžiť výlučne ako test zamestnaneckého 
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postavenia a bojovať proti falošnej 
samostatnej zárobkovej činnosti; vyzýva 
Komisiu, aby predložila európsku smernicu 
o dôstojných pracovných podmienkach pre 
pracovníkov platforiem a pracovníkov s 
neštandardnými zmluvami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 276
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. žiada Komisiu, aby navrhla právne 
nástroje na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok pre všetkých 
pracovníkov, rozšírenie rozsahu 
kolektívneho vyjednávania, zákaz 
pracovných zmlúv s nestanoveným 
pracovným časom, zrušenie nepravej 
samostatnej zárobkovej činnosti, 
stanovenie prísnych limitov pre 
subdodávateľské postupy a zlepšenie 
noriem sociálnej ochrany; vyzýva Komisiu, 
aby predložila európsku smernicu o 
dôstojných pracovných podmienkach pre 
pracovníkov platforiem a pracovníkov s 
neštandardnými zmluvami;

13. žiada Komisiu, aby navrhla právne 
nástroje na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok pre všetkých 
pracovníkov, rozšírenie rozsahu 
kolektívneho vyjednávania pre sociálne 
subjekty, pružné odvetvové dohody alebo 
dohody medzi spoločnosťami, zákaz 
pracovných zmlúv s nestanoveným 
pracovným časom, zrušenie nepravej 
samostatnej zárobkovej činnosti, 
stanovenie prísnych limitov pre 
subdodávateľské postupy a zlepšenie 
noriem sociálnej ochrany; vyzýva Komisiu, 
aby predložila európsku smernicu o 
dôstojných pracovných podmienkach pre 
pracovníkov platforiem a pracovníkov s 
neštandardnými zmluvami, v ktorých sa 
stanovia jasné a jednoduché usmernenia 
týkajúce sa stanovovania cien, zmluvných 
podmienok, vlastníctva pracovných 
prostriedkov a rozdielov medzi 
obchodnými činnosťami a činnosťami 
poskytovateľov služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 277
Margarita de la Pisa Carrión
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Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. žiada Komisiu, aby navrhla právne 
nástroje na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok pre všetkých 
pracovníkov, rozšírenie rozsahu 
kolektívneho vyjednávania, zákaz 
pracovných zmlúv s nestanoveným 
pracovným časom, zrušenie nepravej 
samostatnej zárobkovej činnosti, 
stanovenie prísnych limitov pre 
subdodávateľské postupy a zlepšenie 
noriem sociálnej ochrany; vyzýva 
Komisiu, aby predložila európsku 
smernicu o dôstojných pracovných 
podmienkach pre pracovníkov platforiem 
a pracovníkov s neštandardnými 
zmluvami;

13. žiada členské štáty, aby navrhli 
právne nástroje na zabezpečenie 
a reguláciu dôstojných pracovných 
podmienok pre všetkých pracovníkov, 
hlavne v nových pracovnoprávnych 
vzťahoch, ktoré vznikajú;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 278
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. žiada Komisiu, aby navrhla právne 
nástroje na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok pre všetkých 
pracovníkov, rozšírenie rozsahu 
kolektívneho vyjednávania, zákaz 
pracovných zmlúv s nestanoveným 
pracovným časom, zrušenie nepravej 
samostatnej zárobkovej činnosti, 
stanovenie prísnych limitov pre 
subdodávateľské postupy a zlepšenie 
noriem sociálnej ochrany; vyzýva Komisiu, 
aby predložila európsku smernicu o 
dôstojných pracovných podmienkach pre 

13. žiada Komisiu, aby navrhla právne 
nástroje na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok pre všetkých 
pracovníkov, rozšírenie rozsahu 
kolektívneho vyjednávania, boj proti 
zneužívaniu neistých a atypických zmlúv, 
najmä zmlúv s nestanoveným pracovným 
časom a prípady nepravej samostatnej 
zárobkovej činnosti, stanovenie prísnych 
limitov pre subdodávateľské postupy a 
zlepšenie noriem sociálnej ochrany; 
vyzýva Komisiu, aby vykonala komplexné 
hodnotenie pracovných podmienok 
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pracovníkov platforiem a pracovníkov s 
neštandardnými zmluvami;

atypických pracovníkov a aby predložila 
európsky regulačný rámec zameraný na 
posilnenie a zaručenie dôstojných 
pracovných podmienok, práv a prístupu k 
sociálnej ochrane pre pracovníkov 
platforiem a atypických pracovníkov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 279
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. žiada Komisiu, aby navrhla právne 
nástroje na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok pre všetkých 
pracovníkov, rozšírenie rozsahu 
kolektívneho vyjednávania, zákaz 
pracovných zmlúv s nestanoveným 
pracovným časom, zrušenie nepravej 
samostatnej zárobkovej činnosti, 
stanovenie prísnych limitov pre 
subdodávateľské postupy a zlepšenie 
noriem sociálnej ochrany; vyzýva Komisiu, 
aby predložila európsku smernicu o 
dôstojných pracovných podmienkach pre 
pracovníkov platforiem a pracovníkov s 
neštandardnými zmluvami;

13. žiada Komisiu, aby predložila 
hodnotenie pracovných a 
zamestnaneckých podmienok pracovníkov 
v kritických povolaniach, určila zdroje ich 
neistoty a navrhla právne nástroje na 
zabezpečenie dostatočného pracovného 
času a dôstojných pracovných podmienok 
pre všetkých pracovníkov, rozšírenie 
rozsahu kolektívneho vyjednávania, zákaz 
pracovných zmlúv s nestanoveným 
pracovným časom, zrušenie nepravej 
samostatnej zárobkovej činnosti, 
stanovenie prísnych limitov pre 
subdodávateľské postupy a zlepšenie 
noriem sociálnej ochrany; vyzýva Komisiu, 
aby predložila európsku smernicu o 
dôstojných pracovných podmienkach pre 
pracovníkov platforiem a pracovníkov s 
neštandardnými zmluvami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 280
Sara Skyttedal



PE654.111v01-00 142/206 AM\1209664SK.docx

SK

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. žiada Komisiu, aby navrhla právne 
nástroje na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok pre všetkých 
pracovníkov, rozšírenie rozsahu 
kolektívneho vyjednávania, zákaz 
pracovných zmlúv s nestanoveným 
pracovným časom, zrušenie nepravej 
samostatnej zárobkovej činnosti, 
stanovenie prísnych limitov pre 
subdodávateľské postupy a zlepšenie 
noriem sociálnej ochrany; vyzýva 
Komisiu, aby predložila európsku 
smernicu o dôstojných pracovných 
podmienkach pre pracovníkov platforiem a 
pracovníkov s neštandardnými zmluvami;

13. žiada Komisiu, aby pomohla 
rozšíriť rozsah kolektívneho vyjednávania 
s cieľom dosiahnuť vyššie pokrytie v celej 
Únii; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
dôstojné pracovné podmienky pre 
pracovníkov platforiem a pracovníkov s 
neštandardnými zmluvami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 281
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. žiada Komisiu, aby navrhla právne 
nástroje na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok pre všetkých 
pracovníkov, rozšírenie rozsahu 
kolektívneho vyjednávania, zákaz 
pracovných zmlúv s nestanoveným 
pracovným časom, zrušenie nepravej 
samostatnej zárobkovej činnosti, 
stanovenie prísnych limitov pre 
subdodávateľské postupy a zlepšenie 
noriem sociálnej ochrany; vyzýva 
Komisiu, aby predložila európsku smernicu 
o dôstojných pracovných podmienkach pre 
pracovníkov platforiem a pracovníkov s 
neštandardnými zmluvami;

13. žiada Komisiu, aby navrhla právne 
nástroje tam, kde chýbajú a kde sú 
potrebné právne predpisy Spoločenstva na 
zabezpečenie dôstojných pracovných 
podmienok pre všetkých pracovníkov, 
rozšírenie rozsahu kolektívneho 
vyjednávania, zákaz pracovných zmlúv s 
nestanoveným pracovným časom, zrušenie 
nepravej samostatnej zárobkovej činnosti, 
stanovenie prísnych limitov pre 
subdodávateľské postupy a zváženie 
nelegislatívnych nástrojov na podporu 
členských štátov v zlepšovaní ich sociálnej 
ochrany; vyzýva Komisiu, aby predložila 
európsku smernicu o dôstojných 
pracovných podmienkach pre pracovníkov 



AM\1209664SK.docx 143/206 PE654.111v01-00

SK

platforiem a pracovníkov s neštandardnými 
zmluvami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 282
Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. žiada Komisiu, aby navrhla právne 
nástroje na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok pre všetkých 
pracovníkov, rozšírenie rozsahu 
kolektívneho vyjednávania, zákaz 
pracovných zmlúv s nestanoveným 
pracovným časom, zrušenie nepravej 
samostatnej zárobkovej činnosti, 
stanovenie prísnych limitov pre 
subdodávateľské postupy a zlepšenie 
noriem sociálnej ochrany; vyzýva 
Komisiu, aby predložila európsku smernicu 
o dôstojných pracovných podmienkach pre 
pracovníkov platforiem a pracovníkov s 
neštandardnými zmluvami;

13. žiada Komisiu, aby navrhla právne 
nástroje tam, kde chýbajú a kde sú 
potrebné právne predpisy Spoločenstva na 
zabezpečenie dôstojných pracovných 
podmienok pre všetkých pracovníkov, 
rozšírenie rozsahu kolektívneho 
vyjednávania, zákaz pracovných zmlúv s 
nestanoveným pracovným časom, zrušenie 
nepravej samostatnej zárobkovej činnosti, 
stanovenie prísnych limitov pre 
subdodávateľské postupy a zváženie 
nelegislatívnych nástrojov na podporu 
členských štátov v zlepšovaní ich sociálnej 
ochrany; vyzýva Komisiu, aby predložila 
európsku smernicu o dôstojných 
pracovných podmienkach pre pracovníkov 
platforiem a pracovníkov s neštandardnými 
zmluvami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 283
Yana Toom

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. žiada Komisiu, aby navrhla právne 
nástroje na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok pre všetkých 

13. žiada Komisiu, aby navrhla právne 
nástroje na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok pre všetkých 
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pracovníkov, rozšírenie rozsahu 
kolektívneho vyjednávania, zákaz 
pracovných zmlúv s nestanoveným 
pracovným časom, zrušenie nepravej 
samostatnej zárobkovej činnosti, 
stanovenie prísnych limitov pre 
subdodávateľské postupy a zlepšenie 
noriem sociálnej ochrany; vyzýva Komisiu, 
aby predložila európsku smernicu o 
dôstojných pracovných podmienkach pre 
pracovníkov platforiem a pracovníkov s 
neštandardnými zmluvami;

pracovníkov, rozšírenie rozsahu 
kolektívneho vyjednávania, zrušenie 
nepravej samostatnej zárobkovej činnosti, 
stanovenie prísnych limitov pre 
subdodávateľské postupy a zlepšenie 
noriem sociálnej ochrany; vyzýva Komisiu, 
aby predložila európsku smernicu o 
dôstojných pracovných podmienkach pre 
pracovníkov platforiem a pracovníkov s 
neštandardnými zmluvami a upravila 
pravidlá hospodárskej súťaže s cieľom 
umožniť pracovníkom platforiem 
zúčastňovať sa na kolektívnom 
vyjednávaní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 284
Dennis Radtke, Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Rosa Estaràs 
Ferragut, Antonius Manders, Romana Tomc, Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. žiada Komisiu, aby navrhla právne 
nástroje na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok pre všetkých 
pracovníkov, rozšírenie rozsahu 
kolektívneho vyjednávania, zákaz 
pracovných zmlúv s nestanoveným 
pracovným časom, zrušenie nepravej 
samostatnej zárobkovej činnosti, 
stanovenie prísnych limitov pre 
subdodávateľské postupy a zlepšenie 
noriem sociálnej ochrany; vyzýva Komisiu, 
aby predložila európsku smernicu o 
dôstojných pracovných podmienkach pre 
pracovníkov platforiem a pracovníkov s 
neštandardnými zmluvami;

13. žiada Komisiu, aby navrhla právne 
nástroje na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok pre všetkých 
pracovníkov, rozšírenie rozsahu 
kolektívneho vyjednávania a zlepšenie 
noriem sociálnej ochrany; vyzýva Komisiu, 
aby predložila európsku smernicu o 
dôstojných pracovných podmienkach pre 
pracovníkov platforiem, pracovníkov s 
neštandardnými zmluvami a pracovníkov v 
neistých formách zamestnania;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 285
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. žiada Komisiu, aby navrhla právne 
nástroje na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok pre všetkých 
pracovníkov, rozšírenie rozsahu 
kolektívneho vyjednávania, zákaz 
pracovných zmlúv s nestanoveným 
pracovným časom, zrušenie nepravej 
samostatnej zárobkovej činnosti, 
stanovenie prísnych limitov pre 
subdodávateľské postupy a zlepšenie 
noriem sociálnej ochrany; vyzýva Komisiu, 
aby predložila európsku smernicu o 
dôstojných pracovných podmienkach pre 
pracovníkov platforiem a pracovníkov s 
neštandardnými zmluvami;

13. žiada Komisiu, aby navrhla právne 
nástroje na zabezpečenie primeraného 
pracovného času, dôstojných pracovných 
podmienok pre všetkých pracovníkov, 
rozšírenie rozsahu kolektívneho 
vyjednávania, zákaz pracovných zmlúv s 
nestanoveným pracovným časom, zrušenie 
nepravej samostatnej zárobkovej činnosti, 
stanovenie prísnych limitov pre 
subdodávateľské postupy a zlepšenie 
noriem sociálnej ochrany; vyzýva Komisiu, 
aby predložila európsku smernicu o 
dôstojných pracovných podmienkach pre 
pracovníkov platforiem a pracovníkov s 
neštandardnými zmluvami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 286
Guido Reil, Nicolaus Fest, France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. žiada Komisiu, aby navrhla právne 
nástroje na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok pre všetkých 
pracovníkov, rozšírenie rozsahu 
kolektívneho vyjednávania, zákaz 
pracovných zmlúv s nestanoveným 
pracovným časom, zrušenie nepravej 
samostatnej zárobkovej činnosti, 
stanovenie prísnych limitov pre 
subdodávateľské postupy a zlepšenie 
noriem sociálnej ochrany; vyzýva Komisiu, 
aby predložila európsku smernicu o 

13. vyzýva členské štáty na 
zabezpečenie dôstojných pracovných 
podmienok pre všetkých pracovníkov, 
rozšírenie rozsahu kolektívneho 
vyjednávania; zákaz pracovných zmlúv s 
nestanoveným pracovným časom, zrušenie 
nepravej samostatnej zárobkovej činnosti, 
stanovenie prísnych limitov pre 
subdodávateľské postupy a zlepšenie 
noriem sociálnej ochrany; vyzýva členské 
štáty, aby zabezpečili, aby pracovníci 
platforiem a pracovníci s neštandardnými 
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dôstojných pracovných podmienkach pre 
pracovníkov platforiem a pracovníkov s 
neštandardnými zmluvami;

zmluvami pracovali za dôstojných 
pracovných podmienok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 287
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. žiada Komisiu, aby navrhla právne 
nástroje na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok pre všetkých 
pracovníkov, rozšírenie rozsahu 
kolektívneho vyjednávania, zákaz 
pracovných zmlúv s nestanoveným 
pracovným časom, zrušenie nepravej 
samostatnej zárobkovej činnosti, 
stanovenie prísnych limitov pre 
subdodávateľské postupy a zlepšenie 
noriem sociálnej ochrany; vyzýva Komisiu, 
aby predložila európsku smernicu o 
dôstojných pracovných podmienkach pre 
pracovníkov platforiem a pracovníkov s 
neštandardnými zmluvami;

13. žiada Komisiu, aby navrhla 
riešenia na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok pre všetkých 
pracovníkov, rozšírenie rozsahu 
kolektívneho vyjednávania, zákaz 
pracovných zmlúv s nestanoveným 
pracovným časom, zrušenie nepravej 
samostatnej zárobkovej činnosti, 
stanovenie prísnych limitov pre 
subdodávateľské postupy a zlepšenie 
noriem sociálnej ochrany; vyzýva Komisiu, 
aby predložila európsky rámec o 
dôstojných pracovných podmienkach pre 
pracovníkov platforiem a pracovníkov s 
neštandardnými zmluvami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 288
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. žiada Komisiu a členské štáty, aby 
urýchlene prijali všetky potrebné 
opatrenia na riešenie problému neistého 
zamestnania; domnieva sa, že je potrebné 
zrýchliť a zefektívniť prijatie sankcií 
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v prípadoch diskriminácie a zneužitia voči 
pracovníkom, a to zabezpečením riadneho 
rešpektovania judikatúry Súdneho dvora 
Európskej únie; zdôrazňuje, že je 
potrebné posilniť inšpekcie, aby 
pracovníci, na ktorých sa vzťahujú 
dočasné alebo flexibilné zmluvné 
dojednania, mali aspoň takú istú ochranu 
ako všetci ostatní pracovníci; nazdáva sa, 
že využívanie práce na dobu neurčitú by 
sa malo podnecovať aj prostredníctvom 
záväzných opatrení a vhodných 
regulačných zásahov zameraných na 
odradenie od využívania zmlúv na dobu 
určitú;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 289
Dennis Radtke, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Rosa Estaràs Ferragut, 
Antonius Manders, Romana Tomc, Cindy Franssen

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. vyjadruje znepokojenie nad 
pracovnými a životnými podmienkami 
sezónnych pracovníkov a iných 
cezhraničných pracovníkov v odvetví s 
nízkymi mzdami; požaduje celoeurópsky 
záväzok subdodávateľov v určitých 
odvetviach, ako je poľnohospodárstvo a 
mäsový priemysel, najmä v prípade 
pracovných zmlúv na mieste, a jasné 
pravidlá týkajúce sa postupov uzatvárania 
subdodávateľských zmlúv vo 
všeobecnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 290
Dennis Radtke
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Návrh uznesenia
Odsek 13 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13b. uznáva kľúčovú úlohu európskych 
opatrovateľov počas pandémie; požaduje 
európsku stratégiu pre opatrovateľov na 
zabezpečenie spravodlivej pracovnej 
mobility v tomto odvetví a zlepšenie 
pracovných podmienok pre 
opatrovateľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 291
Guido Reil, Stefania Zambelli, Nicolaus Fest, France Jamet, Elena Lizzi

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. žiada vypracovanie programu 
práce na diaľku EÚ vrátane 
legislatívneho návrhu na zabezpečenie 
dôstojných pracovných podmienok 
zahŕňajúcich dodržiavanie pracovného 
času, dovolenky a práva na odpojenie;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 292
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. žiada vypracovanie programu 
práce na diaľku EÚ vrátane 
legislatívneho návrhu na zabezpečenie 
dôstojných pracovných podmienok 
zahŕňajúcich dodržiavanie pracovného 

14. 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 
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času, dovolenky a práva na odpojenie; 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 
môže slúžiť aj ako nástroj na riešenie 
vyľudňovania vidieka; žiada Komisiu, aby 
navrhla legislatívny rámec s cieľom 
regulovať podmienky práce na diaľku v 
celej EÚ a na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok zahŕňajúcich 
dodržiavanie pracovného času, dovolenky 
a práva na odpojenie;

Or. en

 Pozmeňujúci návrh 293
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. žiada vypracovanie programu práce 
na diaľku EÚ vrátane legislatívneho 
návrhu na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok zahŕňajúcich 
dodržiavanie pracovného času, dovolenky 
a práva na odpojenie;

14. žiada vypracovanie programu práce 
na diaľku EÚ vrátane legislatívneho 
návrhu na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok zahŕňajúcich 
dodržiavanie pracovného času, dovolenky 
a práva na odpojenie; vyzýva na 
zohľadnenie situácie rodičov s malými 
deťmi, osamelých rodičov, ako aj 
neformálnych opatrovateľov 
poskytujúcich nepretržitú starostlivosť 
príbuzným odkázaným na starostlivosť, 
keďže ako ukázala pandémia Covid-19, 
tieto skupiny mali v súvislosti s prácou na 
diaľku najväčšie problémy so 
zosúladením pracovného a rodinného 
života;

Or. sk
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Pozmeňujúci návrh 294
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. žiada vypracovanie programu práce 
na diaľku EÚ vrátane legislatívneho 
návrhu na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok zahŕňajúcich 
dodržiavanie pracovného času, dovolenky 
a práva na odpojenie;

14. zdôrazňuje, že je dôležité pomáhať 
pracujúcim rodičom pri nachádzaní 
riešení starostlivosti o deti v situáciách, 
keď je jeden rodič zdravotníckym 
pracovníkom, opatrovateľom, členom 
ozbrojených síl či polície; poukazuje na 
to, že druhý rodič by mal mať právo 
pracovať z domu alebo aspoň na 
čiastočný úväzok, aby sa o deti postaral; 
žiada vypracovanie programu práce na 
diaľku EÚ na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok zahŕňajúcich 
dodržiavanie pracovného času, dovolenky 
a práva na odpojenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 295
Marianne Vind

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. žiada vypracovanie programu práce 
na diaľku EÚ vrátane legislatívneho 
návrhu na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok zahŕňajúcich 
dodržiavanie pracovného času, dovolenky 
a práva na odpojenie;

14. žiada vypracovanie programu práce 
na diaľku EÚ vrátane legislatívneho 
návrhu na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok zahŕňajúcich 
dodržiavanie pracovného času, dovolenky 
a práva na odpojenie; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby v úzkej spolupráci so 
sociálnymi partnermi navrhli smernicu o 
pracovnom strese a v tejto súvislosti 
požadovali od všetkých spoločností, aby 
vytvorili politiku spoločnosti zameranú na 
pracovný stres;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 296
Maria Walsh

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. žiada vypracovanie programu práce 
na diaľku EÚ vrátane legislatívneho 
návrhu na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok zahŕňajúcich 
dodržiavanie pracovného času, dovolenky 
a práva na odpojenie;

14. žiada vypracovanie programu práce 
na diaľku EÚ vrátane legislatívneho 
návrhu na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok zahŕňajúcich 
dodržiavanie pracovného času, dovolenky 
a práva na odpojenie; vyzýva Komisiu, aby 
preskúmala možnosť pracovných miest 
nezávislých od lokality, ktoré môžu 
zabrániť vyľudňovaniu vidieckych oblastí 
v Európskej únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 297
Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. žiada vypracovanie programu práce 
na diaľku EÚ vrátane legislatívneho 
návrhu na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok zahŕňajúcich 
dodržiavanie pracovného času, dovolenky 
a práva na odpojenie;

14. žiada vypracovanie programu práce 
na diaľku EÚ vrátane legislatívneho 
návrhu na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok zahŕňajúcich 
dodržiavanie pracovného času, dovolenky 
a práva na odpojenie so zreteľom na 
osobitné okolnosti týkajúce sa koordinácie 
daní a sociálneho zabezpečenia 
cezhraničných pracovníkov pracujúcich 
na diaľku;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 298
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, 
Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. žiada vypracovanie programu práce 
na diaľku EÚ vrátane legislatívneho 
návrhu na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok zahŕňajúcich 
dodržiavanie pracovného času, dovolenky 
a práva na odpojenie;

14. žiada vypracovanie programu práce 
na diaľku EÚ vrátane legislatívneho 
návrhu na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok zahŕňajúcich 
dodržiavanie pracovného času, dovolenky 
a práva na odpojenie, ako aj na 
zabezpečenie rovnováhy medzi pracovným 
a osobným životom;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 299
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. žiada vypracovanie programu 
práce na diaľku EÚ vrátane 
legislatívneho návrhu na zabezpečenie 
dôstojných pracovných podmienok 
zahŕňajúcich dodržiavanie pracovného 
času, dovolenky a práva na odpojenie;

14. žiada členské štáty, aby 
spolupracovali na spôsobe dosiahnutia 
dôstojných pracovných podmienok pre 
pracovníkov pracujúcich na diaľku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 300
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odsek 14
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. žiada vypracovanie programu práce 
na diaľku EÚ vrátane legislatívneho 
návrhu na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok zahŕňajúcich 
dodržiavanie pracovného času, dovolenky 
a práva na odpojenie;

14. žiada vypracovanie programu práce 
na diaľku EÚ vrátane legislatívneho 
návrhu na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok zahŕňajúcich 
dodržiavanie pracovného času, dovolenky, 
rovnováhy medzi pracovným a 
súkromným životom a práva na odpojenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 301
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. žiada vypracovanie programu práce 
na diaľku EÚ vrátane legislatívneho 
návrhu na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok zahŕňajúcich 
dodržiavanie pracovného času, dovolenky 
a práva na odpojenie;

14. žiada vypracovanie programu práce 
na diaľku EÚ vrátane legislatívneho 
návrhu na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok zahŕňajúcich 
dodržiavanie pracovného času, dovolenky, 
rovnováhy medzi pracovným a 
súkromným životom a práva na odpojenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 302
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. žiada vypracovanie programu práce 
na diaľku EÚ vrátane legislatívneho 
návrhu na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok zahŕňajúcich 
dodržiavanie pracovného času, dovolenky 

14. žiada vypracovanie programu práce 
na diaľku EÚ založeného na dohodách na 
úrovni podnikov, ktoré zaručujú dôstojné 
pracovné podmienky, ako je okrem iného 
dodržiavanie pracovného času, dovolenky 
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a práva na odpojenie; a práva na odpojenie;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 303
Dennis Radtke, Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Rosa Estaràs 
Ferragut, Antonius Manders, Romana Tomc, Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. žiada vypracovanie programu práce 
na diaľku EÚ vrátane legislatívneho 
návrhu na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok zahŕňajúcich 
dodržiavanie pracovného času, dovolenky 
a práva na odpojenie;

14. žiada vypracovanie programu práce 
na diaľku EÚ vrátane legislatívneho rámca 
na zabezpečenie dôstojných pracovných 
podmienok zahŕňajúcich dodržiavanie 
pracovného času, dovolenky a práva na 
odpojenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 304
Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. žiada vypracovanie programu práce 
na diaľku EÚ vrátane legislatívneho 
návrhu na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok zahŕňajúcich 
dodržiavanie pracovného času, dovolenky 
a práva na odpojenie;

14. žiada vypracovanie programu práce 
na diaľku EÚ vrátane návrhu na 
zabezpečenie dôstojných pracovných 
podmienok zahŕňajúcich dodržiavanie 
pracovného času, dovolenky a práva na 
odpojenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 305
Ádám Kósa
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Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. žiada vypracovanie programu práce 
na diaľku EÚ vrátane legislatívneho 
návrhu na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok zahŕňajúcich 
dodržiavanie pracovného času, dovolenky 
a práva na odpojenie;

14. žiada vypracovanie programu práce 
na diaľku EÚ vrátane návrhu na 
zabezpečenie dôstojných pracovných 
podmienok zahŕňajúcich dodržiavanie 
pracovného času, dovolenky a práva na 
odpojenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 306
Dennis Radtke, Cindy Franssen, Miriam Lexmann, Stelios Kympouropoulos, Loucas 
Fourlas, Sara Skyttedal, Rosa Estaràs Ferragut, Antonius Manders, Romana Tomc, 
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. upozorňuje na skutočnosť, že 
pružné formy organizácie práce a práca 
na diaľku takisto zohrávajú dôležitú 
úlohu pri zachovávaní pracovných miest a 
výroby a sú jedným z kľúčových faktorov 
pri podpore lepšej rovnováhy medzi 
pracovným a súkromným životom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 307
Margarita de la Pisa Carrión, Emmanouil Fragkos

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. požaduje aktualizovanú stratégiu 
EÚ v oblasti ostrovného charakteru s 
cieľom podporiť harmonický rozvoj a 
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umožniť poskytnutie nápravných opatrení 
pre trvalé prírodné a demografické 
znevýhodnenie ostrovov a zároveň im 
umožniť transformáciu na budúce centrá 
práce na diaľku a prosperujúceho života;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 308
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. žiada Komisiu, aby predložila 
návrh európskeho digitálneho čísla 
sociálneho zabezpečenia;

vypúšťa sa

Or. es

Pozmeňujúci návrh 309
Guido Reil, Nicolaus Fest, France Jamet

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. žiada Komisiu, aby predložila 
návrh európskeho digitálneho čísla 
sociálneho zabezpečenia;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 310
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh uznesenia
Odsek 15
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. žiada Komisiu, aby predložila 
návrh európskeho digitálneho čísla 
sociálneho zabezpečenia;

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby posilnili prenosnosť práv a zaručili 
primerané a spravodlivé pracovné 
podmienky pre mobilných, cezhraničných 
a sezónnych pracovníkov v Únii; vyzýva 
členské štáty, aby sa plne zaviazali k 
digitalizácii verejných služieb v snahe 
uľahčiť spravodlivú mobilitu pracovnej 
sily, najmä pokiaľ ide o koordináciu 
systémov sociálneho zabezpečenia; žiada 
v tejto súvislosti Komisiu, aby predložila 
návrh európskeho digitálneho čísla 
sociálneho zabezpečenia;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 311
Marianne Vind

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. žiada Komisiu, aby predložila 
návrh európskeho digitálneho čísla 
sociálneho zabezpečenia;

15. vyzýva Komisiu, aby urýchlene 
predstavila návrh európskeho digitálneho 
čísla sociálneho zabezpečenia; domnieva 
sa, že európske digitálne číslo sociálneho 
zabezpečenia má veľký potenciál vytvoriť 
kontrolný mechanizmus pre jednotlivcov 
aj príslušné orgány s cieľom zabezpečiť, 
aby sa sociálne zabezpečenie platilo v 
súlade so záväzkami, a bojovať proti 
sociálnym podvodom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 312
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff
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Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. žiada Komisiu, aby predložila 
návrh európskeho digitálneho čísla 
sociálneho zabezpečenia;

15. opakuje, že by sa mali zaručiť 
práva a dôstojné pracovné podmienky 
vyslaných a cezhraničných pracovníkov; 
žiada Komisiu, aby predložila návrh 
európskeho digitálneho čísla sociálneho 
zabezpečenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 313
Dennis Radtke, Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Sara 
Skyttedal, Rosa Estaràs Ferragut, Antonius Manders, Romana Tomc

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. žiada Komisiu, aby predložila 
návrh európskeho digitálneho čísla 
sociálneho zabezpečenia;

15. žiada Komisiu, aby predložila 
návrh európskeho digitálneho čísla 
sociálneho zabezpečenia na uľahčenie 
spravodlivej pracovnej mobility;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 314
Marianne Vind

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. domnieva sa, že každý pracovník 
musí mať prístup k úplnému prehľadu o 
tom, kto je jeho zamestnávateľ, a o 
svojich mzdových a pracovných právach, 
a to buď v súlade s odvetvovou 
kolektívnou zmluvou alebo prípadne 
vnútroštátnymi právnymi predpismi; 
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domnieva sa, že tieto informácie by mali 
mať inšpektoráty práce k dispozícii s 
cieľom kontrolovať, či si zamestnávatelia 
plnia svoje povinnosti; domnieva sa, že by 
to mohlo mať formu osobitného preukazu 
totožnosti pre všetkých pracovníkov, ktorý 
sa ukázal ako účinný v boji proti 
sociálnemu dumpingu v niektorých 
členských štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 315
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. je znepokojený obmedzenou 
medzigeneračnou sociálnou mobilitou a 
rastúcou nerovnosťou príjmov; zdôrazňuje, 
že vnútroštátne daňové systémy a systémy 
sociálnych dávok musia byť navrhnuté tak, 
aby znižovali nerovnosti, podporovali 
spravodlivosť a stimulovali účasť na trhu 
práce;

16. je znepokojený obmedzenou 
medzigeneračnou sociálnou mobilitou a 
rastúcou nerovnosťou príjmov; 
upozorňuje, že vysoká úroveň nerovnosti 
znižuje výkonnosť hospodárstva a 
potenciál udržateľného rozvoja; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby riešili 
problém nerovností a bojovali proti 
diskriminácii; zdôrazňuje, že vnútroštátne 
daňové systémy a systémy sociálnych 
dávok musia byť navrhnuté tak, aby 
znižovali nerovnosti, podporovali 
spravodlivosť a stimulovali účasť na trhu 
práce; zdôrazňuje, že investície do 
vzdelávania a zručností, ako aj lepšie 
navrhnuté systémy daní a dávok sú 
kľúčovými politickými nástrojmi na 
znižovanie nerovnosti a podporu 
rovnakých príležitostí;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 316
Dennis Radtke, Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Sara 
Skyttedal, Rosa Estaràs Ferragut, Antonius Manders, Romana Tomc

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. je znepokojený obmedzenou 
medzigeneračnou sociálnou mobilitou a 
rastúcou nerovnosťou príjmov; zdôrazňuje, 
že vnútroštátne daňové systémy a systémy 
sociálnych dávok musia byť navrhnuté tak, 
aby znižovali nerovnosti, podporovali 
spravodlivosť a stimulovali účasť na trhu 
práce;

16. je znepokojený obmedzenou 
medzigeneračnou sociálnou mobilitou a 
rastúcou nerovnosťou príjmov; zdôrazňuje, 
že vnútroštátne daňové systémy a systémy 
sociálnych dávok musia byť navrhnuté tak, 
aby znižovali nerovnosti, podporovali 
spravodlivosť a stimulovali účasť na trhu 
práce; preto by sa zdaňovanie malo 
presunúť z práce na iné zdroje, kde bude 
mať menej škodlivý vplyv na inkluzívny 
rast, a zároveň by sa malo zabezpečiť 
úplné zosúladenie s cieľmi OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja a cieľmi v oblasti 
klímy a životného prostredia, ktoré sú 
vymedzené v európskej zelenej dohode;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 317
Helmut Geuking

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. je znepokojený obmedzenou 
medzigeneračnou sociálnou mobilitou a 
rastúcou nerovnosťou príjmov; zdôrazňuje, 
že vnútroštátne daňové systémy a systémy 
sociálnych dávok musia byť navrhnuté tak, 
aby znižovali nerovnosti, podporovali 
spravodlivosť a stimulovali účasť na trhu 
práce;

16. je znepokojený obmedzenou 
medzigeneračnou sociálnou mobilitou a 
rastúcou nerovnosťou príjmov; zdôrazňuje, 
že vnútroštátne daňové systémy a systémy 
sociálnych dávok musia byť navrhnuté tak, 
aby znižovali nerovnosti, podporovali 
spravodlivosť, chránili rodiny 
podporovaním rovnováhy medzi 
pracovným a súkromným životom a 
stimulovali účasť na trhu práce;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 318
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. je znepokojený obmedzenou 
medzigeneračnou sociálnou mobilitou a 
rastúcou nerovnosťou príjmov; zdôrazňuje, 
že vnútroštátne daňové systémy a systémy 
sociálnych dávok musia byť navrhnuté 
tak, aby znižovali nerovnosti, podporovali 
spravodlivosť a stimulovali účasť na trhu 
práce;

16. je znepokojený obmedzenou 
medzigeneračnou sociálnou mobilitou a 
rastúcou nerovnosťou príjmov; domnieva 
sa, že členské štáty by mali svoje 
vnútroštátne daňové systémy a systémy 
sociálnych dávok navrhovať tak, aby 
znižovali nerovnosti, podporovali 
spravodlivosť a stimulovali účasť na trhu 
práce;

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 319
José Gusmão

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. je znepokojený obmedzenou 
medzigeneračnou sociálnou mobilitou a 
rastúcou nerovnosťou príjmov; zdôrazňuje, 
že vnútroštátne daňové systémy a systémy 
sociálnych dávok musia byť navrhnuté tak, 
aby znižovali nerovnosti, podporovali 
spravodlivosť a stimulovali účasť na trhu 
práce;

16. je znepokojený obmedzenou 
medzigeneračnou sociálnou mobilitou a 
rastúcou nerovnosťou príjmov; zdôrazňuje, 
že vnútroštátne daňové systémy a systémy 
sociálnych dávok musia byť navrhnuté tak, 
aby znižovali nerovnosti a diskrimináciu, 
podporovali spravodlivosť a stimulovali 
účasť na trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 320
Sara Skyttedal
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Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. je znepokojený obmedzenou 
medzigeneračnou sociálnou mobilitou a 
rastúcou nerovnosťou príjmov; 
zdôrazňuje, že vnútroštátne daňové 
systémy a systémy sociálnych dávok musia 
byť navrhnuté tak, aby znižovali 
nerovnosti, podporovali spravodlivosť a 
stimulovali účasť na trhu práce;

16. je znepokojený obmedzenou 
medzigeneračnou sociálnou mobilitou; 
zdôrazňuje, že vnútroštátne daňové 
systémy a systémy sociálnych dávok musia 
byť navrhnuté tak, aby podporovali 
vzdelávanie, spravodlivosť a stimulovali 
účasť na trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 321
Abir Al-Sahlani, Monica Semedo

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. je znepokojený obmedzenou 
medzigeneračnou sociálnou mobilitou a 
rastúcou nerovnosťou príjmov; 
zdôrazňuje, že vnútroštátne daňové 
systémy a systémy sociálnych dávok musia 
byť navrhnuté tak, aby znižovali 
nerovnosti, podporovali spravodlivosť a 
stimulovali účasť na trhu práce;

16. je znepokojený obmedzenou 
sociálnou mobilitou, ktorá bráni mobilite 
pracovnej sily a realizácii dobre 
fungujúceho jednotného trhu; zdôrazňuje 
potrebu zlepšiť príležitosti na mobilitu 
reagujúce na nedostatky na trhu práce 
v členských štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 322
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. je znepokojený rastúcou 
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diskrimináciou a rasizmom v Európe; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
posilnili vykonávanie 
antidiskriminačných právnych predpisov, 
politík a postupov s cieľom ukončiť 
štrukturálnu diskrimináciu rasových 
menšín v prístupe k zamestnaniu a na 
pracovisku a podporovať pozitívny prístup 
k rozmanitosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 323
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu, aby v roku 2020 
predložila záruku EÚ pre deti, komplexnú 
a integrovanú stratégiu boja proti 
chudobe založenú na právach, rámec EÚ 
pre vnútroštátne stratégie boja proti 
bezdomovectvu, aby vypracovala 
porovnávaciu štúdiu o rôznych systémoch 
minimálneho príjmu v členských štátoch a 
vyzdvihla najlepšie postupy s cieľom 
navrhnúť v tejto súvislosti rámcové 
riešenie;

vypúšťa sa

Or. es

Pozmeňujúci návrh 324
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu, aby v roku 2020 
predložila záruku EÚ pre deti, komplexnú 
a integrovanú stratégiu boja proti chudobe 

17. vyzýva Komisiu, aby v roku 2020 
predložila záruku EÚ pre deti, komplexnú 
a integrovanú stratégiu boja proti chudobe 
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založenú na právach, rámec EÚ pre 
vnútroštátne stratégie boja proti 
bezdomovectvu, aby vypracovala 
porovnávaciu štúdiu o rôznych systémoch 
minimálneho príjmu v členských štátoch a 
vyzdvihla najlepšie postupy s cieľom 
navrhnúť v tejto súvislosti rámcové 
riešenie;

založenú na právach, rámec EÚ pre 
vnútroštátne stratégie boja proti 
bezdomovectvu, aby vypracovala 
porovnávaciu štúdiu o rôznych systémoch 
minimálneho príjmu v členských štátoch a 
vyzdvihla najlepšie postupy s cieľom 
navrhnúť v tejto súvislosti rámcové 
riešenie čo najskôr, vzhľadom na 
enormný vplyv krízy spôsobenej 
pandémiou COVID-19; okrem toho 
zdôrazňuje, že je potrebné, aby Komisia a 
členské štáty zhromažďovali lepšie a 
harmonizovanejšie údaje o počte ľudí bez 
domova v Európe, pretože to predstavuje 
základ akejkoľvek účinnej verejnej 
politiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 325
Guido Reil, Nicolaus Fest, France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu, aby v roku 2020 
predložila záruku EÚ pre deti, komplexnú 
a integrovanú stratégiu boja proti 
chudobe založenú na právach, rámec EÚ 
pre vnútroštátne stratégie boja proti 
bezdomovectvu, aby vypracovala 
porovnávaciu štúdiu o rôznych systémoch 
minimálneho príjmu v členských štátoch a 
vyzdvihla najlepšie postupy s cieľom 
navrhnúť v tejto súvislosti rámcové 
riešenie;

17. konštatuje, že chudoba je stále 
neprijateľne vysoká; zdôrazňuje, že 
chudoba detí má mnoho rôznych príčin 
a že príslušné otázky, ako je zdravotná 
starostlivosť, vzdelávanie, starostlivosť 
o deti, výživa a bývanie, patria do 
právomoci a zodpovednosti členských 
štátov; nabáda členské štáty, aby prioritne 
riešili problém chudoby detí; poukazuje 
na to, že nárast bezdomovectva má mnoho 
rôznych príčin a že účinný boj proti 
bezdomovectvu si vyžaduje opatrenia v 
rôznych oblastiach, ako je zdravotná 
starostlivosť, politika trhu práce, ochrana 
žien pred domácim násilím, sloboda 
pohybu a azylová a migračná politika EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 326
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu, aby v roku 2020 
predložila záruku EÚ pre deti, komplexnú 
a integrovanú stratégiu boja proti chudobe 
založenú na právach, rámec EÚ pre 
vnútroštátne stratégie boja proti 
bezdomovectvu, aby vypracovala 
porovnávaciu štúdiu o rôznych systémoch 
minimálneho príjmu v členských štátoch a 
vyzdvihla najlepšie postupy s cieľom 
navrhnúť v tejto súvislosti rámcové 
riešenie;

17. vyzýva Komisiu, aby v roku 2020 
predložila záruku EÚ pre deti na základe 
prístupu troch pilierov stanoveného v 
odporúčaní Rady z roku 2013 o 
investovaní do detí, komplexnú a 
integrovanú stratégiu boja proti chudobe 
založenú na právach, rámec EÚ pre 
vnútroštátne stratégie boja proti 
bezdomovectvu, ako aj strategický rámec 
EÚ pre Rómov po roku 2020 s 
konkrétnymi cieľmi a vnútroštátnym 
financovaním monitorovaným 
prostredníctvom európskeho semestra, 
aby vypracovala porovnávaciu štúdiu o 
rôznych systémoch minimálneho príjmu v 
členských štátoch a vyzdvihla najlepšie 
postupy s cieľom navrhnúť v tejto 
súvislosti rámcové riešenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 327
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu, aby v roku 2020 
predložila záruku EÚ pre deti, komplexnú 
a integrovanú stratégiu boja proti chudobe 
založenú na právach, rámec EÚ pre 
vnútroštátne stratégie boja proti 
bezdomovectvu, aby vypracovala 
porovnávaciu štúdiu o rôznych systémoch 

17. vyzýva Komisiu, aby v roku 2020 
predložila záruku EÚ pre deti, komplexnú 
a integrovanú stratégiu boja proti chudobe 
založenú na právach s cieľom zameraným 
na znižovanie chudoby, rámec EÚ pre 
vnútroštátne stratégie boja proti 
bezdomovectvu, aby vypracovala 
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minimálneho príjmu v členských štátoch a 
vyzdvihla najlepšie postupy s cieľom 
navrhnúť v tejto súvislosti rámcové 
riešenie;

porovnávaciu štúdiu o rôznych systémoch 
minimálneho príjmu v členských štátoch, 
ktoré poskytnú minimum sociálnej 
ochrany a bezpečnostnú sieť pre osoby v 
núdzi, a vyzdvihla najlepšie postupy s 
cieľom navrhnúť v tejto súvislosti rámcové 
riešenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 328
José Gusmão

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu, aby v roku 2020 
predložila záruku EÚ pre deti, komplexnú 
a integrovanú stratégiu boja proti chudobe 
založenú na právach, rámec EÚ pre 
vnútroštátne stratégie boja proti 
bezdomovectvu, aby vypracovala 
porovnávaciu štúdiu o rôznych systémoch 
minimálneho príjmu v členských štátoch a 
vyzdvihla najlepšie postupy s cieľom 
navrhnúť v tejto súvislosti rámcové 
riešenie;

17. v kontexte európskej, komplexnej a 
integrovanej stratégie boja proti chudobe 
založenej na právach vyzýva Komisiu, aby 
v roku 2020 predložila záruku EÚ pre 
deti, rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie 
boja proti bezdomovectvu, dlhodobú 
stratégiu EÚ pre oblasť zdravotného 
postihnutia po roku 2020, obnovenú 
stratégiu EÚ v oblasti integrácie Rómov a 
aby vypracovala porovnávaciu štúdiu o 
rôznych systémoch minimálneho príjmu v 
členských štátoch na vyzdvihnutie 
najlepších postupov s cieľom navrhnúť v 
tejto súvislosti smernicu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 329
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu, aby v roku 2020 17. vyzýva Komisiu, aby v roku 2020 
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predložila záruku EÚ pre deti, komplexnú 
a integrovanú stratégiu boja proti chudobe 
založenú na právach, rámec EÚ pre 
vnútroštátne stratégie boja proti 
bezdomovectvu, aby vypracovala 
porovnávaciu štúdiu o rôznych systémoch 
minimálneho príjmu v členských štátoch a 
vyzdvihla najlepšie postupy s cieľom 
navrhnúť v tejto súvislosti rámcové 
riešenie;

predložila záruku EÚ pre deti, komplexnú 
a integrovanú stratégiu boja proti chudobe 
založenú na právach, rámec EÚ pre 
vnútroštátne stratégie boja proti 
bezdomovectvu, a to prijatím zásady tzv. 
bývania predovšetkým, aby vypracovala 
porovnávaciu štúdiu o rôznych systémoch 
minimálneho príjmu v členských štátoch a 
vyzdvihla najlepšie postupy s cieľom 
navrhnúť v tejto súvislosti rámcové 
riešenie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 330
Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu, aby v roku 2020 
predložila záruku EÚ pre deti, komplexnú 
a integrovanú stratégiu boja proti chudobe 
založenú na právach, rámec EÚ pre 
vnútroštátne stratégie boja proti 
bezdomovectvu, aby vypracovala 
porovnávaciu štúdiu o rôznych systémoch 
minimálneho príjmu v členských štátoch a 
vyzdvihla najlepšie postupy s cieľom 
navrhnúť v tejto súvislosti rámcové 
riešenie;

17. vyzýva Komisiu, aby v roku 2020 
predložila záruku EÚ pre deti, komplexnú 
a integrovanú stratégiu boja proti chudobe 
založenú na právach, aby vypracovala 
porovnávaciu štúdiu o rôznych systémoch 
minimálneho príjmu v členských štátoch a 
vyzdvihla najlepšie postupy s cieľom 
navrhnúť v tejto súvislosti rámcové 
riešenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 331
Dennis Radtke, Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Rosa Estaràs 
Ferragut, Antonius Manders, Romana Tomc, Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odsek 17
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu, aby v roku 2020 
predložila záruku EÚ pre deti, komplexnú 
a integrovanú stratégiu boja proti chudobe 
založenú na právach, rámec EÚ pre 
vnútroštátne stratégie boja proti 
bezdomovectvu, aby vypracovala 
porovnávaciu štúdiu o rôznych systémoch 
minimálneho príjmu v členských štátoch a 
vyzdvihla najlepšie postupy s cieľom 
navrhnúť v tejto súvislosti rámcové 
riešenie;

17. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr 
predložila záruku EÚ pre deti, komplexnú 
a integrovanú stratégiu boja proti chudobe, 
rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie boja 
proti bezdomovectvu, aby vypracovala 
porovnávaciu štúdiu o rôznych systémoch 
minimálneho príjmu v členských štátoch a 
vyzdvihla najlepšie postupy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 332
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu, aby v roku 2020 
predložila záruku EÚ pre deti, komplexnú 
a integrovanú stratégiu boja proti chudobe 
založenú na právach, rámec EÚ pre 
vnútroštátne stratégie boja proti 
bezdomovectvu, aby vypracovala 
porovnávaciu štúdiu o rôznych systémoch 
minimálneho príjmu v členských štátoch a 
vyzdvihla najlepšie postupy s cieľom 
navrhnúť v tejto súvislosti rámcové 
riešenie;

17. vyzýva Komisiu, aby v roku 2020 
predložila záruku EÚ pre deti, komplexnú 
a integrovanú stratégiu boja proti chudobe 
založenú na právach, aby vypracovala 
porovnávaciu štúdiu o rôznych systémoch 
minimálneho príjmu v členských štátoch a 
vyzdvihla najlepšie postupy s cieľom 
navrhnúť v tejto súvislosti rámcové 
riešenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 333
Marianne Vind

Návrh uznesenia
Odsek 17
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu, aby v roku 2020 
predložila záruku EÚ pre deti, komplexnú 
a integrovanú stratégiu boja proti chudobe 
založenú na právach, rámec EÚ pre 
vnútroštátne stratégie boja proti 
bezdomovectvu, aby vypracovala 
porovnávaciu štúdiu o rôznych systémoch 
minimálneho príjmu v členských štátoch a 
vyzdvihla najlepšie postupy s cieľom 
navrhnúť v tejto súvislosti rámcové 
riešenie;

17. vyzýva Komisiu, aby v roku 2020 
predložila záruku EÚ pre deti, komplexnú 
a integrovanú stratégiu boja proti chudobe 
založenú na právach, rámec EÚ pre 
vnútroštátne stratégie boja proti 
bezdomovectvu, aby vypracovala 
porovnávaciu štúdiu o rôznych systémoch 
minimálneho príjmu v členských štátoch a 
vyzdvihla najlepšie postupy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 334
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu, aby v roku 2020 
predložila záruku EÚ pre deti, komplexnú 
a integrovanú stratégiu boja proti chudobe 
založenú na právach, rámec EÚ pre 
vnútroštátne stratégie boja proti 
bezdomovectvu, aby vypracovala 
porovnávaciu štúdiu o rôznych systémoch 
minimálneho príjmu v členských štátoch a 
vyzdvihla najlepšie postupy s cieľom 
navrhnúť v tejto súvislosti rámcové 
riešenie;

17. vyzýva Komisiu, aby v roku 2020 
predložila záruku EÚ pre deti, komplexnú 
a integrovanú stratégiu boja proti chudobe 
založenú na právach, rámec EÚ pre 
vnútroštátne stratégie boja proti 
bezdomovectvu, aby vypracovala 
porovnávaciu štúdiu o rôznych systémoch 
minimálneho príjmu v členských štátoch a 
vyzdvihla najlepšie postupy s cieľom 
navrhnúť v tejto súvislosti rámcovú 
smernicu EÚ;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 335
Helmut Geuking

Návrh uznesenia
Odsek 17
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu, aby v roku 2020 
predložila záruku EÚ pre deti, komplexnú 
a integrovanú stratégiu boja proti chudobe 
založenú na právach, rámec EÚ pre 
vnútroštátne stratégie boja proti 
bezdomovectvu, aby vypracovala 
porovnávaciu štúdiu o rôznych systémoch 
minimálneho príjmu v členských štátoch a 
vyzdvihla najlepšie postupy s cieľom 
navrhnúť v tejto súvislosti rámcové 
riešenie;

17. vyzýva Komisiu, aby predložila 
komplexnú a integrovanú stratégiu boja 
proti chudobe založenú na právach, rámec 
EÚ pre vnútroštátne stratégie boja proti 
bezdomovectvu, aby vypracovala 
porovnávaciu štúdiu o rôznych systémoch 
minimálneho príjmu v členských štátoch a 
vyzdvihla najlepšie postupy s cieľom 
navrhnúť v tejto súvislosti rámcové 
riešenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 336
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. zdôrazňuje význam schopnosti 
automatickej stabilizácie systémov 
sociálneho zabezpečenia absorbovať vlny 
sociálnych otrasov spôsobené externými 
vplyvmi, ako je recesia; vyzýva preto 
členské štáty, aby zaviedli politiky na 
obnovenie bezpečnosti v zamestnaní tým, 
že poskytnú proaktívnu ochranu, a to aj v 
prípade prepúšťania; vyzýva zároveň 
členské štáty, s ohľadom na odporúčanie 
MOP č. 202, v ktorom je vymedzené 
minimum sociálnej ochrany, aby 
zabezpečili a zvýšili svoje investície do 
systémov sociálnej ochrany s cieľom 
zaručiť ich výkonnosť v boji proti 
chudobe a nerovnostiam a pri 
predchádzaní týmto javom, a zároveň 
zabezpečili ich udržateľnosť;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 337
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. vyzýva Komisiu, aby vytvárala 
smernice, ktoré môžu byť inšpiráciou na 
vnútroštátne právne predpisy, aby sa 
vytvorili politiky na podporu 
spolupatričnosti rodín s cieľom 
uprednostniť ideálne prostredie, v ktorom 
sa deti vyvíjajú v dokonalých 
podmienkach a kde rodiny získavajú 
prostriedky na zabezpečenie väčšej 
súdržnosti, a tým chrániť a brániť 
znevýhodnené deti;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 338
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby predložili konkrétne návrhy na 
zabezpečenie spravodlivej transformácie, 
pokiaľ ide o zlepšenie energetickej 
účinnosti bývania, a aby primerane riešili 
problém energetickej chudoby vo vzťahu 
k cieľom a zásadám zelenej dohody;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 339
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. domnieva sa, že reformy systémov 
sociálnej ochrany v členských štátoch sa 
musia zameriavať na uľahčovanie účasti 
na trhu práce pre osoby, ktoré môžu 
pracovať, tak, aby sa im oplatilo 
pracovať; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že 
príjmy by mala byť zacielené na tých, 
ktorí sú v najväčšej núdzi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 340
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 17 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17b. domnieva sa, že ak sa má udržať 
a zvýšiť globálna konkurencieschopnosť, 
je potrebné, aby bol regulačný rámec pre 
trh práce v členských štátoch jasný, 
jednoduchý a pružný, pričom zároveň 
treba zachovať prísne pracovné normy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 341
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. víta zámer Komisie zaviesť 
záväzné opatrenia na zabezpečenie 
transparentnosti odmeňovania a 

vypúšťa sa
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naliehavo žiada ich rýchle prijatie, aby sa 
zabránilo ďalším rodovým nerovnostiam;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 342
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. víta zámer Komisie zaviesť záväzné 
opatrenia na zabezpečenie transparentnosti 
odmeňovania a naliehavo žiada ich rýchle 
prijatie, aby sa zabránilo ďalším rodovým 
nerovnostiam;

18. víta zámer Komisie zaviesť záväzné 
opatrenia na zabezpečenie transparentnosti 
odmeňovania vrátane indexu rovnakej 
mzdy medzi mužmi a ženami; naliehavo 
žiada rýchle prijatie týchto opatrení, aby sa 
zabránilo ďalším rodovým nerovnostiam; 
vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 
podporovali podnikateľského ducha žien 
a uľahčili ich prístup k financiám; vyzýva 
členské štáty, aby v Rade odblokovali 
rokovania o smernici o zastúpení žien vo 
vrcholových orgánoch spoločností;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 343
Marianne Vind

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. víta zámer Komisie zaviesť záväzné 
opatrenia na zabezpečenie transparentnosti 
odmeňovania a naliehavo žiada ich rýchle 
prijatie, aby sa zabránilo ďalším rodovým 
nerovnostiam;

18. víta zámer Komisie zaviesť záväzné 
opatrenia na zabezpečenie transparentnosti 
odmeňovania a naliehavo žiada ich rýchle 
prijatie, aby sa zabránilo ďalším rodovým 
nerovnostiam; domnieva sa, že návrh je 
nevyhnutný na riešenie rozdielov v 
odmeňovaní žien a mužov a tým aj príčiny 
rozdielov v dôchodkoch; vyzýva členské 
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štáty, ktoré majú silnú korporáciu s 
vnútroštátnymi sociálnymi partnermi, aby 
riešili problém rozdielov v odmeňovaní a 
dôchodkoch žien a mužov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 344
Samira Rafaela, Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. víta zámer Komisie zaviesť záväzné 
opatrenia na zabezpečenie transparentnosti 
odmeňovania a naliehavo žiada ich rýchle 
prijatie, aby sa zabránilo ďalším rodovým 
nerovnostiam;

18. víta zámer Komisie zaviesť záväzné 
opatrenia na zabezpečenie transparentnosti 
odmeňovania a naliehavo žiada ich rýchle 
prijatie, aby sa zabránilo ďalším rodovým 
nerovnostiam; ďalej zdôrazňuje potrebu 
rodového rozpočtovania, ako aj 
monitorovania týchto výdavkov a 
uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti 
vo všetkých rozpočtových, politických a 
legislatívnych návrhoch v súlade so 
záväzkami stanovenými v stratégii pre 
rodovú rovnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 345
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. víta zámer Komisie zaviesť záväzné 
opatrenia na zabezpečenie transparentnosti 
odmeňovania a naliehavo žiada ich rýchle 
prijatie, aby sa zabránilo ďalším rodovým 
nerovnostiam;

18. víta zámer Komisie zaviesť 
opatrenia na preklenutie medzery v platoch 
a s tým spojenej medzery v dôchodkoch 
žien, a to medziiným prostredníctvom 
zabezpečenia transparentnosti 
odmeňovania; domnieva sa, že medzi 
ďalšie opatrenia by malo patriť aj lepšie 
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nastavenie ohodnotenia počas materskej a 
rodičovskej dovolenky a adekvátne 
započítanie tohto obdobia do 
dôchodkových nárokov; 

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 346
José Gusmão

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. víta zámer Komisie zaviesť záväzné 
opatrenia na zabezpečenie transparentnosti 
odmeňovania a naliehavo žiada ich rýchle 
prijatie, aby sa zabránilo ďalším rodovým 
nerovnostiam;

18. víta zámer Komisie zaviesť 
smernicu o opatreniach na zabezpečenie 
transparentnosti odmeňovania, ktorá by 
mala zahŕňať prísne opatrenia na 
presadzovanie práva, ako sú pokuty a 
sankcie pre zamestnávateľov, ktorí 
porušujú právo na rovnakú odmenu, a 
naliehavo žiada ich rýchle prijatie, aby sa 
zabránilo ďalším rodovým nerovnostiam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 347
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. víta zámer Komisie zaviesť záväzné 
opatrenia na zabezpečenie transparentnosti 
odmeňovania a naliehavo žiada ich rýchle 
prijatie, aby sa zabránilo ďalším rodovým 
nerovnostiam;

18. víta zámer Komisie zaviesť záväzné 
opatrenia na zabezpečenie transparentnosti 
odmeňovania a naliehavo žiada ich rýchle 
prijatie, aby sa zabránilo ďalším rodovým 
nerovnostiam a diskriminácii na trhu 
práce;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 348
Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. víta zámer Komisie zaviesť záväzné 
opatrenia na zabezpečenie transparentnosti 
odmeňovania a naliehavo žiada ich rýchle 
prijatie, aby sa zabránilo ďalším rodovým 
nerovnostiam;

18. víta zámer Komisie zaviesť 
opatrenia na zabezpečenie transparentnosti 
odmeňovania a naliehavo žiada ich rýchle 
prijatie, aby sa zabránilo ďalším rodovým 
nerovnostiam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 349
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. víta zámer Komisie zaviesť záväzné 
opatrenia na zabezpečenie transparentnosti 
odmeňovania a naliehavo žiada ich rýchle 
prijatie, aby sa zabránilo ďalším rodovým 
nerovnostiam;

18. víta zámer Komisie zaviesť 
opatrenia na zabezpečenie transparentnosti 
odmeňovania a naliehavo žiada ich rýchle 
prijatie, aby sa zabránilo ďalším rodovým 
nerovnostiam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 350
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. pripomína, že v EÚ je zakázaná 
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diskriminácia na pracovisku na základe 
veku, pohlavia, zdravotného postihnutia, 
etnického alebo rasového pôvodu, 
náboženstva alebo viery, alebo sexuálnej 
orientácie a že každý má právo na 
rovnaké zaobchádzanie, pokiaľ ide o 
nábor, pracovné podmienky, povýšenia, 
odmeňovanie, prístup k odbornej príprave 
a dôchodkovému poisteniu; vyzýva 
Komisiu, aby predložila stratégiu na 
predchádzanie segregácii etnických 
menšín na trhu práce, ako aj oznámenie 
o usmerneniach a normách pre politiky 
prijímania pracovníkov bez diskriminácie 
určené pre členské štáty 
a zamestnávateľov vrátane odporúčaní na 
prijatie plánov v oblasti rovnosti na 
podnikovej úrovni a v odvetvových 
kolektívnych zmluvách a na zavedenie 
pracovných skupín pre rozmanitosť na 
pracovisku vrátane boja proti 
stereotypom, predsudkom a negatívnym 
postojom, predchádzania diskriminácii pri 
nábore, povýšeniach, odmeňovaní 
a prístupe k odbornej príprave; 
zdôrazňuje, že tieto akčné plány v oblasti 
rovnosti by mali slúžiť aj na podporu 
etnickej a kultúrnej rozmanitosti na 
pracovisku, na vypracovanie vnútorných 
predpisov proti rasizmu, súvisiacej 
diskriminácii a obťažovaniu na 
pracovisku, na monitorovanie a skúmanie 
procesov náboru, kariérneho postupu 
a udržiavania pracovnej sily z hľadiska 
rovnosti s cieľom identifikovať priame aj 
nepriame diskriminačné postupy, prijímať 
nápravné opatrenia na zníženie 
nerovnosti v každej z týchto oblastí 
a v tejto súvislosti zhromažďovať údaje 
o rovnosti v súlade s normami v oblasti 
ochrany údajov a základných práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 351
Heléne Fritzon, Johan Danielsson
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Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. zdôrazňuje a dôrazne podporuje 
cieľ posilniť zásadu rovnakej odmeny pre 
mužov a ženy; zdôrazňuje, že 
transparentnosť miezd má zásadný 
význam pre boj proti nespravodlivým 
mzdovým rozdielom a diskriminácii; 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila záväzné 
právne predpisy EÚ v oblasti 
transparentnosti odmeňovania žien a 
mužov, pričom bude plne rešpektovať 
autonómiu vnútroštátnych sociálnych 
partnerov a zmluvnú slobodu sociálnych 
partnerov, najmä v tých členských 
štátoch, v ktorých je odmeňovanie tiež 
zodpovednosťou sociálnych partnerov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 352
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. požaduje prístupné a cenovo 
dostupné kvalitné služby starostlivosti o 
deti a služby predškolského vzdelávania, 
ako aj krátkodobé a dlhodobé služby 
starostlivosti o osoby odkázané na 
starostlivosť vrátane starších ľudí a ľudí so 
zdravotným postihnutím;

19. požaduje prístupné a cenovo 
dostupné kvalitné služby starostlivosti o 
deti a služby predškolského vzdelávania, 
ako aj krátkodobé a dlhodobé služby 
starostlivosti o osoby odkázané na 
starostlivosť vrátane starších ľudí a ľudí so 
zdravotným postihnutím; v tejto súvislosti 
vyzýva členské štáty, aby urýchlene a v 
plnej miere vykonávali nedávno prijatú 
smernicu o rovnováhe medzi pracovným 
a súkromným životom rodičov a osôb s 
opatrovateľskými povinnosťami;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 353
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. požaduje prístupné a cenovo 
dostupné kvalitné služby starostlivosti o 
deti a služby predškolského vzdelávania, 
ako aj krátkodobé a dlhodobé služby 
starostlivosti o osoby odkázané na 
starostlivosť vrátane starších ľudí a ľudí so 
zdravotným postihnutím;

19. požaduje prístupné a cenovo 
dostupné kvalitné služby starostlivosti o 
deti a služby predškolského vzdelávania, 
ako aj krátkodobé a dlhodobé sociálne 
služby a služby starostlivosti o osoby 
odkázané na starostlivosť vrátane starších 
ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím, aby 
sa uľahčila účasť žien na trhu práce; 
vyzýva na vytvorenie rámca EÚ pre služby 
starostlivosti, aby sa stanovili minimálne 
normy a usmernenia pre kvalitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 354
José Gusmão

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. požaduje prístupné a cenovo 
dostupné kvalitné služby starostlivosti o 
deti a služby predškolského vzdelávania, 
ako aj krátkodobé a dlhodobé služby 
starostlivosti o osoby odkázané na 
starostlivosť vrátane starších ľudí a ľudí so 
zdravotným postihnutím;

19. požaduje prístupné a cenovo 
dostupné kvalitné služby starostlivosti o 
deti a služby predškolského vzdelávania, 
ako aj krátkodobé a dlhodobé služby 
starostlivosti o osoby odkázané na 
starostlivosť vrátane starších ľudí a ľudí so 
zdravotným postihnutím a podporu 
nezávislého bývania;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 355
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. požaduje prístupné a cenovo 
dostupné kvalitné služby starostlivosti o 
deti a služby predškolského vzdelávania, 
ako aj krátkodobé a dlhodobé služby 
starostlivosti o osoby odkázané na 
starostlivosť vrátane starších ľudí a ľudí so 
zdravotným postihnutím;

19. vyzýva členské štáty, aby 
poskytovali prístupné a cenovo dostupné 
kvalitné služby starostlivosti o deti a 
služby predškolského vzdelávania, ako aj 
krátkodobé a dlhodobé služby starostlivosti 
o osoby odkázané na starostlivosť vrátane 
starších ľudí a ľudí so zdravotným 
postihnutím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 356
France Jamet, Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Dominique Bilde, Stefania 
Zambelli

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. požaduje prístupné a cenovo 
dostupné kvalitné služby starostlivosti o 
deti a služby predškolského vzdelávania, 
ako aj krátkodobé a dlhodobé služby 
starostlivosti o osoby odkázané na 
starostlivosť vrátane starších ľudí a ľudí so 
zdravotným postihnutím;

19. požaduje prístupné a cenovo 
dostupné kvalitné služby starostlivosti o 
deti a služby predškolského vzdelávania zo 
strany štátov, ako aj krátkodobé a 
dlhodobé služby starostlivosti o osoby 
odkázané na starostlivosť vrátane starších 
ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 357
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 19
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. požaduje prístupné a cenovo 
dostupné kvalitné služby starostlivosti o 
deti a služby predškolského vzdelávania, 
ako aj krátkodobé a dlhodobé služby 
starostlivosti o osoby odkázané na 
starostlivosť vrátane starších ľudí a ľudí so 
zdravotným postihnutím;

19. požaduje prístupné a cenovo 
dostupné kvalitné služby starostlivosti o 
deti a služby predškolského vzdelávania, 
ako aj krátkodobé a dlhodobé sociálne 
služby a služby starostlivosti o osoby 
odkázané na starostlivosť vrátane starších 
ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 358
José Gusmão

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. vyzýva Komisiu, aby predložila 
komplexnú a dlhodobú stratégiu EÚ pre 
oblasť zdravotného postihnutia na 
obdobie po roku 2020;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 359
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. vyzýva Komisiu, aby predložila 
komplexnú a dlhodobú stratégiu EÚ pre 
oblasť zdravotného postihnutia na obdobie 
po roku 2020;

20. vyzýva Komisiu, aby predložila 
komplexnú a dlhodobú stratégiu EÚ pre 
oblasť zdravotného postihnutia na obdobie 
po roku 2020 v plnom súlade 
s Dohovorom OSN o právach osôb 
so zdravotným postihnutím v záujme jeho 
úplného a účinného vykonávania; 
zdôrazňuje, že kríza spôsobená 
pandémiou COVID-19 zhoršila životné 
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podmienky osôb so zdravotným 
postihnutím a že už pred touto krízou bolo 
asi 100 miliónov osôb so zdravotným 
postihnutím v Európskej únii zbavených 
základných ľudských práv a každý deň im 
bolo bránené viesť nezávislý život; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby prijali 
potrebné opatrenia na mobilizáciu 
investícií a zdrojov nevyhnutných na 
zaručenie plnej ochrany hospodárskych, 
sociálnych a kultúrnych práv osôb 
so zdravotným postihnutím, a to v súlade 
s ustanoveniami Dohovoru OSN 
o právach osôb so zdravotným 
postihnutím;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 360
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. vyzýva Komisiu, aby predložila 
komplexnú a dlhodobú stratégiu EÚ pre 
oblasť zdravotného postihnutia na obdobie 
po roku 2020;

20. vyzýva Komisiu, aby predložila 
komplexnú a dlhodobú stratégiu EÚ pre 
oblasť zdravotného postihnutia na obdobie 
po roku 2020 vrátane konkrétnych 
opatrení, ktoré zohľadnia potreby osôb s 
poruchami autistického spektra; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zintenzívnili 
úsilie zamerané na ďalšie začleňovanie 
ľudí so zdravotným postihnutím do trhu 
práce, a to odstraňovaním prekážok 
brániacim využiť príležitosti na ich 
začleňovanie, ktoré prináša digitálna 
práca, a vytváraním stimulov pre ich 
zamestnávanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 361
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
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Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. vyzýva Komisiu, aby predložila 
komplexnú a dlhodobú stratégiu EÚ pre 
oblasť zdravotného postihnutia na obdobie 
po roku 2020;

20. vyzýva Komisiu, aby predložila 
komplexnú a dlhodobú stratégiu EÚ pre 
oblasť zdravotného postihnutia na obdobie 
po roku 2020; pripomína, že hlavné 
zásady, na ktorých sa zakladá Dohovor 
OSN o právach osôb so zdravotným 
postihnutím (UNCRPD), ako napríklad 
úplná a účinná účasť a začlenenie do 
spoločnosti, rovnosť príležitostí a 
prístupnosť, sa musia v plnej miere 
vykonávať na úrovni EÚ aj na 
vnútroštátnej úrovni;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 362
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. vyzýva Komisiu, aby predložila 
komplexnú a dlhodobú stratégiu EÚ pre 
oblasť zdravotného postihnutia na obdobie 
po roku 2020;

20. vyzýva Komisiu, aby predložila 
komplexnú a dlhodobú stratégiu EÚ pre 
oblasť zdravotného postihnutia na obdobie 
po roku 2020 založenú na konzultáciách s 
osobami so zdravotným postihnutím a ich 
zastupujúcimi rodinnými príslušníkmi 
alebo organizáciami a aby prijala 
opatrenia na zmiernenie krízy v súlade s 
Dohovorom OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím s cieľom chrániť 
ich a zabezpečiť ich rovnaký a 
nediskriminačný prístup k službám;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 363
Marianne Vind

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. vyzýva Komisiu, aby predložila 
komplexnú a dlhodobú stratégiu EÚ pre 
oblasť zdravotného postihnutia na obdobie 
po roku 2020;

20. vyzýva Komisiu, aby predložila 
komplexnú a dlhodobú stratégiu EÚ pre 
oblasť zdravotného postihnutia na obdobie 
po roku 2020; vyzýva Komisiu, aby 
predložila silný a komplexný právny 
rámec na zabezpečenie úplného prístupu 
osôb so zdravotným postihnutím na trh 
práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 364
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. vyzýva Komisiu, aby predložila 
komplexnú a dlhodobú stratégiu EÚ pre 
oblasť zdravotného postihnutia na obdobie 
po roku 2020;

20. vyzýva Komisiu, aby predložila 
stratégiu EÚ pre oblasť zdravotného 
postihnutia na obdobie po roku 2020, kde 
sa zdravotné postihnutie rešpektuje vo 
všetkých jeho formách, s cieľom dôstojne 
reagovať na obranu ich života, zdravia 
a sociálnej integrácie;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 365
Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Abir Al-
Sahlani, Yana Toom

Návrh uznesenia
Odsek 20
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. vyzýva Komisiu, aby predložila 
komplexnú a dlhodobú stratégiu EÚ pre 
oblasť zdravotného postihnutia na obdobie 
po roku 2020;

20. vyzýva Komisiu, aby predložila 
komplexnú a dlhodobú stratégiu EÚ pre 
oblasť zdravotného postihnutia na obdobie 
po roku 2020, ktorá sa bude zaoberať 
dostupnosťou tovarov a služieb, ako aj 
voľnočasových aktivít, ako je šport;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 366
France Jamet, Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Dominique Bilde, Stefania 
Zambelli

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. vyzýva členské štáty, aby zlepšili 
kvalitu, prístupnosť a inkluzívnosť 
svojich vzdelávacích systémov a 
zabezpečili kvalitnú odbornú prípravu v 
oblasti základných zručností pomocou 
prispôsobenej podpory, najmä pre najviac 
marginalizované skupiny v spoločnosti;

vypúšťa sa;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 367
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. vyzýva členské štáty, aby zlepšili 
kvalitu, prístupnosť a inkluzívnosť 
svojich vzdelávacích systémov a 
zabezpečili kvalitnú odbornú prípravu v 

21. je znepokojený tým, že podiel osôb, 
ktoré predčasne ukončili školskú 
dochádzku, najmä medzi 
marginalizovanými skupinami, stagnuje, 
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oblasti základných zručností pomocou 
prispôsobenej podpory, najmä pre najviac 
marginalizované skupiny v spoločnosti;

a podiel žiakov so slabými výsledkami sa 
zvyšuje; zdôrazňuje, že nedostatky v 
základnej matematickej gramotnosti, 
gramotnosti a digitálnych zručnostiach sú 
vážnymi prekážkami zmysluplného 
zapojenia sa do spoločnosti a trhu práce; 
vyzýva členské štáty, aby zaručili, že 
vysoko kvalitné, prístupné a inkluzívne 
vzdelávanie, odborná príprava a 
celoživotné vzdelávanie budú právom pre 
všetkých, a zabezpečili kvalitnú odbornú 
prípravu v oblasti základných kvalifikácií a 
odborného vzdelávania a prípravy 
pomocou prispôsobenej podpory, najmä 
pre nízkokvalifikované a najviac 
marginalizované skupiny v spoločnosti 
podporované značnými verejnými 
investíciami; zdôrazňuje, že výstupy 
vzdelávania sú takisto negatívne 
ovplyvnené sociálnym vylúčením, 
diskrimináciou, stereotypmi, chudobou a 
segregáciou, ktoré treba taktiež riešiť; 
vyzýva Komisiu, aby vykonala komplexnú 
analýzu faktorov, ktoré vedú k 
predčasnému ukončeniu školskej 
dochádzky, vrátane sociálnych aspektov, a 
aby predložila návrh na riešenie tohto 
problému;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 368
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. vyzýva členské štáty, aby zlepšili 
kvalitu, prístupnosť a inkluzívnosť svojich 
vzdelávacích systémov a zabezpečili 
kvalitnú odbornú prípravu v oblasti 
základných zručností pomocou 
prispôsobenej podpory, najmä pre najviac 

21. vyzýva členské štáty, aby zlepšili 
kvalitu, prístupnosť a inkluzívnosť svojich 
vzdelávacích systémov a zabezpečili 
kvalitnú odbornú prípravu v oblasti 
základných zručností pomocou 
prispôsobenej podpory, najmä pre najviac 
marginalizované skupiny v spoločnosti; 
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marginalizované skupiny v spoločnosti; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby čo 
najviac zvýšili svoje úsilie o investovanie 
do prístupného vysokokvalitného 
vzdelávania a odbornej prípravy, pričom 
posilnia opatrenia na zvyšovanie úrovne 
rekvalifikácie a preškoľovania, najmä 
získavanie digitálnych zručností, a aby 
podporovali celoživotné vzdelávanie; 
zdôrazňuje, že súlad medzi kvalifikáciou a 
zručnosťami na jednej strane 
a pracovnými príležitosťami na strane 
druhej je základnou podmienkou pre 
vytvorenie konkurencieschopného 
európskeho trhu práce a že by sa to malo 
dosiahnuť prostredníctvom uľahčenia 
užšej spolupráce vzdelávacích systémov s 
podnikmi, a to napríklad podporou 
vzdelávania, pracovných skúseností a 
celoživotného vzdelávania;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 369
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. vyzýva členské štáty, aby zlepšili 
kvalitu, prístupnosť a inkluzívnosť svojich 
vzdelávacích systémov a zabezpečili 
kvalitnú odbornú prípravu v oblasti 
základných zručností pomocou 
prispôsobenej podpory, najmä pre najviac 
marginalizované skupiny v spoločnosti;

21. vyzýva členské štáty, aby zlepšili 
kvalitu, prístupnosť a inkluzívnosť svojich 
vzdelávacích systémov a zabezpečili 
kvalitnú odbornú prípravu v oblasti 
základných zručností pomocou 
prispôsobenej podpory, najmä pre najviac 
znevýhodnené skupiny v spoločnosti. 
Rovnako venuje pozornosť slobode 
vzdelávania, ktorú chcú rodičia pre svoje 
deti, a najlepšiemu záujmu detí. V týchto 
centrách sa vyučuje tak, že sa deti nedelia 
na základe ich zdravotného postihnutia, 
ale je o ne vynikajúco postarané podľa 
ich vzdelávacích potrieb.

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 370
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. vyzýva členské štáty, aby zlepšili 
kvalitu, prístupnosť a inkluzívnosť svojich 
vzdelávacích systémov a zabezpečili 
kvalitnú odbornú prípravu v oblasti 
základných zručností pomocou 
prispôsobenej podpory, najmä pre najviac 
marginalizované skupiny v spoločnosti;

21. vyzýva členské štáty, aby zlepšili 
kvalitu, prístupnosť a inkluzívnosť svojich 
vzdelávacích systémov a zabezpečili 
kvalitnú odbornú prípravu v oblasti 
základných a digitálnych zručností 
pomocou prispôsobenej podpory, najmä 
pre najviac marginalizované skupiny v 
spoločnosti; vyzýva Európsku komisiu, 
aby vypracovala ambiciózny plán 
digitálneho vzdelávania, v ktorom sa 
zdôrazňuje kľúčová úloha digitálnych 
zručností a celoživotného vzdelávania, s 
cieľom prispôsobiť pracovnú silu 
meniacim sa požiadavkám trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 371
Helmut Geuking

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. vyzýva členské štáty, aby zlepšili 
kvalitu, prístupnosť a inkluzívnosť svojich 
vzdelávacích systémov a zabezpečili 
kvalitnú odbornú prípravu v oblasti 
základných zručností pomocou 
prispôsobenej podpory, najmä pre najviac 
marginalizované skupiny v spoločnosti;

21. vyzýva členské štáty, aby zlepšili 
kvalitu, prístupnosť a inkluzívnosť svojich 
vzdelávacích systémov a zabezpečili 
kvalitnú odbornú prípravu v oblasti 
základných zručností pomocou 
prispôsobenej podpory, najmä pre najviac 
marginalizované skupiny v spoločnosti; 
vyzýva na urýchlené uznávanie odborných 
kvalifikácií v EÚ a urýchlenie postupov 
podávania žiadostí o uznanie odborných 
kvalifikácií s cieľom zabrániť 
nezamestnanosti mladých ľudí;
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Or. en

 Pozmeňujúci návrh 372
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. vyzýva členské štáty, aby zlepšili 
kvalitu, prístupnosť a inkluzívnosť svojich 
vzdelávacích systémov a zabezpečili 
kvalitnú odbornú prípravu v oblasti 
základných zručností pomocou 
prispôsobenej podpory, najmä pre najviac 
marginalizované skupiny v spoločnosti;

21. vyzýva členské štáty, aby zlepšili 
kvalitu, prístupnosť, inkluzívnosť a 
nadčasovosť svojich vzdelávacích 
systémov a zabezpečili kvalitnú odbornú 
prípravu v oblasti základných zručností 
pomocou prispôsobenej podpory, najmä 
pre najviac marginalizované skupiny v 
spoločnosti; vyzýva členské štáty, aby čo 
najviac využívali digitálne riešenia a AI v 
oblasti vzdelávania a brali do úvahy 
rýchly vývoj technológii a budúce potreby 
trhu práce.

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 373
José Gusmão

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. vyzýva členské štáty, aby zlepšili 
kvalitu, prístupnosť a inkluzívnosť svojich 
vzdelávacích systémov a zabezpečili 
kvalitnú odbornú prípravu v oblasti 
základných zručností pomocou 
prispôsobenej podpory, najmä pre najviac 
marginalizované skupiny v spoločnosti;

21. vyzýva členské štáty, aby zlepšili 
kvalitu, prístupnosť a inkluzívnosť svojich 
vzdelávacích systémov a zabezpečili 
kvalitnú odbornú prípravu v oblasti 
základných zručností pomocou 
prispôsobenej podpory, najmä pre najviac 
marginalizované skupiny v spoločnosti s 
osobitným dôrazom na predčasné 
ukončenie školskej dochádzky, ktoré sa 
zhoršilo v dôsledku pandémie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 374
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. vyzýva členské štáty, aby zlepšili 
kvalitu, prístupnosť a inkluzívnosť 
svojich vzdelávacích systémov a 
zabezpečili kvalitnú odbornú prípravu v 
oblasti základných zručností pomocou 
prispôsobenej podpory, najmä pre najviac 
marginalizované skupiny v spoločnosti;

21. vyzýva členské štáty, aby zaručili, 
že vysoko kvalitné, prístupné a inkluzívne 
vzdelávanie, odborná príprava a 
celoživotné vzdelávanie budú právom pre 
všetkých, a zabezpečili kvalitnú odbornú 
prípravu v oblasti základných zručností 
pomocou prispôsobenej podpory, najmä 
pre osoby s nízkou kvalifikáciou a najviac 
marginalizované skupiny v spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 375
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
politickú stratégiu na nahradenie 
stratégie Európa 2020, ktorej cieľom je 
odstrániť chudobu a spojiť kľúčové 
nástroje, ako je európska zelená dohoda, 
Európsky pilier sociálnych práv a 
európsky semester, s dlhodobejšou víziou 
hospodárstva blahobytu a udržateľnosti 
našich environmentálnych a sociálnych 
modelov v súlade s cieľmi OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja;

Or. en



AM\1209664SK.docx 191/206 PE654.111v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 376
France Jamet, Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Dominique Bilde, Stefania 
Zambelli

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva Komisiu, aby aktualizovala 
program v oblasti zručností pre Európu s 
cieľom splniť požiadavky na zručnosti na 
trhu práce EÚ a na ekologickú a digitálnu 
transformáciu;

vypúšťa sa;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 377
Marianne Vind

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva Komisiu, aby aktualizovala 
program v oblasti zručností pre Európu s 
cieľom splniť požiadavky na zručnosti na 
trhu práce EÚ a na ekologickú a digitálnu 
transformáciu;

22. vyzýva Komisiu, aby aktualizovala 
program v oblasti zručností pre Európu s 
cieľom splniť požiadavky na zručnosti na 
trhu práce EÚ a na ekologickú a digitálnu 
transformáciu; zdôrazňuje naliehavú 
potrebu zaviesť záruku zručností v súlade 
so zásadami záruky pre mladých ľudí; 
domnieva sa, že všetkým Európanom by 
sa mala zaručiť dobrá kvalita zvyšovania 
kvalifikácie a príležitostí na rekvalifikáciu 
v lehote štyroch mesiacov od straty 
zamestnania alebo ukončenia formálneho 
vzdelávania; súhlasí s tým, že je potrebné 
klásť dôraz na digitálne zručnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 378
Jordi Cañas
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Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva Komisiu, aby aktualizovala 
program v oblasti zručností pre Európu s 
cieľom splniť požiadavky na zručnosti na 
trhu práce EÚ a na ekologickú a digitálnu 
transformáciu;

22. víta aktualizovaný program v 
oblasti zručností pre Európu, ktorý 
poskytuje nástroje na splnenie 
požiadaviek na zručnosti na trhu práce EÚ 
a na podporu ekologickej a digitálnej 
transformácie; víta oznámenie paktu pre 
zručnosti a zdôrazňuje, že jeho práca by 
mala mať výhľadový akčný plán s 
osobitným zameraním na mladých ľudí, 
dlhodobo nezamestnané osoby, obete 
rodovo motivovaného násilia, osoby so 
zdravotným postihnutím a iné skupiny 
ohrozené diskrimináciou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 379
Dennis Radtke, Cindy Franssen, Miriam Lexmann, Stelios Kympouropoulos, Loucas 
Fourlas, Sara Skyttedal, Rosa Estaràs Ferragut, Antonius Manders, Romana Tomc, 
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva Komisiu, aby aktualizovala 
program v oblasti zručností pre Európu s 
cieľom splniť požiadavky na zručnosti na 
trhu práce EÚ a na ekologickú a digitálnu 
transformáciu;

22. vyzýva Komisiu, aby aktualizovala 
program v oblasti zručností pre Európu s 
cieľom splniť požiadavky na zručnosti na 
trhu práce EÚ a na ekologickú a digitálnu 
transformáciu; zdôrazňuje, že podpora 
primeraných zručností s dôrazom na 
digitálne zručnosti zlepší produktivitu a 
odolnosť pracovnej sily, čím sa zjednoduší 
ekologická a digitálna transformácia na 
ekologickejšie a inteligentnejšie 
hospodárstvo;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 380
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva Komisiu, aby aktualizovala 
program v oblasti zručností pre Európu s 
cieľom splniť požiadavky na zručnosti na 
trhu práce EÚ a na ekologickú a digitálnu 
transformáciu;

22. vyzýva Komisiu, aby aktualizovala 
program v oblasti zručností pre Európu s 
cieľom splniť požiadavky na zručnosti na 
trhu práce EÚ a na ekologickú a digitálnu 
transformáciu a riešiť digitalizáciu, 
automatizáciu, nedostatok zručností, 
nesúlad a digitálne vylúčenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 381
Helmut Geuking

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva Komisiu, aby aktualizovala 
program v oblasti zručností pre Európu s 
cieľom splniť požiadavky na zručnosti na 
trhu práce EÚ a na ekologickú a digitálnu 
transformáciu;

22. vyzýva Komisiu, aby aktualizovala 
program v oblasti zručností pre Európu s 
cieľom splniť požiadavky na zručnosti a 
budúce výzvy na trhu práce EÚ a na 
ekologickú a digitálnu transformáciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 382
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 22
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva Komisiu, aby aktualizovala 
program v oblasti zručností pre Európu s 
cieľom splniť požiadavky na zručnosti na 
trhu práce EÚ a na ekologickú a digitálnu 
transformáciu;

22. vyzýva Komisiu, aby aktualizovala 
program v oblasti zručností pre Európu s 
cieľom splniť požiadavky na zručnosti na 
trhu práce EÚ, spoločnosť a na ekologickú 
a digitálnu transformáciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 383
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. zdôrazňuje, že kvalifikácie a 
osvedčené kompetencie poskytujú 
pracovníkom pridanú hodnotu, zlepšujú 
ich postavenie na trhu práce a môžu sa 
prenášať do zmien postavenia na trhu 
práce; žiada, aby sa verejná politika v 
oblasti zručností orientovala na 
certifikáciu a potvrdzovanie kvalifikácií a 
kompetencií; zdôrazňuje, že by sa mali 
zaviesť kompenzačné systémy založené na 
zručnostiach v spoločnostiach, ktoré majú 
prístup k verejným finančným 
prostriedkom na zvyšovanie kvalifikácie 
pracovníkov, a po dohode so zástupcami 
pracovníkov, keďže tento systém by 
zabezpečil návratnosť týchto verejných 
investícií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 384
Jordi Cañas
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Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. zdôrazňuje príležitosti, ktoré môže 
digitálna transformácia ponúknuť 
spoločnostiam, MSP a startupom, ako aj 
novým obchodným modelom, na podporu 
rastu zamestnanosti a nových pracovných 
pozícií; vyzýva Komisiu, aby koordinovala 
iniciatívu EÚ s cieľom zabezpečiť, aby 
pracovníci zamestnaní v rámci nových 
foriem práce, najmä pracovníci 
platforiem, mali prístup k systému 
sociálnej ochrany a aby im boli zaručené 
všetky ich sociálne práva bez ohľadu na 
ich postavenie v zamestnaní, a aby sa 
pokrytie kolektívnymi zmluvami rozšírilo 
na pracovníkov platforiem;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 385
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. zdôrazňuje, že malé a stredné 
podniky (MSP) sú v EÚ mimoriadne 
dôležité pre udržateľný a inkluzívny 
rozvoj, hospodársky rast a vytváranie 
pracovných miest; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby posilnili svoju podporu 
MSP a ich pracovníkov pri oživení 
hospodárskej činnosti, ako aj pri 
transformácii na digitálnejšie a 
ekologickejšie hospodárstvo;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 386
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili potrebné investície do 
infraštruktúry na zabezpečenie prístupu 
k širokopásmovému pripojeniu vo 
všetkých európskych regiónoch, najmä vo 
vidieckych oblastiach a regiónoch, na 
ktoré sa vzťahuje článok 174 ZFEÚ;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 387
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. konštatuje, že pandémia COVID-19 
mala za následok zvýšenie zdravotných a 
bezpečnostných rizík pre milióny 
pracovníkov; vyzýva Komisiu, aby 
predložila nový strategický rámec pre 
zdravie a bezpečnosť, smernicu o 
pracovnom strese a muskuloskeletálnych 
poruchách, smernicu o duševnom zdraví na 
pracovisku a stratégiu EÚ v oblasti 
duševného zdravia;

23. konštatuje, že pandémia COVID-19 
mala za následok zvýšenie zdravotných a 
bezpečnostných rizík pre milióny 
pracovníkov; vyzýva Komisiu, aby 
predložila nový strategický rámec pre 
zdravie a bezpečnosť, smernicu o 
pracovnom strese a muskuloskeletálnych 
poruchách, smernicu o duševnom zdraví na 
pracovisku a stratégiu EÚ v oblasti 
duševného zdravia; vyzýva na posilnenie 
úlohy agentúry EU-OSHA s cieľom 
podporovať zdravé a bezpečné pracoviská 
v celej Únii; zdôrazňuje, že investície do 
ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci 
zlepšujú kvalitu pracovných miest a dobré 
životné podmienky pracovníkov a 
prispievajú k produktivite a 
konkurencieschopnosti európskeho 
hospodárstva;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 388
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. konštatuje, že pandémia COVID-19 
mala za následok zvýšenie zdravotných a 
bezpečnostných rizík pre milióny 
pracovníkov; vyzýva Komisiu, aby 
predložila nový strategický rámec pre 
zdravie a bezpečnosť, smernicu o 
pracovnom strese a muskuloskeletálnych 
poruchách, smernicu o duševnom zdraví na 
pracovisku a stratégiu EÚ v oblasti 
duševného zdravia;

23. konštatuje, že pandémia COVID-19 
mala za následok zvýšenie zdravotných a 
bezpečnostných rizík pre milióny 
pracovníkov; vyzýva na naliehavú revíziu 
smernice 2000/54/ES o vystavení 
biologickým faktorom s cieľom 
prispôsobiť ju globálnym pandémiám a 
ďalším mimoriadnym okolnostiam v 
záujme zabezpečenia úplnej ochrany 
pracovníkov pred rizikami expozície; 
vyzýva Komisiu, aby čo najskôr predložila 
nový strategický rámec pre zdravie a 
bezpečnosť po roku 2020, smernicu o 
pracovnom strese a muskuloskeletálnych 
poruchách, smernicu o duševnom zdraví na 
pracovisku a stratégiu EÚ v oblasti 
duševného zdravia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 389
Guido Reil, Stefania Zambelli, France Jamet, Nicolaus Fest, Elena Lizzi

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. konštatuje, že pandémia COVID-19 
mala za následok zvýšenie zdravotných a 
bezpečnostných rizík pre milióny 
pracovníkov; vyzýva Komisiu, aby 
predložila nový strategický rámec pre 
zdravie a bezpečnosť, smernicu o 
pracovnom strese a muskuloskeletálnych 

23. konštatuje, že pandémia COVID-19 
mala za následok zvýšenie zdravotných a 
bezpečnostných rizík pre milióny 
pracovníkov;
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poruchách, smernicu o duševnom zdraví 
na pracovisku a stratégiu EÚ v oblasti 
duševného zdravia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 390
Helmut Geuking

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. konštatuje, že pandémia COVID-19 
mala za následok zvýšenie zdravotných a 
bezpečnostných rizík pre milióny 
pracovníkov; vyzýva Komisiu, aby 
predložila nový strategický rámec pre 
zdravie a bezpečnosť, smernicu o 
pracovnom strese a muskuloskeletálnych 
poruchách, smernicu o duševnom zdraví na 
pracovisku a stratégiu EÚ v oblasti 
duševného zdravia;

23. konštatuje, že pandémia COVID-19 
mala za následok zvýšenie zdravotných a 
bezpečnostných rizík pre milióny 
pracovníkov; vyzýva Komisiu, aby 
chránila všetkých pracovníkov na 
pracovisku a predložila nový strategický 
rámec pre zdravie a bezpečnosť, smernicu 
o pracovnom strese a muskuloskeletálnych 
poruchách, smernicu o duševnom zdraví na 
pracovisku a stratégiu EÚ v oblasti 
duševného zdravia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 391
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. konštatuje, že pandémia COVID-19 
mala za následok zvýšenie zdravotných a 
bezpečnostných rizík pre milióny 
pracovníkov; vyzýva Komisiu, aby 
predložila nový strategický rámec pre 
zdravie a bezpečnosť, smernicu o 
pracovnom strese a muskuloskeletálnych 
poruchách, smernicu o duševnom zdraví 
na pracovisku a stratégiu EÚ v oblasti 

23. konštatuje, že pandémia COVID-19 
vyzdvihla vznik nových spôsobov práce; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
vypracovala odporúčania v oblasti zdravia 
a bezpečnosti a v duševnej a sociálnej 
oblasti, ktoré sa budú zaoberať všetkými 
poruchami spôsobenými týmito 
okolnosťami, najmä duševnými 
poruchami a poruchami súvisiacimi so 
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duševného zdravia; zamestnaním a vzdelávaním;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 392
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. požaduje vytvorenie Európskej únie 
v oblasti zdravia, vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili prístup ku kvalitnej zdravotnej 
starostlivosti, ktorá bude dostupná pre 
všetkých;

24. požaduje vytvorenie Európskej únie 
v oblasti zdravia, záťažové testovanie 
systémov zdravotnej starostlivosti EÚ, 
minimálne normy pre kvalitnú zdravotnú 
starostlivosť, európsky mechanizmus pre 
reakciu v oblasti zdravotníctva, ako aj 
posilnenie zdravotníckych agentúr EÚ a 
kapacít civilnej ochrany, vyzýva členské 
štáty, aby zabezpečili prístup ku kvalitnej 
zdravotnej starostlivosti, ktorá bude 
dostupná pre všetkých; víta posun od 
úspor nákladov k zameraniu na 
výkonnosť a výsledky v oblasti zdravia, 
pokiaľ ide o zdravotnú starostlivosť, v 
európskom semestri; požaduje 
vypracovanie spoločných ukazovateľov a 
metodík na posúdenie nerovností v oblasti 
zdravia a výkonnosti systémov zdravotnej 
starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 393
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 24
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. požaduje vytvorenie Európskej únie 
v oblasti zdravia, vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili prístup ku kvalitnej zdravotnej 
starostlivosti, ktorá bude dostupná pre 
všetkých;

24. požaduje vytvorenie Európskej únie 
v oblasti zdravia, vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili kvalitnú a dostupnú zdravotnú 
starostlivosť zameranú na ľudí vrátane 
účinných a dobre financovaných 
preventívnych a zdravotníckych prístupov, 
ktoré budú prístupné a dostupné pre 
všetkých; vyzýva Európsku komisiu, aby 
zintenzívnila svoju činnosť pri riešení 
nerovností v oblasti zdravia medzi 
členskými štátmi EÚ a v rámci nich;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 394
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. požaduje vytvorenie Európskej únie 
v oblasti zdravia, vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili prístup ku kvalitnej zdravotnej 
starostlivosti, ktorá bude dostupná pre 
všetkých;

24. požaduje vytvorenie Európskej únie 
v oblasti zdravia založenej na zásadách 
solidarity, strategickej autonómie a 
spolupráce, v rámci ktorej by sa otázky 
verejného zdravia stali jadrom 
vymedzenia a vykonávania všetkých 
politík a činností Únie, ako je zakotvené v 
zmluve, so systematickým hodnotením 
vplyvu všetkých príslušných politík na 
zdravie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 395
Helmut Geuking

Návrh uznesenia
Odsek 24
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. požaduje vytvorenie Európskej únie 
v oblasti zdravia, vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili prístup ku kvalitnej zdravotnej 
starostlivosti, ktorá bude dostupná pre 
všetkých;

24. požaduje vytvorenie Európskej únie 
v oblasti zdravia, vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili prístup ku kvalitnej zdravotnej 
starostlivosti, ktorá bude dostupná pre 
všetkých; požaduje jednotné rámcové 
podmienky, aby členské štáty v súlade so 
zásadou subsidiarity vytvorili rovnaké 
normy kvality a zabezpečili voľný prístup 
pre všetkých občanov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 396
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. požaduje vytvorenie Európskej 
únie v oblasti zdravia, vyzýva členské 
štáty, aby zabezpečili prístup ku kvalitnej 
zdravotnej starostlivosti, ktorá bude 
dostupná pre všetkých;

24. požaduje posilnenie úlohy zdravia 
v politikách EÚ, podporu interakcie a 
výmeny osvedčených postupov medzi 
členskými štátmi a zabezpečenie prístupu 
ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti, ktorá 
bude dostupná pre všetkých;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 397
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. požaduje vytvorenie Európskej 
únie v oblasti zdravia, vyzýva členské 
štáty, aby zabezpečili prístup ku kvalitnej 
zdravotnej starostlivosti, ktorá bude 
dostupná pre všetkých;

24. pripomína význam zásady 
subsidiarity v politike zdravotnej 
starostlivosti a skutočnosť, že zdravotná 
starostlivosť patrí do vnútroštátnej 
právomoci; zdôrazňuje, že je potrebné 



PE654.111v01-00 202/206 AM\1209664SK.docx

SK

dosiahnuť pokrok v smernici o právach 
pacientov pri cezhraničnej zdravotnej 
starostlivosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 398
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. požaduje vytvorenie Európskej 
únie v oblasti zdravia, vyzýva členské 
štáty, aby zabezpečili prístup ku kvalitnej 
zdravotnej starostlivosti, ktorá bude 
dostupná pre všetkých;

24. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili prístup ku kvalitnej zdravotnej 
starostlivosti, ktorá bude dostupná pre 
všetkých;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 399
Guido Reil, Nicolaus Fest, France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. požaduje vytvorenie Európskej 
únie v oblasti zdravia, vyzýva členské 
štáty, aby zabezpečili prístup ku kvalitnej 
zdravotnej starostlivosti, ktorá bude 
dostupná pre všetkých;

24. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili prístup ku kvalitnej zdravotnej 
starostlivosti, ktorá bude dostupná pre 
všetkých;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 400
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff
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Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. opätovne zdôrazňuje význam 
právneho štátu vrátane nezávislých a 
efektívnych justičných systémov, kvalitnej 
verejnej správy a verejného obstarávania 
a spoľahlivých protikorupčných rámcov 
ako základu zdravého podnikateľského 
prostredia, fungujúcich trhov práce a 
riadneho využívania finančných 
prostriedkov EÚ; zdôrazňuje, že 
hodnotenie právneho štátu a účinnosti 
súdnictva by sa preto mala aj naďalej 
začleňovať do európskeho semestra; 
vyzýva členské štáty, aby ratifikovali 
revidovanú Európsku sociálnu chartu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 401
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. vyzýva Komisiu, aby predložila 
oznámenie o usmerneniach a normách 
pre politiky prijímania pracovníkov bez 
diskriminácie určené pre členské štáty 
a zamestnávateľov vrátane odporúčaní na 
prijatie plánov v oblasti rovnosti na 
podnikovej úrovni a v odvetvových 
kolektívnych zmluvách a na zavedenie 
pracovných skupín pre rozmanitosť na 
pracovisku vrátane boja proti 
stereotypom, predsudkom a negatívnym 
postojom, predchádzania diskriminácii pri 
nábore, povýšeniach, odmeňovaní 
a prístupe k odbornej príprave;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 402
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. zdôrazňuje potrebu riešiť sociálne, 
hospodárske a environmentálne 
determinanty zdravia; v tejto súvislosti sa 
domnieva, že európska zelená dohoda 
prináša príležitosti na prevenciu chorôb v 
súlade s prístupom „jedno zdravie“, 
ktorým sa uznáva prepojenie medzi 
ľudským zdravím, zdravím zvierat a 
životným prostredím, a že vykonávanie 
Európskeho piliera sociálnych práv by 
prispelo k boju proti sociálnemu pokroku 
v oblasti zdravia a k zníženiu nerovností v 
oblasti zdravia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 403
Dennis Radtke, Cindy Franssen, Miriam Lexmann, Stelios Kympouropoulos, Loucas 
Fourlas, Sara Skyttedal, Rosa Estaràs Ferragut, Antonius Manders, Romana Tomc, 
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. vyzýva členské štáty, aby aktívne 
podporovali rozvoj obehového a 
sociálneho hospodárstva, podporovali 
sociálne inovácie, sociálne podniky a 
posilňovali ich udržateľnosť, a 
podporovali tie formy práce, ktoré 
vytvárajú kvalitné pracovné príležitosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 404
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. vyzýva členské štáty, aby ochránili 
zdravie starších osôb, zaručili ich 
nemocničnú liečbu a zdravotnú 
starostlivosť a vyhýbali sa akejkoľvek 
diskriminácii na základe veku;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 405
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela

Návrh uznesenia
Odsek 24 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24b. vyzýva Komisiu, aby prijala 
spoločný súbor determinantov zdravia s 
cieľom monitorovať nerovnosti v oblasti 
zdravia podľa veku, pohlavia, sociálno-
ekonomického postavenia a geografickej 
polohy a zaviesť metodiku auditu situácie 
v oblasti zdravia v členských štátoch s 
cieľom určiť a uprednostniť oblasti, v 
ktorých je potrebné zlepšenie a zvýšenie 
finančných prostriedkov; domnieva sa, že 
Komisia by mala vyhodnotiť účinnosť 
opatrení s cieľom znížiť nerovnosti v 
oblasti zdravia vyplývajúce z politík 
týkajúcich sa sociálnych, hospodárskych a 
environmentálnych rizikových faktorov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 406
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela

Návrh uznesenia
Odsek 24 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24c. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili prístup ku kvalitnej zdravotnej 
starostlivosti, ktorá bude dostupná pre 
všetkých;

Or. en


