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Pozmeňujúci návrh 1
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže mikropodniky a malé a 
stredné podniky (MSP) sú vymedzené v 
odporúčaní EÚ 2003/36/ES;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže 99 % európskych podnikov 
sú MSP; keďže predstavujú 50 % HDP a 
zamestnávajú približne 100 miliónov ľudí, 
čo zodpovedá dvom tretinám všetkých 
pracovných miest v súkromnom sektore, a 
teda sú základom európskeho 
hospodárstva a kľúčovými aktérmi na 
podporu atraktívnosti území a na rozvoj 
identifikovaných strategických 
priemyselných ekosystémov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže európske MSP čelia 
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veľkému nedostatku investícií v rozmedzí 
od 20 do 35 miliárd EUR napriek podpore 
EÚ a jej členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

D. keďže MSP čelia obrovským 
výzvam v dôsledku krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 a mnohé z nich 
čelia riziku konkurzu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odôvodnenie E

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

E. keďže Komisia predložila záväzky, 
pokiaľ ide o jej stratégiu pre malé a 
stredné podniky uverejnenú v marci 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odôvodnenie F
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

F. keďže malé sa stredné podniky sú 
základnou oporou hospodárstva EÚ; 
keďže MSP zamestnávajú približne 
100 miliónov ľudí a vytvárajú viac ako 
polovicu európskeho HDP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odôvodnenie G

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

G. keďže MSP poskytujú dve tretiny 
pracovných miest, prinášajú príležitosti na 
odbornú prípravu v regiónoch a 
odvetviach, a to aj pre pracovníkov s 
nízkou kvalifikáciou, a podporujú 
blahobyt spoločnosti, okrem iného aj v 
odľahlých a vidieckych oblastiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odôvodnenie H

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

H. keďže zložité administratívne a 
právne postupy predstavujú významnú 
prekážku pre MSP, pokiaľ ide o 
efektívnejšie využívanie zdrojov v ich 
podnikoch;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 9
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odôvodnenie I

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

I. keďže viac ako 70 % podnikov 
uvádza prístup k talentom ako prekážku 
pre nové investície v celej EÚ1a; keďže 
dostupnosť kvalifikovaných pracovníkov 
a skúsených riadiacich pracovníkov sa v 
priebehu rokov1b stala najnaliehavejším 
problémom, ktorému MSP v EÚ čelia; 
keďže nedostatok zručností je mimoriadne 
naliehavý v prípade digitalizácie a nových 
technológií, keďže 35 % pracovnej sily má 
nízke alebo nemá žiadne digitálne 
zručnosti;
__________________
1a 
https://www.eib.org/en/publications/invest
ment-report-2018
1b 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/
38462

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
France Jamet

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje rozhodujúci prínos MSP 
k inovácii, vytváraniu pracovných miest a 
inkluzívnemu trhu práce; je mimoriadne 
znepokojený rastúcou mierou 
nezamestnanosti v EÚ a rizikom, že 
milióny ľudí prídu o prácu v dôsledku 

1. zdôrazňuje rozhodujúci prínos MSP 
k inovácii, vytváraniu pracovných miest a 
inkluzívnemu trhu práce; je mimoriadne 
znepokojený rastúcou mierou 
nezamestnanosti v EÚ a rizikom, že 
milióny ľudí prídu o prácu v dôsledku 
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krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19; 
uznáva, že v súčasnosti čelia MSP vážnym 
problémom s likviditou a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu udržateľného 
financovania na preklenutie súčasnej 
investičnej medzery a na posilnenie 
schopnosti MSP inovovať a prejsť na 
udržateľnejšie, obehové a klimaticky 
neutrálne riešenia s efektívnejším 
využívaním zdrojov, čím sa zabezpečí 
úspešné vykonávanie európskej zelenej 
dohody a súvisiaca spravodlivá 
transformácia;

krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19; 
uznáva, že v súčasnosti čelia MSP vážnym 
problémom s likviditou a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že je potrebné, aby štáty prijali 
vhodné daňové politiky; zdôrazňuje 
takisto, že v záujme oživenia je potrebné 
skoncovať s politikami, ktoré podporujú 
nekalú súťaž a dumping v Únii, ktorých 
prvými obeťami sú MSP;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 11
Stefania Zambelli

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje rozhodujúci prínos MSP 
k inovácii, vytváraniu pracovných miest a 
inkluzívnemu trhu práce; je mimoriadne 
znepokojený rastúcou mierou 
nezamestnanosti v EÚ a rizikom, že 
milióny ľudí prídu o prácu v dôsledku 
krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19; 
uznáva, že v súčasnosti čelia MSP vážnym 
problémom s likviditou a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu udržateľného 
financovania na preklenutie súčasnej 
investičnej medzery a na posilnenie 
schopnosti MSP inovovať a prejsť na 
udržateľnejšie, obehové a klimaticky 
neutrálne riešenia s efektívnejším 
využívaním zdrojov, čím sa zabezpečí 
úspešné vykonávanie európskej zelenej 
dohody a súvisiaca spravodlivá 
transformácia;

1. zdôrazňuje rozhodujúci prínos MSP 
k inovácii, vytváraniu pracovných miest a 
inkluzívnemu trhu práce; je mimoriadne 
znepokojený rastúcou mierou 
nezamestnanosti v EÚ a rizikom, že 
milióny ľudí prídu o prácu v dôsledku 
krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19; 
uznáva, že v súčasnosti čelia MSP vážnym 
problémom s likviditou a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu financovania na 
preklenutie súčasnej investičnej medzery a 
na posilnenie schopnosti MSP inovovať a 
prejsť na udržateľnejšie riešenia 
z dlhodobého hľadiska; 

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 12
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje rozhodujúci prínos MSP 
k inovácii, vytváraniu pracovných miest a 
inkluzívnemu trhu práce; je mimoriadne 
znepokojený rastúcou mierou 
nezamestnanosti v EÚ a rizikom, že 
milióny ľudí prídu o prácu v dôsledku 
krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19; 
uznáva, že v súčasnosti čelia MSP vážnym 
problémom s likviditou a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu udržateľného 
financovania na preklenutie súčasnej 
investičnej medzery a na posilnenie 
schopnosti MSP inovovať a prejsť na 
udržateľnejšie, obehové a klimaticky 
neutrálne riešenia s efektívnejším 
využívaním zdrojov, čím sa zabezpečí 
úspešné vykonávanie európskej zelenej 
dohody a súvisiaca spravodlivá 
transformácia;

1. zdôrazňuje rozhodujúci prínos MSP 
k inovácii, vytváraniu pracovných miest a 
inkluzívnemu trhu práce; je mimoriadne 
znepokojený rastúcou mierou 
nezamestnanosti v EÚ a rizikom, že 
milióny ľudí prídu o prácu v dôsledku 
krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19; 
uznáva, že v súčasnosti čelia MSP vážnym 
problémom s likviditou a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu financovania na 
preklenutie súčasnej investičnej medzery a 
na posilnenie schopnosti MSP inovovať a 
prejsť na efektívnejšie využívanie zdrojov 
a dlhodobú účinnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje rozhodujúci prínos MSP 
k inovácii, vytváraniu pracovných miest a 
inkluzívnemu trhu práce; je mimoriadne 
znepokojený rastúcou mierou 
nezamestnanosti v EÚ a rizikom, že 
milióny ľudí prídu o prácu v dôsledku 

1. zdôrazňuje rozhodujúci prínos MSP 
k inovácii, vytváraniu pracovných miest a 
inkluzívnemu trhu práce; je mimoriadne 
znepokojený rastúcou mierou 
nezamestnanosti v EÚ a rizikom, že 
milióny ľudí prídu o prácu v dôsledku 
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krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19; 
uznáva, že v súčasnosti čelia MSP vážnym 
problémom s likviditou a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu udržateľného 
financovania na preklenutie súčasnej 
investičnej medzery a na posilnenie 
schopnosti MSP inovovať a prejsť na 
udržateľnejšie, obehové a klimaticky 
neutrálne riešenia s efektívnejším 
využívaním zdrojov, čím sa zabezpečí 
úspešné vykonávanie európskej zelenej 
dohody a súvisiaca spravodlivá 
transformácia;

krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19; 
uznáva, že v súčasnosti čelia MSP vážnym 
problémom s likviditou a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu udržateľného 
financovania na preklenutie súčasnej 
investičnej medzery a na posilnenie 
schopnosti MSP inovovať a prejsť na 
udržateľnejšie, obehové a klimaticky 
neutrálne riešenia s efektívnejším 
využívaním zdrojov, čím sa prispeje k 
zásadám a cieľom Európskeho piliera 
sociálnych práv, ako aj Európskej zelenej 
dohody a súvisiacej spravodlivej 
transformácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje rozhodujúci prínos MSP 
k inovácii, vytváraniu pracovných miest a 
inkluzívnemu trhu práce; je mimoriadne 
znepokojený rastúcou mierou 
nezamestnanosti v EÚ a rizikom, že 
milióny ľudí prídu o prácu v dôsledku 
krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19; 
uznáva, že v súčasnosti čelia MSP vážnym 
problémom s likviditou a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu udržateľného 
financovania na preklenutie súčasnej 
investičnej medzery a na posilnenie 
schopnosti MSP inovovať a prejsť na 
udržateľnejšie, obehové a klimaticky 
neutrálne riešenia s efektívnejším 
využívaním zdrojov, čím sa zabezpečí 
úspešné vykonávanie európskej zelenej 
dohody a súvisiaca spravodlivá 
transformácia;

1. zdôrazňuje rozhodujúci prínos MSP 
k inovácii, vytváraniu pracovných miest a 
budovaniu inkluzívneho a odolného trhu 
práce, čím sa podporia investície, 
konkurencieschopnosť a udržateľný rast; 
je mimoriadne znepokojený rastúcou 
mierou nezamestnanosti v EÚ a rizikom, že 
milióny ľudí prídu o prácu v dôsledku 
krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19 a 
závažnými ťažkosťami, ktorým čelia MSP 
v dôsledku krízy; uznáva, že v súčasnosti 
čelia MSP vážnym problémom s likviditou 
a v tejto súvislosti zdôrazňuje silnú 
potrebu uľahčiť prístup k financovaniu a 
prijímať krátkodobé a dlhodobé opatrenia 
na podporu MSP pri obnove; zdôrazňuje, 
že to by malo umožniť udržateľné 
financovanie na preklenutie súčasnej 
investičnej medzery a na posilnenie 
schopnosti MSP inovovať a prejsť na 
udržateľnejšie, obehové a klimaticky 
neutrálne riešenia s efektívnejším 
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využívaním zdrojov, čím sa zabezpečí 
úspešné vykonávanie Európskej zelenej 
dohody a súvisiaca spravodlivá 
transformácia; zdôrazňuje, že prechod na 
udržateľné a digitalizované podniky pre 
MSP si vyžaduje osobitnú politickú 
pozornosť a sprievodné opatrenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje rozhodujúci prínos MSP 
k inovácii, vytváraniu pracovných miest a 
inkluzívnemu trhu práce; je mimoriadne 
znepokojený rastúcou mierou 
nezamestnanosti v EÚ a rizikom, že 
milióny ľudí prídu o prácu v dôsledku 
krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19; 
uznáva, že v súčasnosti čelia MSP vážnym 
problémom s likviditou a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu udržateľného 
financovania na preklenutie súčasnej 
investičnej medzery a na posilnenie 
schopnosti MSP inovovať a prejsť na 
udržateľnejšie, obehové a klimaticky 
neutrálne riešenia s efektívnejším 
využívaním zdrojov, čím sa zabezpečí 
úspešné vykonávanie európskej zelenej 
dohody a súvisiaca spravodlivá 
transformácia;

1. zdôrazňuje rozhodujúci prínos MSP 
k inovácii, najmä sociálnej inovácii, 
vytváraniu pracovných miest a 
inkluzívnemu trhu práce; je mimoriadne 
znepokojený rastúcou mierou 
nezamestnanosti v EÚ a rizikom, že 
milióny ľudí prídu o prácu v dôsledku 
krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19; 
uznáva, že v súčasnosti čelia MSP vážnym 
problémom s likviditou a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje význam rozsiahlych a 
koordinovaných opatrení na konsolidáciu 
európskej priemyselnej štruktúry, 
stimuláciu hospodárstva a podporu 
zamestnanosti; zdôrazňuje takisto potrebu 
udržateľného financovania na preklenutie 
súčasnej investičnej medzery a na 
posilnenie schopnosti MSP inovovať a 
prejsť na udržateľnejšie, obehové a 
klimaticky neutrálne riešenia s 
efektívnejším využívaním zdrojov, čím sa 
zabezpečí úspešné vykonávanie Európskej 
zelenej dohody a súvisiaca spravodlivá 
transformácia, aby sa na nikoho 
nezabudlo; okrem toho sa domnieva, že 
rozvoj obehového hospodárstva 
predstavuje príležitosť pre MSP, a to 
prostredníctvom vytvárania pracovných 
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miest a nových trhov či zlepšovania 
efektívnosti podnikov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 16
José Manuel Fernandes

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje rozhodujúci prínos MSP 
k inovácii, vytváraniu pracovných miest a 
inkluzívnemu trhu práce; je mimoriadne 
znepokojený rastúcou mierou 
nezamestnanosti v EÚ a rizikom, že 
milióny ľudí prídu o prácu v dôsledku 
krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19; 
uznáva, že v súčasnosti čelia MSP vážnym 
problémom s likviditou a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu udržateľného 
financovania na preklenutie súčasnej 
investičnej medzery a na posilnenie 
schopnosti MSP inovovať a prejsť na 
udržateľnejšie, obehové a klimaticky 
neutrálne riešenia s efektívnejším 
využívaním zdrojov, čím sa zabezpečí 
úspešné vykonávanie európskej zelenej 
dohody a súvisiaca spravodlivá 
transformácia;

1. zdôrazňuje rozhodujúci prínos MSP 
k inovácii, konkurencieschopnosti, 
podnikaniu, vytváraniu pracovných miest 
a inkluzívnemu trhu práce; je mimoriadne 
znepokojený rastúcou mierou 
nezamestnanosti v EÚ a rizikom, že 
milióny ľudí prídu o prácu v dôsledku 
krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19; 
uznáva, že v súčasnosti čelia MSP vážnym 
problémom s likviditou a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu naliehavého a 
udržateľného financovania na preklenutie 
súčasnej investičnej medzery a na 
posilnenie schopnosti MSP inovovať a 
prejsť na digitalizáciu a udržateľnejšie, 
obehové a klimaticky neutrálne riešenia s 
efektívnejším využívaním zdrojov, čím sa 
zabezpečí úspešné vykonávanie digitálnej 
agendy, Európskej zelenej dohody a 
súvisiaca spravodlivá transformácia;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 17
Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje rozhodujúci prínos MSP 1. zdôrazňuje rozhodujúci prínos MSP 
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k inovácii, vytváraniu pracovných miest a 
inkluzívnemu trhu práce; je mimoriadne 
znepokojený rastúcou mierou 
nezamestnanosti v EÚ a rizikom, že 
milióny ľudí prídu o prácu v dôsledku 
krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19; 
uznáva, že v súčasnosti čelia MSP vážnym 
problémom s likviditou a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu udržateľného 
financovania na preklenutie súčasnej 
investičnej medzery a na posilnenie 
schopnosti MSP inovovať a prejsť na 
udržateľnejšie, obehové a klimaticky 
neutrálne riešenia s efektívnejším 
využívaním zdrojov, čím sa zabezpečí 
úspešné vykonávanie európskej zelenej 
dohody a súvisiaca spravodlivá 
transformácia;

k inovácii, vytváraniu pracovných miest a 
inkluzívnemu trhu práce; je mimoriadne 
znepokojený rastúcou mierou 
nezamestnanosti v EÚ a rizikom, že 
milióny ľudí prídu o prácu v dôsledku 
krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19, 
predovšetkým v najviac zraniteľných 
sociálnych kategóriách; uznáva, že v 
súčasnosti čelia MSP vážnym problémom s 
likviditou alebo rastom a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu udržateľného a 
cieleného financovania na preklenutie 
súčasnej investičnej medzery a na 
posilnenie schopnosti MSP inovovať a 
prejsť na udržateľnejšie, obehové a 
klimaticky neutrálne riešenia s 
efektívnejším využívaním zdrojov, čím sa 
zabezpečí úspešné vykonávanie Európskej 
zelenej dohody a súvisiaca spravodlivá 
transformácia;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 18
Dragoș Pîslaru

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje rozhodujúci prínos MSP 
k inovácii, vytváraniu pracovných miest a 
inkluzívnemu trhu práce; je mimoriadne 
znepokojený rastúcou mierou 
nezamestnanosti v EÚ a rizikom, že 
milióny ľudí prídu o prácu v dôsledku 
krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19; 
uznáva, že v súčasnosti čelia MSP vážnym 
problémom s likviditou a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu udržateľného 
financovania na preklenutie súčasnej 
investičnej medzery a na posilnenie 
schopnosti MSP inovovať a prejsť na 
udržateľnejšie, obehové a klimaticky 
neutrálne riešenia s efektívnejším 
využívaním zdrojov, čím sa zabezpečí 

1. zdôrazňuje rozhodujúci prínos MSP 
vrátane rodinných podnikov k inovácii, 
vytváraniu pracovných miest a 
inkluzívnemu trhu práce; je mimoriadne 
znepokojený rastúcou mierou 
nezamestnanosti v EÚ a rizikom, že 
milióny ľudí prídu o prácu v dôsledku 
krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19; 
uznáva, že v súčasnosti čelia MSP vážnym 
problémom s likviditou a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu udržateľného 
financovania na preklenutie súčasnej 
investičnej medzery a na posilnenie 
schopnosti MSP inovovať a prejsť na 
udržateľnejšie, obehové a klimaticky 
neutrálne riešenia s efektívnejším 
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úspešné vykonávanie európskej zelenej 
dohody a súvisiaca spravodlivá 
transformácia;

využívaním zdrojov, čím sa zabezpečí 
úspešné vykonávanie Európskej zelenej 
dohody a súvisiaca spravodlivá 
transformácia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Romana Tomc

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje rozhodujúci prínos MSP 
k inovácii, vytváraniu pracovných miest a 
inkluzívnemu trhu práce; je mimoriadne 
znepokojený rastúcou mierou 
nezamestnanosti v EÚ a rizikom, že 
milióny ľudí prídu o prácu v dôsledku 
krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19; 
uznáva, že v súčasnosti čelia MSP vážnym 
problémom s likviditou a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu udržateľného 
financovania na preklenutie súčasnej 
investičnej medzery a na posilnenie 
schopnosti MSP inovovať a prejsť na 
udržateľnejšie, obehové a klimaticky 
neutrálne riešenia s efektívnejším 
využívaním zdrojov, čím sa zabezpečí 
úspešné vykonávanie európskej zelenej 
dohody a súvisiaca spravodlivá 
transformácia;

1. zdôrazňuje rozhodujúci prínos MSP 
k inovácii, vytváraniu pracovných miest a 
inkluzívnemu trhu práce v Európskej únii; 
je mimoriadne znepokojený rastúcou 
mierou nezamestnanosti v EÚ a rizikom, že 
milióny ľudí prídu o prácu v dôsledku 
krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19; 
uznáva, že v súčasnosti čelia MSP vážnym 
problémom s likviditou a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu udržateľného 
financovania na preklenutie súčasnej 
investičnej medzery a na posilnenie 
schopnosti MSP inovovať a prejsť na 
udržateľnejšie, obehové a klimaticky 
neutrálne riešenia s efektívnejším 
využívaním zdrojov, čím sa zabezpečí 
úspešné vykonávanie Európskej zelenej 
dohody a súvisiaca spravodlivá 
transformácia;

Or. sl

Pozmeňujúci návrh 20
Krzysztof Hetman

Návrh stanoviska
Odsek 1
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje rozhodujúci prínos MSP 
k inovácii, vytváraniu pracovných miest a 
inkluzívnemu trhu práce; je mimoriadne 
znepokojený rastúcou mierou 
nezamestnanosti v EÚ a rizikom, že 
milióny ľudí prídu o prácu v dôsledku 
krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19; 
uznáva, že v súčasnosti čelia MSP vážnym 
problémom s likviditou a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu udržateľného 
financovania na preklenutie súčasnej 
investičnej medzery a na posilnenie 
schopnosti MSP inovovať a prejsť na 
udržateľnejšie, obehové a klimaticky 
neutrálne riešenia s efektívnejším 
využívaním zdrojov, čím sa zabezpečí 
úspešné vykonávanie európskej zelenej 
dohody a súvisiaca spravodlivá 
transformácia;

1. zdôrazňuje rozhodujúci prínos MSP 
k inovácii, vytváraniu pracovných miest a 
inkluzívnemu trhu práce; je mimoriadne 
znepokojený rastúcou mierou 
nezamestnanosti v EÚ a rizikom, že 
milióny ľudí prídu o prácu v dôsledku 
krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19; 
uznáva, že v súčasnosti čelia MSP vážnym 
problémom s likviditou a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu udržateľného 
financovania na preklenutie súčasnej 
investičnej medzery a na posilnenie 
odolnosti a schopnosti MSP inovovať a 
prejsť na udržateľnejšie, obehové a 
klimaticky neutrálne riešenia s 
efektívnejším využívaním zdrojov, čím sa 
zabezpečí úspešné vykonávanie Európskej 
zelenej dohody a súvisiaca spravodlivá 
transformácia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Jeroen Lenaers

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje rozhodujúci prínos MSP 
k inovácii, vytváraniu pracovných miest a 
inkluzívnemu trhu práce; je mimoriadne 
znepokojený rastúcou mierou 
nezamestnanosti v EÚ a rizikom, že 
milióny ľudí prídu o prácu v dôsledku 
krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19; 
uznáva, že v súčasnosti čelia MSP vážnym 
problémom s likviditou a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu udržateľného 
financovania na preklenutie súčasnej 
investičnej medzery a na posilnenie 
schopnosti MSP inovovať a prejsť na 
udržateľnejšie, obehové a klimaticky 

1. zdôrazňuje rozhodujúci prínos MSP 
k inovácii, vytváraniu pracovných miest a 
inkluzívnemu cezhraničnému trhu práce; 
je mimoriadne znepokojený rastúcou 
mierou nezamestnanosti v EÚ a rizikom, že 
milióny ľudí prídu o prácu v dôsledku 
krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19; 
uznáva, že v súčasnosti čelia MSP vážnym 
problémom s likviditou a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu udržateľného 
financovania na preklenutie súčasnej 
investičnej medzery a na posilnenie 
schopnosti MSP inovovať a prejsť na 
udržateľnejšie, obehové a klimaticky 
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neutrálne riešenia s efektívnejším 
využívaním zdrojov, čím sa zabezpečí 
úspešné vykonávanie európskej zelenej 
dohody a súvisiaca spravodlivá 
transformácia;

neutrálne riešenia s efektívnejším 
využívaním zdrojov, čím sa zabezpečí 
úspešné vykonávanie Európskej zelenej 
dohody a súvisiaca spravodlivá 
transformácia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Leila Chaibi

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje rozhodujúci prínos MSP 
k inovácii, vytváraniu pracovných miest a 
inkluzívnemu trhu práce; je mimoriadne 
znepokojený rastúcou mierou 
nezamestnanosti v EÚ a rizikom, že 
milióny ľudí prídu o prácu v dôsledku 
krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19; 
uznáva, že v súčasnosti čelia MSP vážnym 
problémom s likviditou a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu udržateľného 
financovania na preklenutie súčasnej 
investičnej medzery a na posilnenie 
schopnosti MSP inovovať a prejsť na 
udržateľnejšie, obehové a klimaticky 
neutrálne riešenia s efektívnejším 
využívaním zdrojov, čím sa zabezpečí 
úspešné vykonávanie európskej zelenej 
dohody a súvisiaca spravodlivá 
transformácia;

1. zdôrazňuje rozhodujúci prínos MSP 
k inovácii, vytváraniu pracovných miest a 
inkluzívnemu trhu práce; je mimoriadne 
znepokojený rastúcou mierou 
nezamestnanosti v EÚ a rizikom, že 
milióny ľudí prídu o prácu v dôsledku 
krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19; 
uznáva, že v súčasnosti čelia MSP vážnym 
problémom s likviditou a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu udržateľného 
financovania na preklenutie súčasnej 
investičnej medzery a na posilnenie 
schopnosti MSP inovovať a prejsť na 
udržateľnejšie, obehové a klimaticky 
neutrálne riešenia s efektívnejším 
využívaním zdrojov, čím sa zabezpečí 
úspešné vykonávanie Európskej zelenej 
dohody a súvisiaca spravodlivá 
transformácia; zdôrazňuje, že v rámci 
Európskej zelenej dohody sú MSP 
hlavnými partnermi, na ktorých je 
potrebné zamerať rozsiahle investície, 
napríklad na podporu projektov spojených 
s údržbou vodovodnej siete a jej 
sanitáciou; pripomína, že udržateľné 
financovanie musia sprevádzať sociálne 
záruky, najmä pokiaľ ide o ochranu 
pracovníkov, dodržiavanie pracovných 
podmienok a rovnosť odmeňovania;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 23
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje rozhodujúci prínos MSP 
k inovácii, vytváraniu pracovných miest a 
inkluzívnemu trhu práce; je mimoriadne 
znepokojený rastúcou mierou 
nezamestnanosti v EÚ a rizikom, že 
milióny ľudí prídu o prácu v dôsledku 
krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19; 
uznáva, že v súčasnosti čelia MSP vážnym 
problémom s likviditou a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu udržateľného 
financovania na preklenutie súčasnej 
investičnej medzery a na posilnenie 
schopnosti MSP inovovať a prejsť na 
udržateľnejšie, obehové a klimaticky 
neutrálne riešenia s efektívnejším 
využívaním zdrojov, čím sa zabezpečí 
úspešné vykonávanie európskej zelenej 
dohody a súvisiaca spravodlivá 
transformácia;

1. zdôrazňuje rozhodujúci prínos MSP 
k inovácii, vytváraniu pracovných miest a 
inkluzívnemu trhu práce; je mimoriadne 
znepokojený rastúcou mierou 
nezamestnanosti v EÚ a rizikom, že 
milióny ľudí prídu o prácu v dôsledku 
krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19; 
uznáva, že v súčasnosti čelia MSP vážnym 
problémom s likviditou a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu udržateľného 
financovania na preklenutie súčasnej 
investičnej medzery a na posilnenie 
schopnosti MSP inovovať a prejsť na 
udržateľnejšie, obehové a klimaticky 
neutrálne riešenia s efektívnejším 
využívaním zdrojov, čím sa zabezpečí 
úspešné vykonávanie Európskej zelenej 
dohody a súvisiaca spravodlivá 
transformácia; uznáva význam 
uprednostňovania návrhov, ktoré budú 
mať najúčinnejší prospech pre MSP, ak 
chceme naplno využiť potenciál 
jednotného trhu EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Petra De Sutter

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje rozhodujúci prínos MSP 1. zdôrazňuje rozhodujúci prínos MSP 
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k inovácii, vytváraniu pracovných miest a 
inkluzívnemu trhu práce; je mimoriadne 
znepokojený rastúcou mierou 
nezamestnanosti v EÚ a rizikom, že 
milióny ľudí prídu o prácu v dôsledku 
krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19; 
uznáva, že v súčasnosti čelia MSP vážnym 
problémom s likviditou a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu udržateľného 
financovania na preklenutie súčasnej 
investičnej medzery a na posilnenie 
schopnosti MSP inovovať a prejsť na 
udržateľnejšie, obehové a klimaticky 
neutrálne riešenia s efektívnejším 
využívaním zdrojov, čím sa zabezpečí 
úspešné vykonávanie európskej zelenej 
dohody a súvisiaca spravodlivá 
transformácia;

k inovácii, vytváraniu pracovných miest a 
inkluzívnemu trhu práce; je mimoriadne 
znepokojený rastúcou mierou 
nezamestnanosti v EÚ a rizikom, že 
milióny ľudí prídu o prácu v dôsledku 
krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19; 
uznáva, že v súčasnosti čelia MSP vážnym 
problémom s likviditou a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu udržateľného 
financovania na preklenutie súčasnej 
investičnej medzery a na posilnenie 
schopnosti MSP inovovať a prejsť na 
udržateľnejšie, obehové a klimaticky 
neutrálne riešenia s efektívnejším 
využívaním zdrojov, čím sa zabezpečí 
úspešné vykonávanie Európskej zelenej 
dohody a súvisiaca spravodlivá 
transformácia; vyzýva členské štáty, aby 
zlepšili prístup k menším úverom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Leila Chaibi

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. domnieva sa, že nová stratégia pre 
európske MSP musí byť postavená na 
ochrane zamestnanosti a pracovníkov, 
ktorá im musí zaručiť pracovné 
podmienky, ako aj vysokú úroveň 
sociálnej ochrany; domnieva sa, že takáto 
stratégia musí podporovať podniky, ktoré 
dodržiavajú práva pracovníkov a 
životného prostredia; zdôrazňuje, že je 
potrebné zrevidovať pravidlá verejného 
obstarávania tak, aby sa uprednostňovali 
podniky, ktoré tieto práva dodržiavajú; 
požaduje bezodkladné vytvorenie 
mechanizmu kompenzácie uhlíka na 
hraniciach s cieľom uprednostňovať 
podniky, ktoré rešpektujú ekosystém 
a podporujú vytváranie miestnych 
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pracovných miest;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 26
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. víta nedávnu zmenu dočasného 
rámca štátnej pomoci, ktorá členským 
štátom umožňuje poskytovať verejnú 
podporu všetkým mikropodnikom a 
malým podnikom; vyjadruje však 
znepokojenie nad nerovnomerným 
rozdelením štátnej pomoci a prístupom 
členských štátov k likvidite a fiškálnemu 
priestoru, čo pravdepodobne povedie 
k narušeniu jednotného trhu a tým 
k vytváraniu nerovností, pokiaľ ide o 
schopnosť zachovať domáce pracovné 
miesta;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Stefania Zambelli

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. považuje za nevyhnutné 
preskúmať ciele v oblasti klímy, ako aj 
vykonávanie Európskej zelenej dohody, 
keďže MSP už sú ťažko zasiahnuté krízou 
spôsobenou ochorením COVID-19 a 
neznesú ďalšie podmienky, ktoré by 
oslabili prístup k okamžitej likvidite;

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 28
France Jamet

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. domnieva sa, že nástroje EÚ na 
obnovu hospodárstva a príslušné 
programy VFR by mali dopĺňať národné 
programy, podporovať MSP najmä v 
odvetviach, ktoré sú najviac postihnuté 
pandémiou, a usilovať sa o zabezpečenie 
priemyselnej nezávislosti EÚ;

2. domnieva sa, že je dôležité 
podporovať MSP najmä v odvetviach, 
ktoré sú najviac postihnuté pandémiou, a 
usilovať sa o zabezpečenie priemyselnej 
nezávislosti európskych národov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 29
Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. domnieva sa, že nástroje EÚ na 
obnovu hospodárstva a príslušné programy 
VFR by mali dopĺňať národné programy, 
podporovať MSP najmä v odvetviach, 
ktoré sú najviac postihnuté pandémiou, a 
usilovať sa o zabezpečenie priemyselnej 
nezávislosti EÚ;

2. domnieva sa, že nástroje EÚ na 
obnovu hospodárstva a príslušné programy 
VFR by mali dopĺňať národné programy, 
podporovať MSP najmä v odvetviach, 
ktoré sú najviac postihnuté pandémiou, a 
usilovať sa o zabezpečenie priemyselnej 
strategickej autonómie a celosvetového 
vedúceho postavenia EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Návrh stanoviska
Odsek 2
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. domnieva sa, že nástroje EÚ na 
obnovu hospodárstva a príslušné programy 
VFR by mali dopĺňať národné programy, 
podporovať MSP najmä v odvetviach, 
ktoré sú najviac postihnuté pandémiou, a 
usilovať sa o zabezpečenie priemyselnej 
nezávislosti EÚ;

2. domnieva sa, že nástroje EÚ na 
obnovu hospodárstva a príslušné programy 
VFR by sa mali v plnej miere využívať s 
cieľom dopĺňať národné programy, 
podporovať MSP najmä v odvetviach, 
ktoré sú najviac postihnuté pandémiou, 
zachovávať pracovné miesta, príjmy a 
zručnosti a usilovať sa o zabezpečenie 
priemyselnej nezávislosti EÚ, a to najmä 
prostredníctvom návratu premiestnených 
strategických priemyselných činností; 
pripomína takisto, že tieto nástroje musia 
prispievať k vykonávaniu cieľov 
udržateľného rozvoja, zásad Európskeho 
piliera sociálnych práv a Parížskej 
dohody;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 31
Jeroen Lenaers

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. domnieva sa, že nástroje EÚ na 
obnovu hospodárstva a príslušné programy 
VFR by mali dopĺňať národné programy, 
podporovať MSP najmä v odvetviach, 
ktoré sú najviac postihnuté pandémiou, a 
usilovať sa o zabezpečenie priemyselnej 
nezávislosti EÚ;

2. domnieva sa, že nástroje EÚ na 
obnovu hospodárstva a príslušné programy 
VFR by mali dopĺňať národné programy, 
podporovať MSP najmä v odvetviach, 
ktoré sú najviac postihnuté pandémiou, a 
MSP, ktoré pôsobia v pohraničných 
regiónoch, ktoré boli vážne zasiahnuté 
uzatvorením hraníc medzi členskými 
štátmi, a usilovať sa o zabezpečenie 
priemyselnej nezávislosti EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
José Manuel Fernandes
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Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. domnieva sa, že nástroje EÚ na 
obnovu hospodárstva a príslušné programy 
VFR by mali dopĺňať národné programy, 
podporovať MSP najmä v odvetviach, 
ktoré sú najviac postihnuté pandémiou, a 
usilovať sa o zabezpečenie priemyselnej 
nezávislosti EÚ;

2. domnieva sa, že nástroje EÚ na 
obnovu hospodárstva a príslušné programy 
VFR by mali dopĺňať národné programy, 
podporovať MSP najmä v odvetviach a 
regiónoch, ktoré sú najviac postihnuté 
pandémiou, a usilovať sa o zabezpečenie 
priemyselnej nezávislosti EÚ;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 33
Radan Kanev

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. domnieva sa, že nástroje EÚ na 
obnovu hospodárstva a príslušné programy 
VFR by mali dopĺňať národné programy, 
podporovať MSP najmä v odvetviach, 
ktoré sú najviac postihnuté pandémiou, a 
usilovať sa o zabezpečenie priemyselnej 
nezávislosti EÚ;

2. domnieva sa, že nástroje EÚ na 
obnovu hospodárstva a príslušné programy 
VFR by mali dopĺňať národné programy, 
podporovať MSP najmä v odvetviach, 
ktoré sú najviac postihnuté pandémiou, a 
usilovať sa o zabezpečenie priemyselnej 
nezávislosti EÚ a vedúceho postavenia v 
oblasti inovácií a technológií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. domnieva sa, že nástroje EÚ na 
obnovu hospodárstva a príslušné programy 

2. zdôrazňuje, že programy 
rozhodujúce pre konkurencieschopnosť a 
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VFR by mali dopĺňať národné programy, 
podporovať MSP najmä v odvetviach, 
ktoré sú najviac postihnuté pandémiou, a 
usilovať sa o zabezpečenie priemyselnej 
nezávislosti EÚ;

rozvoj MSP, ktoré sú zahrnuté do 
budúceho viacročného finančného rámca 
(VFR), by mali byť zaručené potrebnou 
úrovňou financovania; domnieva sa, že 
nástroje EÚ na obnovu hospodárstva a 
príslušné programy VFR by mali dopĺňať 
národné programy, podporovať MSP 
najmä v odvetviach, ktoré sú najviac 
postihnuté pandémiou, a usilovať sa o 
zabezpečenie priemyselnej nezávislosti 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Leila Chaibi

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. domnieva sa, že nástroje EÚ na 
obnovu hospodárstva a príslušné programy 
VFR by mali dopĺňať národné programy, 
podporovať MSP najmä v odvetviach, 
ktoré sú najviac postihnuté pandémiou, a 
usilovať sa o zabezpečenie priemyselnej 
nezávislosti EÚ;

2. domnieva sa, že nástroje EÚ na 
obnovu hospodárstva a príslušné programy 
VFR by mali dopĺňať národné programy, 
podporovať MSP najmä v odvetviach, 
ktoré sú najviac postihnuté pandémiou, a 
usilovať sa o zabezpečenie priemyselnej 
nezávislosti EÚ; žiada podniky, ktoré 
využívajú pomoc Európskej únie, štátnu 
pomoc alebo akúkoľvek inú formu 
finančnej podpory z členských štátov 
alebo Európskej únie, aby sa zaviazali, že 
nebudú prepúšťať svojich zamestnancov 
ani znižovať mzdy a že predĺžia pracovné 
zmluvy svojich zamestnancov minimálne 
na obdobie, počas ktorého túto pomoc 
využívajú; žiada stanovenie maximálnej 
kvóty 10 % v prípade neistých zmlúv 
v MSP a maximálnej kvóty 5 % v prípade 
neistých zmlúv vo veľkých podnikoch; 
žiada podniky, aby sa zaviazali dosiahnuť 
v krátkodobom horizonte rovnosť 
odmeňovania žien a mužov;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 36
Leila Chaibi

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. pripomína, že mikropodniky a 
samostatne zárobkovo činné osoby boli 
takisto výrazne zasiahnuté krízou 
spôsobenou ochorením COVID-19; 
zdôrazňuje, že MSP, mikropodniky a 
samostatne zárobkovo činné osoby majú 
často ťažkosti s prístupom 
k mechanizmom podpory zavedeným 
členskými štátmi, najmä k režimom 
skráteného pracovného času, ktoré sú 
nevyhnutné na ochranu pracovných 
miest; zdôrazňuje, že je potrebné 
zabezpečiť štátnu pomoc a zvýšiť jej 
schválenú výšku až na 400 000 EUR na 
podporu podnikov v ťažkostiach a na 
ochranu pracovných miest;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 37
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. berie na vedomie kľúčový význam, 
ktorý má EÚ pri ochrane MSP 
zapojených do cezhraničných činností 
alebo pri zamestnávaní cezhraničných, 
sezónnych alebo pohraničných 
pracovníkov, a vyzýva na zabezpečenie 
jasných a transparentných informácií 
dostupných pre spoločnosti a 
zamestnávateľov, pokiaľ ide o pravidlá a 
práva, ktoré musia títo pracovníci 
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požívať, a to aj prostredníctvom 
jednotných kontaktných online portálov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. požaduje európsku horizontálnu 
stratégiu pre obnovu MSP s cieľom 
podporiť ich znížením byrokracie, 
zlepšením prístupu k financovaniu a 
posilnením investícií do strategických 
hodnotových reťazcov, startupov a 
mikropodnikov v súlade s Európskou 
zelenou dohodou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
France Jamet

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že opatrenia súvisiace s 
MSP by mali byť jadrom plánov a iniciatív 
EÚ v oblasti priemyselnej a ekologickej 
obnovy a mali by byť prepojené s 
opatreniami na ochranu pracovníkov; 
domnieva sa, že posilnenie pravidiel EÚ v 
oblasti koordinácie systémov sociálneho 
zabezpečenia je nevyhnutné pre mobilitu 
pracovnej sily a ochranu pracovníkov, 
najmä tých, ktorých situácia je neistá;

3. zdôrazňuje, že opatrenia súvisiace s 
MSP by mali byť jadrom plánov a iniciatív 
EÚ v oblasti priemyselnej a ekologickej 
obnovy a mali by byť prepojené s 
opatreniami na ochranu pracovníkov;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 40
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že opatrenia súvisiace s 
MSP by mali byť jadrom plánov a iniciatív 
EÚ v oblasti priemyselnej a ekologickej 
obnovy a mali by byť prepojené s 
opatreniami na ochranu pracovníkov; 
domnieva sa, že posilnenie pravidiel EÚ v 
oblasti koordinácie systémov sociálneho 
zabezpečenia je nevyhnutné pre mobilitu 
pracovnej sily a ochranu pracovníkov, 
najmä tých, ktorých situácia je neistá;

3. zdôrazňuje, že opatrenia súvisiace s 
MSP by mali byť jadrom plánov a iniciatív 
EÚ v oblasti priemyselnej a ekologickej 
obnovy a mali by byť prepojené s 
opatreniami na ochranu pracovníkov; 
zdôrazňuje potrebu nájsť rýchlu a 
vyváženú dohodu o revízii nariadení 
883/2004 a 987/2009 o koordinácii 
sociálneho zabezpečenia, ktoré sú 
nevyhnutné pre mobilitu pracovnej sily a 
ochranu pracovníkov, najmä tých, ktorých 
situácia je neistá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že opatrenia súvisiace s 
MSP by mali byť jadrom plánov a iniciatív 
EÚ v oblasti priemyselnej a ekologickej 
obnovy a mali by byť prepojené s 
opatreniami na ochranu pracovníkov; 
domnieva sa, že posilnenie pravidiel EÚ v 
oblasti koordinácie systémov sociálneho 
zabezpečenia je nevyhnutné pre mobilitu 
pracovnej sily a ochranu pracovníkov, 
najmä tých, ktorých situácia je neistá;

3. zdôrazňuje, že opatrenia súvisiace s 
MSP by mali byť jadrom plánov a iniciatív 
EÚ v oblasti priemyselnej a ekologickej 
obnovy a mali by byť prepojené s 
opatreniami na ochranu pracovníkov; 
domnieva sa, že riadne uplatňovanie 
existujúcich pravidiel v oblasti koordinácie 
systémov sociálneho zabezpečenia je 
nevyhnutné pre mobilitu pracovnej sily a 
ochranu pracovníkov, najmä tých, ktorých 
situácia je neistá, a zastáva názor, že 
prebiehajúce diskusie o zmene nariadenia 
883/2004 len skomplikujú život MSP a 
spôsobia neistotu pre mobilných 
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pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že opatrenia súvisiace s 
MSP by mali byť jadrom plánov a iniciatív 
EÚ v oblasti priemyselnej a ekologickej 
obnovy a mali by byť prepojené s 
opatreniami na ochranu pracovníkov; 
domnieva sa, že posilnenie pravidiel EÚ v 
oblasti koordinácie systémov sociálneho 
zabezpečenia je nevyhnutné pre mobilitu 
pracovnej sily a ochranu pracovníkov, 
najmä tých, ktorých situácia je neistá;

3. zdôrazňuje, že opatrenia súvisiace s 
MSP by mali byť jadrom plánov a iniciatív 
EÚ v oblasti priemyselnej a ekologickej 
obnovy a mali by byť prepojené s 
opatreniami na ochranu pracovníkov; 
domnieva sa, že riadne uplatňovanie 
existujúcich pravidiel v oblasti koordinácie 
systémov sociálneho zabezpečenia je 
nevyhnutné pre mobilitu pracovnej sily a 
ochranu pracovníkov, najmä tých, ktorých 
situácia je neistá, a zastáva názor, že 
prebiehajúce diskusie o zmene nariadenia 
883/2004 len skomplikujú život MSP a 
spôsobia neistotu pre mobilných 
pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Stefania Zambelli

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že opatrenia súvisiace s 
MSP by mali byť jadrom plánov a iniciatív 
EÚ v oblasti priemyselnej a ekologickej 
obnovy a mali by byť prepojené s 
opatreniami na ochranu pracovníkov; 
domnieva sa, že posilnenie pravidiel EÚ v 
oblasti koordinácie systémov sociálneho 

3. zdôrazňuje, že opatrenia súvisiace s 
MSP by mali byť jadrom plánov a iniciatív 
v oblasti priemyselnej obnovy a mali by 
byť prepojené s opatreniami na ochranu 
pracovníkov; domnieva sa, že posilnenie 
pravidiel EÚ v oblasti koordinácie 
systémov sociálneho zabezpečenia je 
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zabezpečenia je nevyhnutné pre mobilitu 
pracovnej sily a ochranu pracovníkov, 
najmä tých, ktorých situácia je neistá;

nevyhnutné pre mobilitu pracovnej sily a 
ochranu pracovníkov, najmä tých, ktorých 
situácia je neistá;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 44
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že opatrenia súvisiace s 
MSP by mali byť jadrom plánov a iniciatív 
EÚ v oblasti priemyselnej a ekologickej 
obnovy a mali by byť prepojené s 
opatreniami na ochranu pracovníkov; 
domnieva sa, že posilnenie pravidiel EÚ v 
oblasti koordinácie systémov sociálneho 
zabezpečenia je nevyhnutné pre mobilitu 
pracovnej sily a ochranu pracovníkov, 
najmä tých, ktorých situácia je neistá;

3. zdôrazňuje, že opatrenia súvisiace s 
MSP a podnikaním by mali byť jadrom 
plánov a iniciatív EÚ v oblasti 
priemyselnej a ekologickej obnovy a mali 
by byť prepojené s opatreniami na ochranu 
pracovníkov a nedávno vytvorených 
podnikov; domnieva sa, že posilnenie 
pravidiel EÚ v oblasti koordinácie 
systémov sociálneho zabezpečenia je 
nevyhnutné pre mobilitu pracovnej sily a 
ochranu pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že opatrenia súvisiace s 
MSP by mali byť jadrom plánov a iniciatív 
EÚ v oblasti priemyselnej a ekologickej 
obnovy a mali by byť prepojené s 
opatreniami na ochranu pracovníkov; 
domnieva sa, že posilnenie pravidiel EÚ v 
oblasti koordinácie systémov sociálneho 
zabezpečenia je nevyhnutné pre mobilitu 
pracovnej sily a ochranu pracovníkov, 

3. zdôrazňuje, že opatrenia súvisiace s 
MSP by mali byť jadrom plánov a iniciatív 
EÚ v oblasti digitálnej transformácie a 
zároveň v oblasti priemyselnej a 
ekologickej obnovy a mali by byť 
prepojené s opatreniami na ochranu 
všetkých pracovníkov; domnieva sa, že 
posilnenie pravidiel EÚ v oblasti 
koordinácie a zosúladenia systémov 
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najmä tých, ktorých situácia je neistá; sociálneho zabezpečenia je nevyhnutné pre 
mobilitu pracovnej sily a ochranu 
pracovníkov, najmä tých, ktorých situácia 
je neistá;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 46
Romana Tomc

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že opatrenia súvisiace s 
MSP by mali byť jadrom plánov a iniciatív 
EÚ v oblasti priemyselnej a ekologickej 
obnovy a mali by byť prepojené s 
opatreniami na ochranu pracovníkov; 
domnieva sa, že posilnenie pravidiel EÚ v 
oblasti koordinácie systémov sociálneho 
zabezpečenia je nevyhnutné pre mobilitu 
pracovnej sily a ochranu pracovníkov, 
najmä tých, ktorých situácia je neistá;

3. zdôrazňuje, že opatrenia súvisiace s 
MSP by mali byť jadrom plánov a iniciatív 
EÚ v oblasti priemyselnej a ekologickej 
obnovy a mali by byť prepojené s 
opatreniami na ochranu pracovníkov; 
domnieva sa, že pravidlá EÚ v oblasti 
koordinácie systémov sociálneho 
zabezpečenia sú nevyhnutné pre mobilitu 
pracovnej sily a ochranu pracovníkov, 
najmä tých, ktorých situácia je neistá, a 
preto vyzýva všetky zainteresované strany, 
aby čo najskôr prijali právne predpisy v 
tejto oblasti;

Or. sl

Pozmeňujúci návrh 47
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že opatrenia súvisiace s 
MSP by mali byť jadrom plánov a iniciatív 
EÚ v oblasti priemyselnej a ekologickej 

3. zdôrazňuje, že opatrenia súvisiace s 
MSP by mali byť jadrom plánov a iniciatív 
EÚ v oblasti priemyselnej a ekologickej 
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obnovy a mali by byť prepojené s 
opatreniami na ochranu pracovníkov; 
domnieva sa, že posilnenie pravidiel EÚ v 
oblasti koordinácie systémov sociálneho 
zabezpečenia je nevyhnutné pre mobilitu 
pracovnej sily a ochranu pracovníkov, 
najmä tých, ktorých situácia je neistá;

obnovy a mali by byť prepojené s 
opatreniami na ochranu pracovníkov, 
posilnenie ich práv a zabezpečenie 
dôstojných pracovných a 
zamestnaneckých podmienok pre 
všetkých; domnieva sa, že posilnenie 
pravidiel EÚ v oblasti koordinácie 
systémov sociálneho zabezpečenia je 
nevyhnutné pre mobilitu pracovnej sily a 
ochranu pracovníkov, najmä tých, ktorých 
situácia je neistá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
José Manuel Fernandes

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že opatrenia súvisiace s 
MSP by mali byť jadrom plánov a iniciatív 
EÚ v oblasti priemyselnej a ekologickej 
obnovy a mali by byť prepojené s 
opatreniami na ochranu pracovníkov; 
domnieva sa, že posilnenie pravidiel EÚ v 
oblasti koordinácie systémov sociálneho 
zabezpečenia je nevyhnutné pre mobilitu 
pracovnej sily a ochranu pracovníkov, 
najmä tých, ktorých situácia je neistá;

3. zdôrazňuje, že opatrenia súvisiace s 
MSP by mali byť jadrom plánov a iniciatív 
EÚ, najmä tých, ktoré sa týkajú 
priemyselnej a ekologickej obnovy, a mali 
by byť prepojené s opatreniami na podporu 
podnikania a ochranu pracovníkov; 
domnieva sa, že posilnenie pravidiel EÚ v 
oblasti koordinácie systémov sociálneho 
zabezpečenia je nevyhnutné pre mobilitu 
pracovnej sily a ochranu pracovníkov, 
najmä tých, ktorých situácia je neistá;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 49
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Návrh stanoviska
Odsek 3
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že opatrenia súvisiace s 
MSP by mali byť jadrom plánov a iniciatív 
EÚ v oblasti priemyselnej a ekologickej 
obnovy a mali by byť prepojené s 
opatreniami na ochranu pracovníkov; 
domnieva sa, že posilnenie pravidiel EÚ v 
oblasti koordinácie systémov sociálneho 
zabezpečenia je nevyhnutné pre mobilitu 
pracovnej sily a ochranu pracovníkov, 
najmä tých, ktorých situácia je neistá;

3. zdôrazňuje, že opatrenia súvisiace s 
MSP by mali byť jadrom plánov a iniciatív 
EÚ v oblasti priemyselnej a ekologickej 
obnovy a mali by byť prepojené s 
opatreniami na ochranu pracovníkov; 
domnieva sa, že posilnenie pravidiel EÚ v 
oblasti koordinácie systémov sociálneho 
zabezpečenia a prenosnosti práv je 
nevyhnutné pre spravodlivú mobilitu 
pracovnej sily a ochranu pracovníkov, 
najmä tých, ktorých situácia je neistá; 
v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu 
zabezpečiť dodržiavanie zásady 
rovnakého zaobchádzania s pracovníkmi, 
ako aj primeraných a spravodlivých 
pracovných podmienok pre mobilných 
pracovníkov v Únii;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 50
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že opatrenia súvisiace s 
MSP by mali byť jadrom plánov a iniciatív 
EÚ v oblasti priemyselnej a ekologickej 
obnovy a mali by byť prepojené s 
opatreniami na ochranu pracovníkov; 
domnieva sa, že posilnenie pravidiel EÚ v 
oblasti koordinácie systémov sociálneho 
zabezpečenia je nevyhnutné pre mobilitu 
pracovnej sily a ochranu pracovníkov, 
najmä tých, ktorých situácia je neistá;

3. zdôrazňuje, že opatrenia súvisiace s 
MSP by mali byť jadrom plánov a iniciatív 
EÚ v oblasti priemyselnej a ekologickej 
obnovy a mali by byť prepojené s 
opatreniami na ochranu pracovníkov; 
domnieva sa, že posilnenie pravidiel EÚ v 
oblasti koordinácie systémov sociálneho 
zabezpečenia je nevyhnutné pre mobilitu 
pracovnej sily a ochranu pracovníkov, 
najmä tých, ktorých situácia je neistá; 
pripomína, že voľný pohyb pracovníkov je 
základnou slobodou jednotného trhu; 
ďalej pripomína význam podpory mobility 
pracovnej sily v rámci Európy; 
zdôrazňuje, že hoci sa prijal dôležitý súbor 
opatrení na podporu spoločností, aby 
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reagovali na pandémiu ochorenia 
COVID-19, teraz sa musí klásť osobitný 
dôraz na zmiernenie dlhodobých 
dôsledkov krízy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Radan Kanev

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že opatrenia súvisiace s 
MSP by mali byť jadrom plánov a iniciatív 
EÚ v oblasti priemyselnej a ekologickej 
obnovy a mali by byť prepojené s 
opatreniami na ochranu pracovníkov; 
domnieva sa, že posilnenie pravidiel EÚ v 
oblasti koordinácie systémov sociálneho 
zabezpečenia je nevyhnutné pre mobilitu 
pracovnej sily a ochranu pracovníkov, 
najmä tých, ktorých situácia je neistá;

3. zdôrazňuje, že opatrenia súvisiace s 
MSP by mali byť jadrom plánov a iniciatív 
EÚ v oblasti priemyselnej a ekologickej 
obnovy a mali by byť prepojené s 
opatreniami na ochranu pracovníkov; 
domnieva sa, že posilnenie pravidiel EÚ v 
oblasti koordinácie systémov sociálneho 
zabezpečenia je nevyhnutné pre mobilitu 
pracovnej sily a ochranu pracovníkov, 
najmä tých, ktorých situácia je neistá;

zdôrazňuje potrebu prispôsobenia a 
modernizácie pracovných predpisov, 
pokiaľ ide o nové skutočnosti moderného 
hospodárstva, a to v rámci koordinácie 
Európskeho orgánu práce; zdôrazňuje 
potrebu koordinovaných metód a 
protokolov na kontrolu pracovných 
podmienok v celej Únii, a to v rámci 
koordinácie Európskeho orgánu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Petra De Sutter

Návrh stanoviska
Odsek 3
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že opatrenia súvisiace s 
MSP by mali byť jadrom plánov a iniciatív 
EÚ v oblasti priemyselnej a ekologickej 
obnovy a mali by byť prepojené s 
opatreniami na ochranu pracovníkov; 
domnieva sa, že posilnenie pravidiel EÚ v 
oblasti koordinácie systémov sociálneho 
zabezpečenia je nevyhnutné pre mobilitu 
pracovnej sily a ochranu pracovníkov, 
najmä tých, ktorých situácia je neistá;

3. zdôrazňuje, že opatrenia súvisiace s 
MSP by mali byť jadrom plánov a iniciatív 
EÚ v oblasti priemyselnej a ekologickej 
obnovy a mali by byť prepojené s 
opatreniami na ochranu pracovníkov; 
domnieva sa, že posilnenie pravidiel EÚ v 
oblasti koordinácie systémov sociálneho 
zabezpečenia je nevyhnutné pre mobilitu 
pracovnej sily a ochranu pracovníkov, 
najmä tých, ktorých situácia je neistá; 
žiada, aby opatrenia súvisiace s MSP boli 
podmienené poskytovaním kvalitných 
pracovných miest; pripomína potrebu 
bojovať proti nedeklarovanej práci a 
neformálnej ekonomike s cieľom posilniť 
tie MSP, ktoré dodržiavajú pravidlá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Jeroen Lenaers

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že opatrenia súvisiace s 
MSP by mali byť jadrom plánov a iniciatív 
EÚ v oblasti priemyselnej a ekologickej 
obnovy a mali by byť prepojené s 
opatreniami na ochranu pracovníkov; 
domnieva sa, že posilnenie pravidiel EÚ v 
oblasti koordinácie systémov sociálneho 
zabezpečenia je nevyhnutné pre mobilitu 
pracovnej sily a ochranu pracovníkov, 
najmä tých, ktorých situácia je neistá;

3. zdôrazňuje, že opatrenia súvisiace s 
MSP by mali byť jadrom plánov a iniciatív 
EÚ v oblasti priemyselnej a ekologickej 
obnovy a mali by byť prepojené s 
opatreniami na ochranu pracovníkov; 
domnieva sa, že posilnenie pravidiel EÚ v 
oblasti koordinácie systémov sociálneho 
zabezpečenia je nevyhnutné pre mobilitu 
pracovnej sily a ochranu pracovníkov, 
najmä tých, ktorých situácia je neistá; 
zdôrazňuje, že dobrá koordinácia medzi 
členskými štátmi a regiónmi má zásadný 
význam na zabezpečenie ochrany MSP a 
samostatne zárobkovo činných 
podnikateľov, ktorí pôsobia cezhranične, 
prostredníctvom vnútroštátnych systémov 
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a opatrení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zastáva názor, že zabránenie 
konkurzu podnikov je kľúčom k 
zachovaniu pracovných miest a 
zabezpečeniu udržateľnej hospodárskej 
obnovy; domnieva sa, že EÚ by preto 
mala vytvoriť a posilniť mechanizmy 
včasného varovania s cieľom 
identifikovať spoločnosti v núdzi a 
pomôcť im predchádzať platobnej 
neschopnosti; domnieva sa, že európske 
financovanie a programy by sa mali v 
tomto zmysle presmerovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že ženy sú naďalej 
nedostatočne zastúpené na rôznych 
úrovniach zamestnania a riadenia1a, a 
víta iniciatívy Európskej komisie s 
osobitným zameraním na posilnenie 
postavenia žien a zlepšenie rodovej 
rovnováhy v rámci ekosystému 
európskych MSP;
__________________
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1a The Missing Entrepreneurs 2019, 
Policies for inclusive entrepreneurship 
(Chýbajúci podnikatelia 2019, politiky pre 
inkluzívne podnikanie), OECD, 
https://www.oecd-
ilibrary.org/sites/d23b6508-
en/index.html?itemId=/content/componen
t/d23b6508-en 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. konštatuje, že zastúpenie 
odborových zväzov a zamestnancov, ako 
aj sociálny dialóg a kolektívne 
vyjednávanie nie sú v MSP také rozšírené, 
keďže sa nachádzajú vo väčších 
spoločnostiach, pričom v tejto súvislosti 
existujú značné rozdiely medzi členskými 
štátmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

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

3b. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
právo pracovníkov na informácie, 
konzultácie a účasť a aby túto zásadu 
zahrnula aj do stratégie pre MSP; 
zdôrazňuje potrebu zmysluplného 
zapojenia pracovníkov a ich zástupcov na 
podnikovej úrovni, a to aj pokiaľ ide 
o rozhodnutia o dekarbonizácii a 
digitalizácii; zdôrazňuje význam účinného 
sociálneho dialógu a potrebu posilniť 
sociálnych partnerov, rozšíriť rozsah 
kolektívneho vyjednávania a prijať 
opatrenia na podporu vysokej hustoty 
odborových zväzov a združení 
zamestnávateľov v kontexte novej 
stratégie pre MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
France Jamet

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva na systematické 
uplatňovanie zdravotných a 
bezpečnostných opatrení na pracoviskách a 
víta usmernenia Európskej agentúry pre 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
(EU-OSHA) týkajúce sa prispôsobenia 
pracovísk a ochrany pracovníkov v 
súvislosti s pandémiou COVID-19; 
domnieva sa, že takéto usmernenia by sa 
mali ďalej rozvíjať s cieľom zabezpečiť 
koordinovanú a efektívnu reakciu v prípade 
cezhraničného ohrozenia verejného zdravia 
v budúcnosti;

4. vyzýva na systematické 
uplatňovanie zdravotných a 
bezpečnostných opatrení na pracoviskách; 
domnieva sa, že takéto usmernenia by sa 
mali ďalej rozvíjať s cieľom zabezpečiť 
koordinovanú a efektívnu reakciu v prípade 
cezhraničného ohrozenia verejného zdravia 
v budúcnosti;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 59
Petra De Sutter

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva na systematické 
uplatňovanie zdravotných a 
bezpečnostných opatrení na pracoviskách a 
víta usmernenia Európskej agentúry pre 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
(EU-OSHA) týkajúce sa prispôsobenia 
pracovísk a ochrany pracovníkov v 
súvislosti s pandémiou COVID-19; 
domnieva sa, že takéto usmernenia by sa 
mali ďalej rozvíjať s cieľom zabezpečiť 
koordinovanú a efektívnu reakciu v prípade 
cezhraničného ohrozenia verejného zdravia 
v budúcnosti;

4. vyzýva na systematické 
uplatňovanie zdravotných a 
bezpečnostných opatrení na pracoviskách a 
víta usmernenia Európskej agentúry pre 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
(EU-OSHA), ako aj bod 8 vyhlásenia 
Komisie po predstavení smernice Komisie 
(EÚ) 2020/739, týkajúce sa prispôsobenia 
pracovísk a ochrany pracovníkov v 
súvislosti s pandémiou COVID-19; 
domnieva sa, že takéto usmernenia vrátane 
písomných pokynov by sa mali ďalej 
rozvíjať a poskytovať všetkým vystaveným 
pracovníkom s cieľom zabezpečiť 
koordinovanú a efektívnu reakciu v prípade 
cezhraničného ohrozenia verejného zdravia 
v budúcnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva na systematické 
uplatňovanie zdravotných a 
bezpečnostných opatrení na pracoviskách a 
víta usmernenia Európskej agentúry pre 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
(EU-OSHA) týkajúce sa prispôsobenia 
pracovísk a ochrany pracovníkov v 
súvislosti s pandémiou COVID-19; 
domnieva sa, že takéto usmernenia by sa 
mali ďalej rozvíjať s cieľom zabezpečiť 
koordinovanú a efektívnu reakciu v prípade 

4. vyzýva na systematické 
uplatňovanie zdravotných a 
bezpečnostných opatrení na pracoviskách a 
víta usmernenia Európskej agentúry pre 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
(EU-OSHA) týkajúce sa prispôsobenia 
pracovísk a ochrany pracovníkov v 
súvislosti s pandémiou COVID-19; 
domnieva sa, že takéto usmernenia by sa 
mali ďalej rozvíjať na základe 
pravidelných konzultácií s príslušnými 
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cezhraničného ohrozenia verejného zdravia 
v budúcnosti;

zainteresovanými stranami s cieľom 
zabezpečiť koordinovanú, aktualizovanú a 
efektívnu reakciu v prípade cezhraničného 
ohrozenia verejného zdravia v budúcnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva na systematické 
uplatňovanie zdravotných a 
bezpečnostných opatrení na pracoviskách a 
víta usmernenia Európskej agentúry pre 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
(EU-OSHA) týkajúce sa prispôsobenia 
pracovísk a ochrany pracovníkov v 
súvislosti s pandémiou COVID-19; 
domnieva sa, že takéto usmernenia by sa 
mali ďalej rozvíjať s cieľom zabezpečiť 
koordinovanú a efektívnu reakciu v prípade 
cezhraničného ohrozenia verejného zdravia 
v budúcnosti;

4. vyzýva na systematické 
uplatňovanie zdravotných a 
bezpečnostných opatrení na pracoviskách a 
víta usmernenia Európskej agentúry pre 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
(EU-OSHA) týkajúce sa prispôsobenia 
pracovísk a ochrany pracovníkov v 
súvislosti s pandémiou COVID-19; 
domnieva sa, že takéto usmernenia by sa 
mali ďalej rozvíjať s cieľom zabezpečiť 
koordinovanú a efektívnu reakciu v prípade 
cezhraničného ohrozenia verejného zdravia 
v budúcnosti; zdôrazňuje, že je 
nevyhnutné zaručiť účinné a rýchle 
vykonávanie zdravotníckych protokolov, 
ako aj ich osvojenie pracovníkmi v 
rôznych odborných odvetviach, najmä 
prostredníctvom opatrení odbornej 
prípravy na pracovisku;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 62
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Cristian Ghinea

Návrh stanoviska
Odsek 4
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva na systematické 
uplatňovanie zdravotných a 
bezpečnostných opatrení na pracoviskách a 
víta usmernenia Európskej agentúry pre 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
(EU-OSHA) týkajúce sa prispôsobenia 
pracovísk a ochrany pracovníkov v 
súvislosti s pandémiou COVID-19; 
domnieva sa, že takéto usmernenia by sa 
mali ďalej rozvíjať s cieľom zabezpečiť 
koordinovanú a efektívnu reakciu v prípade 
cezhraničného ohrozenia verejného zdravia 
v budúcnosti;

4. vyzýva na systematické 
uplatňovanie zdravotných a 
bezpečnostných opatrení na pracoviskách a 
víta usmernenia Európskej agentúry pre 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
(EU-OSHA) týkajúce sa prispôsobenia 
pracovísk a ochrany pracovníkov v 
súvislosti s pandémiou COVID-19; 
domnieva sa, že takéto usmernenia by sa 
mali ďalej rozvíjať s cieľom zabezpečiť 
koordinovanú a efektívnu reakciu v prípade 
cezhraničného ohrozenia verejného zdravia 
v budúcnosti; nabáda členské štáty, aby 
zvyšovali informovanosť o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci a prijali všetky 
potrebné opatrenia na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia 
pracovníkov, a to aj prostredníctvom 
posilnenia inšpekcií, ak je to potrebné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva na systematické 
uplatňovanie zdravotných a 
bezpečnostných opatrení na pracoviskách a 
víta usmernenia Európskej agentúry pre 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
(EU-OSHA) týkajúce sa prispôsobenia 
pracovísk a ochrany pracovníkov v 
súvislosti s pandémiou COVID-19; 
domnieva sa, že takéto usmernenia by sa 
mali ďalej rozvíjať s cieľom zabezpečiť 
koordinovanú a efektívnu reakciu v prípade 

4. vyzýva na systematické 
uplatňovanie zdravotných a 
bezpečnostných opatrení na pracoviskách a 
víta usmernenia Európskej agentúry pre 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
(EU-OSHA) týkajúce sa prispôsobenia 
pracovísk a ochrany pracovníkov v 
súvislosti s pandémiou COVID-19; 
domnieva sa, že takéto usmernenia by sa 
mali ďalej rozvíjať s cieľom zabezpečiť 
koordinovanú a efektívnu reakciu v prípade 
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cezhraničného ohrozenia verejného zdravia 
v budúcnosti;

cezhraničného ohrozenia verejného zdravia 
v budúcnosti; vyzýva Komisiu, aby 
preskúmala smernicu o ochrane zdravia a 
bezpečnosti pri práci popri novej rámcovej 
stratégii v oblasti ochrany zdravia a 
bezpečnosti pri práci, ktorá zahŕňa nulovú 
víziu úmrtí súvisiacich s prácou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva na systematické 
uplatňovanie zdravotných a 
bezpečnostných opatrení na pracoviskách a 
víta usmernenia Európskej agentúry pre 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
(EU-OSHA) týkajúce sa prispôsobenia 
pracovísk a ochrany pracovníkov v 
súvislosti s pandémiou COVID-19; 
domnieva sa, že takéto usmernenia by sa 
mali ďalej rozvíjať s cieľom zabezpečiť 
koordinovanú a efektívnu reakciu v prípade 
cezhraničného ohrozenia verejného zdravia 
v budúcnosti;

4. vyzýva na systematické 
uplatňovanie zdravotných a 
bezpečnostných opatrení na pracoviskách a 
víta usmernenia Európskej agentúry pre 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
(EU-OSHA) týkajúce sa prispôsobenia 
pracovísk a ochrany pracovníkov v 
súvislosti s pandémiou COVID-19; 
domnieva sa, že takéto usmernenia by sa 
mali ďalej rozvíjať s cieľom zabezpečiť 
koordinovanú a efektívnu reakciu v prípade 
cezhraničného ohrozenia verejného zdravia 
v budúcnosti; zdôrazňuje, že je dôležité 
prijať primerané opatrenia na pomoc 
MSP pri vypracúvaní pracovných plánov, 
ktoré rešpektujú pravidlá bezpečnosti a 
ochrany;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
José Manuel Fernandes

Návrh stanoviska
Odsek 4
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva na systematické 
uplatňovanie zdravotných a 
bezpečnostných opatrení na pracoviskách a 
víta usmernenia Európskej agentúry pre 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
(EU-OSHA) týkajúce sa prispôsobenia 
pracovísk a ochrany pracovníkov v 
súvislosti s pandémiou COVID-19; 
domnieva sa, že takéto usmernenia by sa 
mali ďalej rozvíjať s cieľom zabezpečiť 
koordinovanú a efektívnu reakciu v prípade 
cezhraničného ohrozenia verejného zdravia 
v budúcnosti;

4. vyzýva na systematické 
uplatňovanie zdravotných a 
bezpečnostných opatrení na pracoviskách a 
víta usmernenia Európskej agentúry pre 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
(EU-OSHA) týkajúce sa prispôsobenia 
pracovísk a ochrany pracovníkov v 
súvislosti s pandémiou COVID-19; 
domnieva sa, že takéto usmernenia by sa 
mali ďalej rozvíjať s cieľom zabezpečiť 
koordinovanú a efektívnu reakciu v prípade 
cezhraničného ohrozenia verejného zdravia 
v budúcnosti; domnieva sa takisto, že 
MSP, ktoré zamestnávajú sezónnych a 
cezhraničných pracovníkov, si zaslúžia 
osobitnú ochranu;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 66
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. uznáva osobitnú situáciu MSP, 
pokiaľ ide o vykonávanie zákonných 
opatrení v oblasti zdravia a bezpečnosti na 
podnikovej úrovni; zdôrazňuje, že 
zvyšovanie informovanosti, výmena 
osvedčených postupov, konzultácie, 
používateľsky ústretové príručky a online 
platformy sú mimoriadne dôležité na 
pomoc MSP pri plnení regulačných 
požiadaviek; víta nástroj online 
interaktívneho hodnotenia rizík (OiRA) 
agentúry EU-OSHA, ako aj iné 
elektronické nástroja v členských štátoch, 
ktorých cieľom je podpora dodržiavania 
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predpisov a kultúry prevencie, najmä 
v mikropodnikoch a malých podnikoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. pripomína, že všetci pracovníci na 
jednotnom trhu musia mať právo na čo 
možno najvyššiu úroveň ochrany, pokiaľ 
ide o bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci nezávisle od veľkosti podniku, ktorý 
ich zamestnáva, miesta zamestnania či 
príslušnej zmluvy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že zníženie 
regulačného zaťaženia a zjednodušenie 
pravidiel prístupu MSP a samostatne 
zárobkovo činných osôb k financovaniu by 
malo predstavovať základný kameň 
budúcej stratégie pre európske MSP a 
výrazne by prispelo k rýchlemu 

5. považuje pravidelné posudzovanie 
správnych požiadaviek a pravidiel prístupu 
MSP a samostatne zárobkovo činných osôb 
k financovaniu za základný kameň novej 
európskej stratégie pre MSP v záujme 
podpory rýchleho hospodárskeho 
oživenia; zdôrazňuje, že účinnosť 
a stabilita regulačného prostredia sa 
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hospodárskemu oživeniu; najlepšie dosahujú nepretržitým silným 
zapojením sociálnych partnerov do 
rozhodovacieho procesu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Leila Chaibi

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že zníženie 
regulačného zaťaženia a zjednodušenie 
pravidiel prístupu MSP a samostatne 
zárobkovo činných osôb k financovaniu 
by malo predstavovať základný kameň 
budúcej stratégie pre európske MSP a 
výrazne by prispelo k rýchlemu 
hospodárskemu oživeniu;

5. domnieva sa, že zjednodušenie 
pravidiel prístupu MSP a skutočne 
samostatne zárobkovo činných osôb k 
finančnej podpore, sprevádzané 
ekologickou a sociálnou 
podmienenosťou, by malo predstavovať 
základný kameň budúcej stratégie pre 
európske MSP pri primeraných a 
spravodlivých pracovných podmienkach a 
výrazne by prispelo k rýchlemu, 
spravodlivému a udržateľnému 
hospodárskemu oživeniu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 70
Emmanouil Fragkos, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že zníženie 
regulačného zaťaženia a zjednodušenie 
pravidiel prístupu MSP a samostatne 
zárobkovo činných osôb k financovaniu by 
malo predstavovať základný kameň 
budúcej stratégie pre európske MSP a 
výrazne by prispelo k rýchlemu 

5. domnieva sa, že zníženie 
regulačného zaťaženia a zjednodušenie 
pravidiel prístupu samostatne zárobkovo 
činných osôb a startupov k financovaniu, 
ako sú ceny, mikrofinancovanie a 
kolektívne financovanie, a to aj pre MSP, 
by malo predstavovať základný kameň 
budúcej stratégie pre európske podnikanie 



AM\1209858SK.docx 43/80 PE655.633v01-00

SK

hospodárskemu oživeniu; a výrazne by prispelo k rýchlemu 
hospodárskemu oživeniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že zníženie 
regulačného zaťaženia a zjednodušenie 
pravidiel prístupu MSP a samostatne 
zárobkovo činných osôb k financovaniu by 
malo predstavovať základný kameň 
budúcej stratégie pre európske MSP a 
výrazne by prispelo k rýchlemu 
hospodárskemu oživeniu;

5. domnieva sa, že zníženie 
regulačného zaťaženia a zjednodušenie 
pravidiel prístupu MSP a samostatne 
zárobkovo činných osôb k financovaniu by 
malo predstavovať základný kameň 
budúcej stratégie pre európske MSP a 
výrazne by prispelo k rýchlemu 
hospodárskemu oživeniu a podpore 
vytvárania pracovných miest;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 72
José Manuel Fernandes

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že zníženie 
regulačného zaťaženia a zjednodušenie 
pravidiel prístupu MSP a samostatne 
zárobkovo činných osôb k financovaniu by 
malo predstavovať základný kameň 
budúcej stratégie pre európske MSP a 
výrazne by prispelo k rýchlemu 
hospodárskemu oživeniu;

5. domnieva sa, že zníženie 
regulačného zaťaženia a zjednodušenie 
postupov pre prístup MSP a samostatne 
zárobkovo činných osôb k financovaniu by 
malo predstavovať základný kameň 
budúcej stratégie pre európske MSP a 
výrazne by prispelo k rýchlemu 
hospodárskemu oživeniu; v tejto súvislosti 
pripomína význam technickej pomoci pre 
MSP a samostatne zárobkovo činné 
osoby, najmä v počiatočnej fáze 
vykonávania európskych fondov a 
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programov;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 73
Petra De Sutter

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že zníženie 
regulačného zaťaženia a zjednodušenie 
pravidiel prístupu MSP a samostatne 
zárobkovo činných osôb k financovaniu by 
malo predstavovať základný kameň 
budúcej stratégie pre európske MSP a 
výrazne by prispelo k rýchlemu 
hospodárskemu oživeniu;

5. domnieva sa, že zníženie 
zbytočného administratívneho zaťaženia a 
zjednodušenie pravidiel prístupu MSP a 
samostatne zárobkovo činných osôb k 
financovaniu by malo predstavovať 
základný kameň budúcej stratégie pre 
európske MSP a výrazne by prispelo k 
rýchlemu hospodárskemu oživeniu; 
pripomína, že pracovné právo a jeho 
vykonávanie nepredstavujú regulačnú 
záťaž;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Krzysztof Hetman

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že zníženie 
regulačného zaťaženia a zjednodušenie 
pravidiel prístupu MSP a samostatne 
zárobkovo činných osôb k financovaniu by 
malo predstavovať základný kameň 
budúcej stratégie pre európske MSP a 
výrazne by prispelo k rýchlemu 
hospodárskemu oživeniu;

5. domnieva sa, že zníženie 
regulačného zaťaženia a zjednodušenie 
pravidiel prístupu MSP a samostatne 
zárobkovo činných osôb k financovaniu by 
malo predstavovať základný kameň 
budúcej stratégie pre európske MSP a 
výrazne by prispelo k rýchlemu 
hospodárskemu oživeniu; v tejto súvislosti 
vyzýva na zníženie gold-platingu právnych 
predpisov EÚ v členských štátoch;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Stefania Zambelli

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že zníženie 
regulačného zaťaženia a zjednodušenie 
pravidiel prístupu MSP a samostatne 
zárobkovo činných osôb k financovaniu by 
malo predstavovať základný kameň 
budúcej stratégie pre európske MSP a 
výrazne by prispelo k rýchlemu 
hospodárskemu oživeniu;

5. domnieva sa, že zníženie 
regulačného zaťaženia a zjednodušenie 
pravidiel prístupu MSP a samostatne 
zárobkovo činných osôb k financovaniu by 
malo predstavovať základný kameň 
budúcej stratégie pre európske MSP a 
výrazne by prispelo k rýchlemu 
hospodárskemu oživeniu; uznáva, že 
nástroje prístupu k úverom a európskym 
fondom by mali byť jednoduchšie 
dostupné pre malých a stredných 
podnikateľov a s vyhradenými miestami 
na regionálnej úrovni;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 76
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že zníženie 
regulačného zaťaženia a zjednodušenie 
pravidiel prístupu MSP a samostatne 
zárobkovo činných osôb k financovaniu by 
malo predstavovať základný kameň 
budúcej stratégie pre európske MSP a 
výrazne by prispelo k rýchlemu 
hospodárskemu oživeniu;

5. domnieva sa, že zníženie 
regulačného zaťaženia a zjednodušenie 
pravidiel prístupu MSP a samostatne 
zárobkovo činných osôb k financovaniu by 
malo predstavovať základný kameň 
budúcej stratégie pre európske MSP a 
výrazne by prispelo k rýchlemu 
hospodárskemu oživeniu; vyzýva preto na 
rýchle zavedenie európskeho patentu na 
podporu inovačného potenciálu MSP;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby urýchlene podporovali podniky, 
najmä MSP, znížením zbytočnej 
administratívnej záťaže a uľahčovaním 
ich prístupu k likvidite; v tejto súvislosti 
víta dočasnú iniciatívu SURE, ktorú 
navrhla Komisia; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby zabezpečili, že pre MSP 
budú k dispozícii alternatívne možnosti 
financovania, ako sú úverové družstvá a 
súkromní kapitáloví investori; vyzýva na 
vytvorenie programov budovania kapacít 
v rámci plánu obnovy, ktorých cieľom je 
pomôcť MSP, najmä mikropodnikom, 
prispôsobiť ich podniky trhom 
postihnutým pandémiou COVID-19;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že pre MSP je dôležité 
dosiahnuť prechod k digitalizácii, ako aj 
zvážiť súvisiace pracovné príležitosti a 
výhody, ako sú pružné modely organizácie 
práce, posilnené príležitosti pre osoby so 
zdravotným postihnutím a lepšia 
rovnováha medzi pracovným a 
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súkromným životom; vyzýva Európsku 
komisiu, aby predložila európsky program 
telepráce s cieľom vypracovať legislatívny 
rámec, v ktorom sa stanovia jasné 
minimálne normy a podmienky pre prácu 
na diaľku v celej EÚ a zároveň sa podporí 
produktivita a konkurencieschopnosť 
európskych MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že spravodlivá 
hospodárska súťaž je základnou zásadou 
jednotného trhu; varuje, že preteky ku 
dnu, pokiaľ ide o zamestnanosť, sociálne 
zabezpečenie a daňové normy, a to aj 
prostredníctvom umelých opatrení, sú v 
ostrom protiklade k spravodlivej 
hospodárskej súťaži založenej na kvalite a 
udržateľnom rozvoji; zdôrazňuje, že 
sociálny dumping je predovšetkým na 
úkor pracovníkov, spotrebiteľov a MSP, 
ktoré dodržiavajú právne predpisy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. berie na vedomie kľúčovú úlohu, 
ktorú môžu mať MSP a investície do 
sociálneho vplyvu pri vytváraní prístupu 
na trh práce a príležitostí pre osoby so 
zdravotným postihnutím alebo zraniteľné 
menšiny, a vyzýva na väčšiu podporu pre 
tie spoločnosti, ktoré ponúkajú sociálne 
zamestnanie a zároveň podporujú 
sociálny vplyv vo svojich komunitách 
prostredníctvom poskytovania sociálnych 
služieb alebo tovaru alebo vytvorením 
sociálnych hodnotových reťazcov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. víta, že stratégia Komisie pre MSP 
sa zameriava na zjednodušenie ako jeden 
z troch základných kameňov pre 
spoluprácu EÚ s MSP; považuje zníženie 
byrokracie za dôležitý predpoklad 
schopnosti hospodárstva zotaviť sa, 
inovovať a prejsť okrem iného na 
klimaticky inteligentnú výrobu, ako aj za 
podmienku konkurencieschopnosti 
spoločností EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. žiada zrušenie pravidiel a 
uprednostňovanie účinného obnovenia 
hospodárskych činností a trvá na tom, že 
je nevyhnutné umiestniť MSP do centra 
jednotného trhu po kríze; navrhuje, aby 
sa predložil plán súdržnosti jednotného 
trhu so silným zameraním na uľahčenie 
prístupu na trh a prístupu MSP k 
financovaniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Radan Kanev

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že je potrebné ďalej 
zjednodušiť pravidlá prístupu na jednotný 
trh pre MSP a samostatne zárobkovo 
činné osoby, ako aj ďalej podporovať 
mobilitu pracovnej sily na základe 
jednoduchých pravidiel dostupných pre 
MSP, pričom treba zabrániť 
akémukoľvek zneužívaniu práv 
pracovníkov a zhoršovaniu pracovných 
podmienok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Odsek 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. vyjadruje znepokojenie nad novým 
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návrhom harmonizovaných noriem 
Komisie a ich intenzívnejším zapojením 
do dobrovoľného systému tvorby 
technických noriem; zdôrazňuje, že to 
obmedzuje schopnosť európskeho 
legislatívneho rámca prispôsobiť sa 
technologickému pokroku uvádzanému 
na trh, čo zase oslabuje schopnosť 
Európy ovplyvniť technický obsah 
v medzinárodných normách a v dôsledku 
toho aj konkurencieschopnosť 
európskeho priemyslu a MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová

Návrh stanoviska
Odsek 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. domnieva sa, že digitalizácia 
poskytuje veľké množstvo príležitostí pre 
MSP a môže výrazne zvýšiť ich 
produktivitu, riadenie podnikov a 
odolnosť; domnieva sa, že je potrebný 
ambiciózny harmonogram na 
harmonizáciu digitálnych aspektov 
jednotného trhu a na podporu riešení 
elektronickej verejnej správy; vyzýva na 
štandardizáciu a digitalizáciu postupov a 
foriem, ktoré pomôžu MSP v dlhodobom 
horizonte;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson
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Návrh stanoviska
Odsek 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. pripomína, že politika v oblasti 
hospodárskej súťaže sa presadzuje na 
úrovni Únie; zdôrazňuje, že nekalá súťaž 
na jednotnom trhu poškodzuje 
spoločnosti, ktoré dodržiavajú právne 
predpisy, najmä MSP; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby prijali rozhodné 
opatrenia na riešenie nekalej súťaže, 
ktorá je založená napríklad na obchádzaní 
sociálneho, daňového alebo pracovného 
práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Odsek 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5c. keďže politiky zamerané na MSP 
a startupy nesmú podnikom poskytovať 
príležitosti na obchádzanie existujúcich 
pravidiel, zníženie ochrany pracovníkov 
a spotrebiteľov ani zvýšiť riziko 
podnikových podvodov, trestnej činnosti 
a schránkových spoločností; pripomína, 
že Parlament v tejto súvislosti zamietol 
kontroverzný návrh Komisie o európskom 
elektronickom preukaze služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Stefania Zambelli
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Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva EÚ, aby podporovala 
digitálnu a ekologickú transformáciu 
investíciami do umelej inteligencie a 
rekvalifikácie a zvyšovania úrovne 
zručností s cieľom podporiť digitálnu 
gramotnosť, zavádzanie pokročilých 
digitálnych zručností a nových zručností 
pre nové povolania a odvetvia, ktoré 
vyplynú z prechodu na udržateľné, 
uhlíkovo neutrálne hospodárstvo; 
zdôrazňuje potrebu zaujať prístup 
zameraný na budúcnosť, pokiaľ ide o 
odborné vzdelávanie a odbornú prípravu, a 
najmä digitálne zručnosti; ako prioritu 
zdôrazňuje potrebu riešiť nesúlad medzi 
zručnosťami/kvalifikáciami a potrebami 
trhu práce.

6. zdôrazňuje potrebu zaujať prístup 
zameraný na budúcnosť, pokiaľ ide o 
odborné vzdelávanie a odbornú prípravu, a 
najmä digitálne zručnosti; ako prioritu 
zdôrazňuje potrebu riešiť nesúlad medzi 
zručnosťami/kvalifikáciami a potrebami 
trhu práce.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 89
France Jamet

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva EÚ, aby podporovala 
digitálnu a ekologickú transformáciu 
investíciami do umelej inteligencie a 
rekvalifikácie a zvyšovania úrovne 
zručností s cieľom podporiť digitálnu 
gramotnosť, zavádzanie pokročilých 
digitálnych zručností a nových zručností 
pre nové povolania a odvetvia, ktoré 
vyplynú z prechodu na udržateľné, 
uhlíkovo neutrálne hospodárstvo; 
zdôrazňuje potrebu zaujať prístup 
zameraný na budúcnosť, pokiaľ ide o 
odborné vzdelávanie a odbornú prípravu, a 

6. vyzýva štáty, aby podporovali 
umelú inteligenciu a rekvalifikáciu a 
zvyšovanie úrovne zručností s cieľom 
podporiť digitálnu gramotnosť, zavádzanie 
pokročilých digitálnych zručností a nových 
zručností pre nové povolania a odvetvia, 
ktoré vyplynú z prechodu na udržateľné 
hospodárstvo; zdôrazňuje potrebu zaujať 
prístup zameraný na budúcnosť, pokiaľ ide 
o odborné vzdelávanie a odbornú prípravu, 
a najmä digitálne zručnosti; ako prioritu 
zdôrazňuje potrebu riešiť nesúlad medzi 
zručnosťami/kvalifikáciami a potrebami 
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najmä digitálne zručnosti; ako prioritu 
zdôrazňuje potrebu riešiť nesúlad medzi 
zručnosťami/kvalifikáciami a potrebami 
trhu práce.

trhu práce.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 90
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva EÚ, aby podporovala 
digitálnu a ekologickú transformáciu 
investíciami do umelej inteligencie a 
rekvalifikácie a zvyšovania úrovne 
zručností s cieľom podporiť digitálnu 
gramotnosť, zavádzanie pokročilých 
digitálnych zručností a nových zručností 
pre nové povolania a odvetvia, ktoré 
vyplynú z prechodu na udržateľné, 
uhlíkovo neutrálne hospodárstvo; 
zdôrazňuje potrebu zaujať prístup 
zameraný na budúcnosť, pokiaľ ide o 
odborné vzdelávanie a odbornú prípravu, a 
najmä digitálne zručnosti; ako prioritu 
zdôrazňuje potrebu riešiť nesúlad medzi 
zručnosťami/kvalifikáciami a potrebami 
trhu práce.

6. vyzýva EÚ, aby koherentne a 
flexibilne podporovala digitálnu a 
ekologickú transformáciu investíciami do 
umelej inteligencie a rekvalifikácie a 
zvyšovania úrovne zručností s cieľom 
podporiť digitálnu gramotnosť, zavádzanie 
pokročilých digitálnych zručností a nových 
zručností pre nové povolania a odvetvia; 
zdôrazňuje potrebu zaujať prístup 
zameraný na budúcnosť, pokiaľ ide o 
odborné vzdelávanie a odbornú prípravu, a 
najmä digitálne zručnosti; ako prioritu 
zdôrazňuje potrebu riešiť nesúlad medzi 
zručnosťami/kvalifikáciami a potrebami 
trhu práce.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Romana Tomc

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva EÚ, aby podporovala 
digitálnu a ekologickú transformáciu 

6. vyzýva EÚ, aby podporovala 
digitálnu a ekologickú transformáciu 
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investíciami do umelej inteligencie a 
rekvalifikácie a zvyšovania úrovne 
zručností s cieľom podporiť digitálnu 
gramotnosť, zavádzanie pokročilých 
digitálnych zručností a nových zručností 
pre nové povolania a odvetvia, ktoré 
vyplynú z prechodu na udržateľné, 
uhlíkovo neutrálne hospodárstvo; 
zdôrazňuje potrebu zaujať prístup 
zameraný na budúcnosť, pokiaľ ide o 
odborné vzdelávanie a odbornú prípravu, 
a najmä digitálne zručnosti; ako prioritu 
zdôrazňuje potrebu riešiť nesúlad medzi 
zručnosťami/kvalifikáciami a potrebami 
trhu práce.

investíciami do umelej inteligencie a 
rekvalifikácie a zvyšovania úrovne 
zručností s cieľom podporiť digitálnu 
gramotnosť, zavádzanie pokročilých 
digitálnych zručností a nových zručností 
pre nové povolania a odvetvia, ktoré 
vyplynú z prechodu na udržateľné, 
uhlíkovo neutrálne hospodárstvo; 
zdôrazňuje potrebu modernizácie systému 
odborného vzdelávania, odbornej prípravy 
a zručností, a najmä digitálnych zručností; 
ako prioritu zdôrazňuje potrebu riešiť 
nesúlad medzi zručnosťami/kvalifikáciami 
a potrebami trhu práce.

Or. sl

Pozmeňujúci návrh 92
Emmanouil Fragkos, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva EÚ, aby podporovala 
digitálnu a ekologickú transformáciu 
investíciami do umelej inteligencie a 
rekvalifikácie a zvyšovania úrovne 
zručností s cieľom podporiť digitálnu 
gramotnosť, zavádzanie pokročilých 
digitálnych zručností a nových zručností 
pre nové povolania a odvetvia, ktoré 
vyplynú z prechodu na udržateľné, 
uhlíkovo neutrálne hospodárstvo; 
zdôrazňuje potrebu zaujať prístup 
zameraný na budúcnosť, pokiaľ ide o 
odborné vzdelávanie a odbornú prípravu, a 
najmä digitálne zručnosti; ako prioritu 
zdôrazňuje potrebu riešiť nesúlad medzi 
zručnosťami/kvalifikáciami a potrebami 
trhu práce.

6. vyzýva EÚ, aby podporovala 
inteligentný prechod investíciami do 
umelej inteligencie a rekvalifikácie a 
zvyšovania úrovne zručností s cieľom 
podporiť digitálnu gramotnosť, zavádzanie 
pokročilých digitálnych zručností a nových 
zručností pre nové povolania a odvetvia, 
ktoré vyplynú z prechodu na udržateľné, 
uhlíkovo neutrálne hospodárstvo; 
zdôrazňuje potrebu zaujať prístup 
zameraný na budúcnosť, pokiaľ ide o 
odborné vzdelávanie a odbornú prípravu, a 
najmä digitálne zručnosti; ako prioritu 
zdôrazňuje potrebu riešiť nesúlad medzi 
zručnosťami/kvalifikáciami a potrebami 
trhu práce.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 93
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva EÚ, aby podporovala 
digitálnu a ekologickú transformáciu 
investíciami do umelej inteligencie a 
rekvalifikácie a zvyšovania úrovne 
zručností s cieľom podporiť digitálnu 
gramotnosť, zavádzanie pokročilých 
digitálnych zručností a nových zručností 
pre nové povolania a odvetvia, ktoré 
vyplynú z prechodu na udržateľné, 
uhlíkovo neutrálne hospodárstvo; 
zdôrazňuje potrebu zaujať prístup 
zameraný na budúcnosť, pokiaľ ide o 
odborné vzdelávanie a odbornú prípravu, a 
najmä digitálne zručnosti; ako prioritu 
zdôrazňuje potrebu riešiť nesúlad medzi 
zručnosťami/kvalifikáciami a potrebami 
trhu práce.

6. vyzýva EÚ, aby podporovala 
digitálnu a ekologickú transformáciu 
investíciami do umelej inteligencie a 
rekvalifikácie a zvyšovania úrovne 
zručností s cieľom podporiť digitálnu 
gramotnosť, zavádzanie pokročilých 
digitálnych zručností a kvalifikácií pre 
budúce povolania a odvetvia, ktoré 
vyplynú z prechodu na udržateľné, 
uhlíkovo neutrálne hospodárstvo; 
zdôrazňuje potrebu zaujať prístup 
zameraný na budúcnosť, pokiaľ ide o 
odborné vzdelávanie a odbornú prípravu, 
ako aj kvalifikácie, a najmä digitálne 
zručnosti; ako prioritu zdôrazňuje potrebu 
riešiť nesúlad medzi 
zručnosťami/kvalifikáciami a potrebami 
trhu práce. domnieva sa, že vnímanie MSP 
ako atraktívneho zamestnávateľa, 
založené na dobrých pracovných a 
zamestnaneckých podmienkach, je 
významnou konkurenčnou výhodou z 
hľadiska náboru kvalifikovaných 
pracovníkov; zdôrazňuje význam odbornej 
prípravy a vzdelávania na pracovisku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Emmanouil Fragkos, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 6
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva EÚ, aby podporovala 
digitálnu a ekologickú transformáciu 
investíciami do umelej inteligencie a 
rekvalifikácie a zvyšovania úrovne 
zručností s cieľom podporiť digitálnu 
gramotnosť, zavádzanie pokročilých 
digitálnych zručností a nových zručností 
pre nové povolania a odvetvia, ktoré 
vyplynú z prechodu na udržateľné, 
uhlíkovo neutrálne hospodárstvo; 
zdôrazňuje potrebu zaujať prístup 
zameraný na budúcnosť, pokiaľ ide o 
odborné vzdelávanie a odbornú prípravu, a 
najmä digitálne zručnosti; ako prioritu 
zdôrazňuje potrebu riešiť nesúlad medzi 
zručnosťami/kvalifikáciami a potrebami 
trhu práce.

6. vyzýva EÚ, aby podporovala 
digitálnu a ekologickú transformáciu 
investíciami do umelej inteligencie a 
rekvalifikácie a zvyšovania úrovne 
zručností s cieľom podporiť digitálnu 
gramotnosť, zavádzanie pokročilých 
digitálnych zručností a nových zručností 
pre nové povolania, odvetvia, ktoré 
vyplynú z prechodu na udržateľné, 
uhlíkovo neutrálne hospodárstvo, 
a vytváranie infraštruktúry, ktorá môže 
podporiť novú vlnu opätovného oživenia 
vidieckych oblastí; zdôrazňuje potrebu 
zaujať prístup zameraný na budúcnosť, 
pokiaľ ide o odborné vzdelávanie a 
odbornú prípravu, a najmä digitálne 
zručnosti; ako prioritu zdôrazňuje potrebu 
riešiť nesúlad medzi 
zručnosťami/kvalifikáciami a potrebami 
trhu práce.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Radan Kanev

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva EÚ, aby podporovala 
digitálnu a ekologickú transformáciu 
investíciami do umelej inteligencie a 
rekvalifikácie a zvyšovania úrovne 
zručností s cieľom podporiť digitálnu 
gramotnosť, zavádzanie pokročilých 
digitálnych zručností a nových zručností 
pre nové povolania a odvetvia, ktoré 
vyplynú z prechodu na udržateľné, 
uhlíkovo neutrálne hospodárstvo; 
zdôrazňuje potrebu zaujať prístup 
zameraný na budúcnosť, pokiaľ ide o 
odborné vzdelávanie a odbornú prípravu, a 

6. vyzýva EÚ, aby podporovala 
digitálnu a ekologickú transformáciu 
investíciami do umelej inteligencie a 
rekvalifikácie a zvyšovania úrovne 
zručností s cieľom podporiť digitálnu 
gramotnosť, so zameraním na zavádzanie 
pokročilých digitálnych zručností a nových 
zručností v MSP pre nové povolania a 
odvetvia, ktoré vyplynú z prechodu na 
udržateľné, uhlíkovo neutrálne 
hospodárstvo; zdôrazňuje potrebu zaujať 
prístup zameraný na budúcnosť, pokiaľ ide 
o odborné vzdelávanie a odbornú prípravu, 
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najmä digitálne zručnosti; ako prioritu 
zdôrazňuje potrebu riešiť nesúlad medzi 
zručnosťami/kvalifikáciami a potrebami 
trhu práce.

a najmä digitálne zručnosti; ako prioritu 
zdôrazňuje potrebu riešiť nesúlad medzi 
zručnosťami/kvalifikáciami a potrebami 
trhu práce.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva EÚ, aby podporovala 
digitálnu a ekologickú transformáciu 
investíciami do umelej inteligencie a 
rekvalifikácie a zvyšovania úrovne 
zručností s cieľom podporiť digitálnu 
gramotnosť, zavádzanie pokročilých 
digitálnych zručností a nových zručností 
pre nové povolania a odvetvia, ktoré 
vyplynú z prechodu na udržateľné, 
uhlíkovo neutrálne hospodárstvo; 
zdôrazňuje potrebu zaujať prístup 
zameraný na budúcnosť, pokiaľ ide o 
odborné vzdelávanie a odbornú prípravu, a 
najmä digitálne zručnosti; ako prioritu 
zdôrazňuje potrebu riešiť nesúlad medzi 
zručnosťami/kvalifikáciami a potrebami 
trhu práce.

6. vyzýva EÚ, aby podporovala 
digitálnu a ekologickú transformáciu 
investíciami do umelej inteligencie a 
rekvalifikácie a zvyšovania úrovne 
zručností s cieľom podporiť digitálnu 
gramotnosť, zavádzanie pokročilých 
digitálnych zručností a nových zručností 
pre nové povolania a odvetvia, ktoré 
vyplynú z prechodu na udržateľné a 
spravodlivé uhlíkovo neutrálne 
hospodárstvo; zdôrazňuje potrebu zaujať 
prístup zameraný na budúcnosť, pokiaľ ide 
o odborné vzdelávanie a odbornú prípravu, 
a najmä digitálne zručnosti; ako prioritu 
zdôrazňuje potrebu riešiť nesúlad medzi 
zručnosťami/kvalifikáciami a potrebami 
trhu práce.

Or. el

Pozmeňujúci návrh 97
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva EÚ, aby podporovala 
digitálnu a ekologickú transformáciu 

6. vyzýva EÚ, aby podporovala 
digitálnu a ekologickú transformáciu 
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investíciami do umelej inteligencie a 
rekvalifikácie a zvyšovania úrovne 
zručností s cieľom podporiť digitálnu 
gramotnosť, zavádzanie pokročilých 
digitálnych zručností a nových zručností 
pre nové povolania a odvetvia, ktoré 
vyplynú z prechodu na udržateľné, 
uhlíkovo neutrálne hospodárstvo; 
zdôrazňuje potrebu zaujať prístup 
zameraný na budúcnosť, pokiaľ ide o 
odborné vzdelávanie a odbornú prípravu, a 
najmä digitálne zručnosti; ako prioritu 
zdôrazňuje potrebu riešiť nesúlad medzi 
zručnosťami/kvalifikáciami a potrebami 
trhu práce.

investíciami do umelej inteligencie a 
rekvalifikácie a zvyšovania úrovne 
zručností s cieľom podporiť digitálnu 
gramotnosť, zavádzanie pokročilých 
digitálnych zručností a nových zručností 
pre nové povolania a odvetvia, ktoré 
vyplynú z prechodu na udržateľné, 
klimaticky neutrálne hospodárstvo; 
zdôrazňuje potrebu zaujať prístup 
zameraný na budúcnosť, pokiaľ ide o 
odborné vzdelávanie a odbornú prípravu, a 
najmä digitálne zručnosti; ako prioritu 
zdôrazňuje potrebu riešiť nesúlad medzi 
zručnosťami/kvalifikáciami a potrebami 
trhu práce; zdôrazňuje, že podnikateľské 
vzdelávanie a odborná príprava, ktoré 
zlepšujú podnikateľské znalosti 
a zručnosti, zohrávajú kľúčovú úlohu pri 
prispôsobovaní MSP potrebám 
jednotného trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva EÚ, aby podporovala 
digitálnu a ekologickú transformáciu 
investíciami do umelej inteligencie a 
rekvalifikácie a zvyšovania úrovne 
zručností s cieľom podporiť digitálnu 
gramotnosť, zavádzanie pokročilých 
digitálnych zručností a nových zručností 
pre nové povolania a odvetvia, ktoré 
vyplynú z prechodu na udržateľné, 
uhlíkovo neutrálne hospodárstvo; 
zdôrazňuje potrebu zaujať prístup 
zameraný na budúcnosť, pokiaľ ide o 
odborné vzdelávanie a odbornú prípravu, a 
najmä digitálne zručnosti; ako prioritu 
zdôrazňuje potrebu riešiť nesúlad medzi 
zručnosťami/kvalifikáciami a potrebami 

6. vyzýva EÚ, aby podporovala 
digitálnu a ekologickú transformáciu 
investíciami do umelej inteligencie 
zameranej na človeka a založenej na 
dôstojnosti a rekvalifikácie a zvyšovania 
úrovne zručností s cieľom podporiť 
digitálnu gramotnosť, zavádzanie 
pokročilých digitálnych zručností a nových 
zručností pre nové povolania a odvetvia, 
ktoré vyplynú z prechodu na udržateľné, 
uhlíkovo neutrálne hospodárstvo; 
zdôrazňuje potrebu zaujať prístup 
zameraný na budúcnosť, pokiaľ ide o 
odborné vzdelávanie a odbornú prípravu, a 
najmä digitálne zručnosti; ako prioritu 
zdôrazňuje potrebu riešiť nesúlad medzi 
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trhu práce. zručnosťami/kvalifikáciami a potrebami 
trhu práce. zdôrazňuje, že je potrebné 
zvýšiť informovanosť o veľkom potenciáli 
riešení založených na umelej inteligencii, 
aby sa zabezpečila dôvera občanov; 
zdôrazňuje potrebu výskumu 
spoločenských zmien spôsobených umelou 
inteligenciou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Jeroen Lenaers

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva EÚ, aby podporovala 
digitálnu a ekologickú transformáciu 
investíciami do umelej inteligencie a 
rekvalifikácie a zvyšovania úrovne 
zručností s cieľom podporiť digitálnu 
gramotnosť, zavádzanie pokročilých 
digitálnych zručností a nových zručností 
pre nové povolania a odvetvia, ktoré 
vyplynú z prechodu na udržateľné, 
uhlíkovo neutrálne hospodárstvo; 
zdôrazňuje potrebu zaujať prístup 
zameraný na budúcnosť, pokiaľ ide o 
odborné vzdelávanie a odbornú prípravu, a 
najmä digitálne zručnosti; ako prioritu 
zdôrazňuje potrebu riešiť nesúlad medzi 
zručnosťami/kvalifikáciami a potrebami 
trhu práce.

6. vyzýva EÚ, aby podporovala 
digitálnu a ekologickú transformáciu 
investíciami do umelej inteligencie a 
rekvalifikácie a zvyšovania úrovne 
zručností s cieľom podporiť digitálnu 
gramotnosť, zavádzanie pokročilých 
digitálnych zručností a nových zručností 
pre nové povolania a odvetvia, ktoré 
vyplynú z prechodu na udržateľné, 
uhlíkovo neutrálne hospodárstvo; 
zdôrazňuje potrebu zaujať prístup 
zameraný na budúcnosť, pokiaľ ide o 
odborné vzdelávanie a odbornú prípravu, a 
najmä digitálne zručnosti; ako prioritu 
zdôrazňuje potrebu riešiť nesúlad medzi 
zručnosťami/kvalifikáciami a potrebami 
trhu práce; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
možnosti prekonať nesúlad medzi 
zručnosťami a kvalifikáciami lepším 
využívaním cezhraničného trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Krzysztof Hetman
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Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva EÚ, aby podporovala 
digitálnu a ekologickú transformáciu 
investíciami do umelej inteligencie a 
rekvalifikácie a zvyšovania úrovne 
zručností s cieľom podporiť digitálnu 
gramotnosť, zavádzanie pokročilých 
digitálnych zručností a nových zručností 
pre nové povolania a odvetvia, ktoré 
vyplynú z prechodu na udržateľné, 
uhlíkovo neutrálne hospodárstvo; 
zdôrazňuje potrebu zaujať prístup 
zameraný na budúcnosť, pokiaľ ide o 
odborné vzdelávanie a odbornú prípravu, a 
najmä digitálne zručnosti; ako prioritu 
zdôrazňuje potrebu riešiť nesúlad medzi 
zručnosťami/kvalifikáciami a potrebami 
trhu práce.

6. vyzýva EÚ, aby podporovala 
digitálnu a ekologickú transformáciu 
investíciami do umelej inteligencie a 
rekvalifikácie a zvyšovania úrovne 
zručností s cieľom podporiť digitálnu 
gramotnosť, zavádzanie pokročilých 
digitálnych zručností a nových zručností 
pre nové povolania a odvetvia, ktoré 
vyplynú z prechodu na udržateľné, 
uhlíkovo neutrálne hospodárstvo; 
zdôrazňuje potrebu zaujať prístup 
zameraný na budúcnosť, pokiaľ ide o 
odborné vzdelávanie a odbornú prípravu, a 
najmä digitálne zručnosti; ako prioritu 
zdôrazňuje potrebu riešiť nesúlad medzi 
zručnosťami/kvalifikáciami a potrebami 
trhu práce; vyzýva na čo najlepšie využitie 
Európskeho sociálneho fondu plus na 
riešenie týchto výziev;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva EÚ, aby podporovala 
digitálnu a ekologickú transformáciu 
investíciami do umelej inteligencie a 
rekvalifikácie a zvyšovania úrovne 
zručností s cieľom podporiť digitálnu 
gramotnosť, zavádzanie pokročilých 
digitálnych zručností a nových zručností 
pre nové povolania a odvetvia, ktoré 
vyplynú z prechodu na udržateľné, 
uhlíkovo neutrálne hospodárstvo; 
zdôrazňuje potrebu zaujať prístup 

6. vyzýva EÚ, aby podporovala 
digitálnu a ekologickú transformáciu 
investíciami do umelej inteligencie a 
celoživotného vzdelávania, rekvalifikácie a 
zvyšovania úrovne zručností s cieľom 
podporiť digitálnu gramotnosť, zavádzanie 
pokročilých digitálnych, ľudských a 
sociálnych zručností a nových zručností 
pre nové povolania a odvetvia, ktoré 
vyplynú z prechodu na udržateľné, 
uhlíkovo neutrálne hospodárstvo; 
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zameraný na budúcnosť, pokiaľ ide o 
odborné vzdelávanie a odbornú prípravu, a 
najmä digitálne zručnosti; ako prioritu 
zdôrazňuje potrebu riešiť nesúlad medzi 
zručnosťami/kvalifikáciami a potrebami 
trhu práce.

zdôrazňuje potrebu zaujať prístup 
zameraný na budúcnosť, pokiaľ ide o 
odborné vzdelávanie a odbornú prípravu, a 
najmä digitálne zručnosti; ako prioritu 
zdôrazňuje potrebu riešiť nesúlad medzi 
zručnosťami/kvalifikáciami a potrebami 
trhu práce; v tejto súvislosti vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby presadzovali, 
posilňovali a podporovali učňovskú 
prípravu s cieľom uľahčiť udržateľné 
začlenenie mladých ľudí na trh práce;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 102
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva EÚ, aby podporovala 
digitálnu a ekologickú transformáciu 
investíciami do umelej inteligencie a 
rekvalifikácie a zvyšovania úrovne 
zručností s cieľom podporiť digitálnu 
gramotnosť, zavádzanie pokročilých 
digitálnych zručností a nových zručností 
pre nové povolania a odvetvia, ktoré 
vyplynú z prechodu na udržateľné, 
uhlíkovo neutrálne hospodárstvo; 
zdôrazňuje potrebu zaujať prístup 
zameraný na budúcnosť, pokiaľ ide o 
odborné vzdelávanie a odbornú prípravu, a 
najmä digitálne zručnosti; ako prioritu 
zdôrazňuje potrebu riešiť nesúlad medzi 
zručnosťami/kvalifikáciami a potrebami 
trhu práce.

6. zdôrazňuje, že používanie 
moderných prelomových technológií, ako 
sú napríklad blockchain a umelá 
inteligencia, cloud a vysokovýkonná 
výpočtová technika (HPC), môže výrazne 
zvýšiť konkurencieschopnosť MSP; 
vyzýva EÚ, aby podporovala digitálnu a 
ekologickú transformáciu investíciami do 
umelej inteligencie a rekvalifikácie a 
zvyšovania úrovne zručností s cieľom 
podporiť digitálnu gramotnosť, zavádzanie 
pokročilých digitálnych zručností a nových 
zručností pre nové povolania a odvetvia, 
ktoré vyplynú z prechodu na udržateľné, 
uhlíkovo neutrálne hospodárstvo; 
zdôrazňuje potrebu zaujať prístup 
zameraný na budúcnosť, pokiaľ ide o 
odborné vzdelávanie a odbornú prípravu, a 
najmä digitálne zručnosti; ako prioritu 
zdôrazňuje potrebu riešiť nesúlad medzi 
zručnosťami/kvalifikáciami a potrebami 
trhu práce.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 103
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva EÚ, aby podporovala 
digitálnu a ekologickú transformáciu 
investíciami do umelej inteligencie a 
rekvalifikácie a zvyšovania úrovne 
zručností s cieľom podporiť digitálnu 
gramotnosť, zavádzanie pokročilých 
digitálnych zručností a nových zručností 
pre nové povolania a odvetvia, ktoré 
vyplynú z prechodu na udržateľné, 
uhlíkovo neutrálne hospodárstvo; 
zdôrazňuje potrebu zaujať prístup 
zameraný na budúcnosť, pokiaľ ide o 
odborné vzdelávanie a odbornú prípravu, a 
najmä digitálne zručnosti; ako prioritu 
zdôrazňuje potrebu riešiť nesúlad medzi 
zručnosťami/kvalifikáciami a potrebami 
trhu práce.

6. vyzýva EÚ, aby podporovala 
digitálnu a ekologickú transformáciu 
investíciami do umelej inteligencie a 
rekvalifikácie a zvyšovania úrovne 
zručností s cieľom podporiť digitálnu 
gramotnosť, zavádzanie pokročilých 
digitálnych zručností a nových zručností 
pre nové povolania a odvetvia, ktoré 
vyplynú z prechodu na udržateľné, 
uhlíkovo neutrálne hospodárstvo; 
zdôrazňuje potrebu zaujať prístup 
zameraný na budúcnosť, pokiaľ ide o 
odborné vzdelávanie a odbornú prípravu, a 
najmä digitálne zručnosti; ako prioritu 
zdôrazňuje potrebu riešiť nesúlad medzi 
zručnosťami/kvalifikáciami a potrebami 
trhu práce; zdôrazňuje, že je dôležité 
podporovať digitálnu transformáciu 
MSP, najmä pokiaľ ide o nemateriálne 
investície a posilnenie kybernetickej 
bezpečnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Stefania Zambelli

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. uznáva, že MSP predstavujú jadro 
štruktúry európskeho priemyslu, a preto 
sú nevyhnutné v rámci výrobných 
reťazcov veľkých podnikov; v tejto 
súvislosti považuje za zásadnú úlohu MSP 
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v záujme zaručenia európskej 
zamestnanosti, uznáva teda dôležitosť 
úzkej spolupráce medzi členskými štátmi 
s cieľom zjednodušiť uplatňovanie 
daňových úľav, ktoré podnecujú 
zamestnanosť;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 105
Leila Chaibi

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. pripomína, že mnoho veľkých 
podnikov, najmä GAFAM (Google, Apple, 
Facebook, Amazon a Microsoft), 
farmaceutický priemysel a veľké 
obchodné reťazce mali prospech z krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 tým, 
že dosiahli mimoriadne zisky; trvá na tom, 
že je potrebné, aby tieto veľké podniky 
solidárne prispievali MSP v ťažkostiach; 
trvá na tom, že je potrebné ukončiť 
oneskorené platby veľkých podnikov voči 
MSP a mikropodnikom s cieľom 
predchádzať hotovostným výpadkom, 
ktoré ohrozujú pracovné miesta; žiada, 
aby sa od spoločností kótovaných na 
burze požadovalo zverejnenie výšky dlhov, 
ktoré majú voči svojim dodávateľom – 
MSP a mikropodnikom, a priemerného 
počtu dní oneskorenia; podporuje 
zavedenie automaticky ukladaných pokút 
za deň prekročenia;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 106
Jeroen Lenaers
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Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. domnieva sa, že vystúpenie 
Spojeného kráľovstva z Európskej únie 
malo negatívny vplyv na MSP v EÚ, 
najmä tých, ktoré každodenne obchodujú 
so Spojeným kráľovstvom; zdôrazňuje, že 
nové partnerstvo so Spojeným 
kráľovstvom by malo venovať osobitnú 
pozornosť osobitnej situácii MSP, a 
vyzýva EÚ a Spojené kráľovstvo, aby sa 
usilovali o zjednodušenie požiadaviek a 
formalít pre colné postupy pre MSP s 
cieľom vyhnúť sa akejkoľvek dodatočnej 
administratívnej záťaži, a nabáda strany, 
aby zriadili kontaktné miesta pre MSP.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. domnieva sa, že nová stratégia pre 
európske MSP môže uspieť len 
prostredníctvom integrovaného 
strategického plánovania, pričom sa 
združia zdroje európskych aktérov, 
regionálnych a miestnych inštitúcií, 
priemyselných zoskupení, sociálnych 
partnerov, univerzít a výskumných 
skupín; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
význam podporných štruktúr, ako sú siete 
MSP, jednotné kontaktné miesta 
a agentúry regionálneho rozvoja, 
inovačné zoskupenia a poradenstvo pre 
startupy pri vytváraní miestnych a 
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regionálnych hodnotových reťazcov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
komplementárnosť medzi cieľmi 
európskej stratégie pre MSP, nového 
akčného plánu pre obehové hospodárstvo, 
aktualizovaného programu v oblasti 
zručností pre Európu a európskej 
priemyselnej stratégie s cieľom 
zabezpečiť existenciu a rozvoj MSP počas 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19, a 
tým bojovať proti rastúcej miere 
nezamestnanosti, najmä v tých 
odvetviach, ktoré boli vážne postihnuté, 
ako je cestovný ruch a sektor stravovacích 
a ubytovacích služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. víta návrh Komisie spustí program 
pre „digitálnych dobrovoľníkov“ s cieľom 
umožniť kvalifikovaným mladým ľuďom 
a skúseným starším ľuďom, aby sa 
podelili o svoju digitálnu kompetenciu so 
zamestnancami v tradičných podnikoch;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 110
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. poukazuje na potrebu rozvoja 
špecializovaných zručností a kompetencií 
na skorej úrovni v európskych 
vzdelávacích systémoch s cieľom 
podporiť podnikateľské zmýšľanie medzi 
našou mládežou a pokračujúci rozvoj 
nových MSP; žiada, aby sa vyčlenili 
dodatočné zdroje na podporu odbornej 
prípravy v oblasti podnikania, a nabáda 
členské štáty, aby zabezpečili, že 
vnútroštátne vzdelávacie systémy budú 
zamerané na vybavenie mladých 
absolventov zručnosťami na zakladanie a 
riadenie podnikov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. domnieva sa, že podnikatelia EÚ 
budú stredobodom procesu obnovy, a 
zdôrazňuje, že podpora podnikania je 
dôležitou hnacou silou sociálneho 
začlenenia, inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho hospodárskeho rastu a 
konkurencieschopnosti; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby posilňovali a 
podporovali rozvoj podnikateľského 
ducha a zručností a aby uľahčili 
vytváranie nových obchodných modelov 
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pre MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. domnieva sa, že podpora pre 
spoločnosti bude nevyhnutná na 
zvládnutie potrieb vo všetkých odvetviach 
činnosti a že tradičné MSP budú musieť 
byť podporované viac ako kedykoľvek 
predtým spolu s tými inovatívnejšími; 
zdôrazňuje potrebu spravodlivej 
hospodárskej súťaže pre MSP v 
európskom online prostredí, najmä 
prostredníctvom budúceho aktu o 
digitálnych službách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind

Návrh stanoviska
Odsek 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6c. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
smernicu o dôstojných pracovných 
podmienkach a podmienkach 
zamestnávania v digitálnom hospodárstve 
vrátane telepráce;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 114
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje, že príliš podrobné 
právne predpisy v oblastiach ako umelá 
inteligencia a kybernetická bezpečnosť 
predstavujú riziko vytvorenia nadmerných 
byrokratických a komplikovaných 
právnych predpisov pre MSP pôsobiace 
na jednotnom trhu; žiada, aby sa 
pozornosť presunula na technologicky 
neutrálny legislatívny rámec založený na 
zásadách, ktorý podporuje rozvoj trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podnecovali a podporovali podnikanie 
žien, najmä prostredníctvom ľahšieho 
prístupu k financovaniu alebo odbornej 
príprave, ako aj zaručením lepšej 
rovnováhy medzi pracovným 
a súkromným životom.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 116
Anne Sander
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Návrh stanoviska
Odsek 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6c. zdôrazňuje význam podpory 
podnikania, a to aj medzi ženami a 
mladými ľuďmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Odsek 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. zdôrazňuje, že pandémia COVID-
19 zdôraznila význam digitálnych riešení, 
najmä telepráce, a potrebu stanoviť 
spoločné minimálne normy na európskej 
úrovni s cieľom chrániť zdravie a 
bezpečnosť pracovníkov v tejto súvislosti; 
konštatuje, že telepráca ponúka 
príležitosti, ako je lepšia rovnováha medzi 
pracovným a súkromným životom, 
zníženie emisií CO2 v súvislosti s 
každodenným dochádzaním a zlepšenie 
pracovných príležitostí pre osoby so 
zdravotným postihnutím, pričom zároveň 
existujú riziká súvisiace s duševným 
zdravím pracovníkov, ako aj všeobecné 
problémy týkajúce sa sociálnej, 
profesionálnej a digitálnej priepasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová
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Návrh stanoviska
Odsek 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. zdôrazňuje význam legislatívneho 
prostredia priaznivého pre MSP; vyzýva 
Komisiu, aby prísne uplatňovala test 
MSP, ktorý by pomohol pri vykonávaní 
dôležitej zásady „najskôr myslieť na 
malých“; podporuje plány Komisie 
vymenovať vyslanca EÚ pre MSP s 
cieľom riešiť a uľahčiť problémy a 
riešenia súvisiace s MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odsek 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. vyzýva členské štáty, aby využili 
budúci Európsky sociálny fond plus a 
nové možnosti investovať prostriedky z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
do rozvoja zručností pre inteligentnú 
špecializáciu, priemyselnú transformáciu 
a podnikanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odsek 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. zdôrazňuje, že je dôležité 
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podporovať ďalšiu súčinnosť medzi 
MSP, výskumnými inštitútmi, 
univerzitami a sektorom vzdelávania s 
cieľom zabezpečiť, aby zručnosti 
zodpovedali potrebám trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Stefania Zambelli

Návrh stanoviska
Odsek 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. považuje za prvoradú potrebu 
zabrániť postupu premiestňovania MSP 
do členských štátov s priaznivejšími 
daňovými systémami.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 122
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Odsek 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6c. odporúča posilniť výmenu 
iniciatív zameraných na MSP, ktoré sa 
ukázali ako úspešné, a najlepších 
postupov medzi členskými štátmi; okrem 
toho odporúča, aby sa vytvorili platformy 
na výmenu informácií medzi MSP, ktoré 
vyvíjajú inovatívne prelomové 
technológie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 123
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odsek 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6c. zdôrazňuje potrebu zahrnúť do 
aktualizovaného programu v oblasti 
zručností pre Európu vyhradenú zložku 
pre MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind

Návrh stanoviska
Odsek 6 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6d. vyzýva Komisiu, aby zaviedla 
Európsky register sociálneho 
zabezpečenia, ako aj európske číslo 
sociálneho zabezpečenia, s cieľom 
poskytnúť právnu istotu pracovníkom a 
uľahčiť prácu podnikov, najmä MSP, 
poskytovaním cezhraničných služieb a 
zároveň účinne kontrolovať 
subdodávateľské postupy a bojovať proti 
sociálnym podvodom; v tejto súvislosti 
naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili riadne vykonávanie 
a presadzovanie práva Únie s cieľom 
uľahčiť voľný pohyb a sociálnu ochranu 
pracovníkov, ako aj cezhraničné 
poskytovanie služieb, čím sa zabezpečia 
rovnaké podmienky na jednotnom trhu;

Or. en



AM\1209858SK.docx 73/80 PE655.633v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 125
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová

Návrh stanoviska
Odsek 6 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6d. zdôrazňuje potrebu podporovať 
sociálne a solidárne podniky vytvorením 
priaznivého prostredia na ich rozvoj; 
zdôrazňuje, že Komisia a členské štáty by 
mali podporovať zakladanie sociálnych a 
solidárnych podnikov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odsek 6 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6d. požaduje, aby stratégia pre MSP 
poskytla jednoduchý prístup 
k financovaniu a priniesla vhodné 
nástroje na podporu veľmi malých 
projektov (spoločné pravidlá európskeho 
kolektívneho financovania, spoločné 
pravidlá hospodárskej súťaže v oblasti 
rizikového kapitálu, sociálneho 
hospodárstva, obchodu, služieb atď.);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel
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Návrh stanoviska
Odsek 6 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6e. víta finančnú pomoc, ktorú 
Komisia poskytla na záchranu 
pracovných miest prostredníctvom 
programu SURE, a domnieva sa, že 
Európsky systém zaistenia 
v nezamestnanosti by mohol byť ďalším 
nástrojom na podporu spravodlivého 
prechodu na obehové, klimaticky 
neutrálne a digitálne hospodárstvo a 
prispieť k odolnosti európskeho 
hospodárstva a najmä európskych MSP; 
očakáva návrh Komisie, ktorý v tejto 
súvislosti oznámila predsedníčka von der 
Leyenová;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odsek 6 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6e. zdôrazňuje, že právne predpisy EÚ 
musia byť priaznivé pre MSP; zdôrazňuje, 
že je potrebné posilniť kontrolu rozmeru 
MSP vo všetkých posúdeniach vplyvu a 
mala by sa považovať za záväzný test 
MSP vo fáze posudzovania vplyvu, pričom 
sa bude plne riadiť zásadou „najskôr 
myslieť na malých“ a posudzovať 
hospodársky vplyv vrátane nákladov na 
dosiahnutie súladu legislatívnych návrhov 
týkajúcich sa MSP;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 129
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Návrh stanoviska
Odsek 6 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6e. vyzýva Komisiu, aby zvážila 
potrebu vytvorenia jednotného 
kontaktného miesta zameraného na 
podporu internacionalizácie MSP, 
napríklad poskytovaním informácií o 
fondoch a grantoch pre štúdie technickej 
uskutočniteľnosti inovačných podnikov a 
ďalších relevantných informácií o 
internacionalizácii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odsek 6 f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6f. zdôrazňuje, že MSP musia mať 
prístup k ponukovým konaniam verejného 
obstarávania, keďže verejné obstarávanie 
poskytne páku na podporu obnovy; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje, že je potrebné riešiť 
nespravodlivé výberové kritériá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Odsek 6 f (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6f. vyzýva na odstránenie akejkoľvek 
diskriminácie v odmeňovaní na základe 
veku alebo pohlavia a na zabezpečenie, v 
súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi a praxou, aby všetci pracovníci 
mali nárok na dôstojné mzdy buď 
prostredníctvom kolektívnych zmlúv, 
alebo zákonom stanovených minimálnych 
miezd;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Odsek 6 g (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6g. zdôrazňuje, že MSP musia 
prispievať k prekonaniu rozdielov v 
zamestnanosti, odmeňovaní a dôchodkoch 
žien a mužov na trhu práce, okrem iného 
poskytovaním alebo podporou zariadení 
starostlivosti o deti, opatrovateľskej 
dovolenky, pružného pracovného času 
opatrovateľov, ako aj zabezpečením 
rovnakej odmeny za rovnakú prácu a 
transparentnosti odmeňovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson
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Návrh stanoviska
Odsek 6 h (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6h. zdôrazňuje, že MSP zohrávajú 
významnú úlohu pri zabezpečovaní 
environmentálne, sociálne a hospodársky 
udržateľného rastu; požaduje preto 
záväzné pravidlá sociálnej zodpovednosti 
podnikov v súlade so zásadami a cieľmi 
Európskej zelenej dohody, Európskeho 
piliera sociálnych práv a cieľmi 
udržateľného rozvoja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Odsek 6 i (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6i. vyzýva MSP, aby plnili svoju 
environmentálnu a sociálnu 
zodpovednosť a prijímali proaktívne 
kroky na identifikáciu a prevenciu 
akéhokoľvek porušovania ľudských alebo 
environmentálnych práv, korupcie či 
daňových únikov, a to aj vo svojich 
pobočkách a dodávateľských reťazcoch; 
poukazuje na to, že organizácia práce, 
rovnosť príležitostí a sociálne začlenenie, 
antidiskriminačné opatrenia, primerané 
normy v oblasti transparentnosti, 
spoľahlivé mechanizmy zodpovednosti a 
rozvoj celoživotného vzdelávania a 
odbornej prípravy sú v tomto kontexte 
kľúčové;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 135
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Odsek 6 j (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6j. vyzýva Komisiu, aby uznala, 
presadzovala a chránila inkluzívne 
podniky v záujme stáleho zamestnávania 
ľudí so zdravotným postihnutím na trhu 
práce; vyzdvihuje potenciál podnikov 
sociálneho hospodárstva a organizácií 
z hľadiska uľahčovania začleňovania 
osôb so zdravotným postihnutím do trhu 
práce; zdôrazňuje význam poskytovania 
cielenej podpory z Európskeho sociálneho 
fondu pre sociálne hospodárstvo; 
pripomína, že MSP riadené zraniteľnými 
skupinami majú náročnejší prístup k 
finančným prostriedkom a potrebujú 
cielenú podporu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Odsek 6 k (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6k. zdôrazňuje význam sociálneho a 
solidárneho hospodárstva, ktoré poskytuje 
zamestnanie viac ako 14 miliónom ľudí, 
čo predstavuje približne 6,5 % 
pracovníkov v EÚ; poukazuje na to, že 
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dva milióny podnikov sociálneho a 
solidárneho hospodárstva v EÚ, ktoré 
predstavujú 10 % podnikov v Únii, sa v 
čase krízy ukázali byť odolné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Odsek 6 l (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6l. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby lepšie koordinovali rôzne nástroje 
financovania určené pre MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Odsek 6 m (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6m. zastáva názor, že daňové politiky 
pre MSP by mali podporovať udržateľný 
rozvoj a vytváranie kvalitných pracovných 
miest;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 139
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Odsek 6 n (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6n. vyzýva členské štáty, aby vytvorili 
aktívne politiky pracovného trhu, 
podporovali výskum a inováciu, a 
poskytovali kvalitné verejné služby a 
infraštruktúry, a tým podnecovali aj 
súkromný sektor k investíciám do MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Odsek 6 o (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6o. pripomína, že je dôležité aktívne 
podporovať podnikanie žien na európskej 
a vnútroštátnej úrovni, pretože ženy sú 
jednou zo skupín, ktoré najviac trpia 
krízou spôsobenou ochorením COVID-19.

Or. en


