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Pozmeňujúci návrh 1
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Odôvodnenie -A (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-A. keďže demografické zmeny majú 
hospodárske, sociálne a environmentálne 
dôsledky, najmä vo vidieckych oblastiach, 
a neovplyvňujú všetky krajiny a regióny 
v rovnakej miere; keďže medzi tými, ktorí 
tieto oblasti opúšťajú, sú najmä mladí 
ľudia a ženy1a; keďže izolované oblasti 
a oblasti s obmedzeným prístupom sú 
najviac vystavené demografickému 
poklesu a takáto nerovnováha je veľkou 
výzvou tak pre územia postihnuté 
vyľudňovaním, ako aj pre územia, kde 
dochádza k prílevu obyvateľstva; keďže 
tento jav spôsobuje úbytok populácie 
v produktívnom veku a starnutie 
obyvateľstva a môže so sebou prinášať 
nebezpečenstvo úplného zmiznutia obcí 
a dedín v regiónoch EÚ;
_________________
1a Demografické trendy v regiónoch EÚ, 
Výskumná služba Európskeho 
parlamentu, 2019

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh



PE657.233v01-00 4/74 AM\1212531SK.docx

SK

A. keďže demografická zmena so 
sebou prináša značný hospodársky 
a sociálny tlak na vlády členských štátov, 
ako aj na miestne a regionálne orgány pri 
poskytovaní verejných služieb, najmä 
sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb 
alebo infraštruktúry; keďže tento tlak sa 
ešte zintenzívni znížením počtu 
ekonomicky aktívnych obyvateľov 
a zvýšením indexu ekonomického 
zaťaženia; keďže kvalitné verejné 
a súkromné služby zohrávajú kľúčovú 
úlohu najmä v oblasti starostlivosti o deti, 
dlhodobej starostlivosti a zariadení dennej 
starostlivosti a keďže treba posilniť úlohu 
starostlivosti na diaľku a telemedicíny;

A. keďže demografické výzvy so sebou 
prinášajú značný hospodársky a sociálny 
tlak na vlády členských štátov, ako aj na 
miestne a regionálne orgány pri 
poskytovaní verejných služieb, najmä 
sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb 
alebo infraštruktúry; keďže bez primeranej 
politickej reakcie sa tento tlak môže 
zintenzívniť celkovým znížením počtu 
ekonomicky aktívnych obyvateľov 
a zvýšením indexu ekonomického 
zaťaženia, čo by viedlo k začarovanému 
kruhu výziev; keďže vhodná 
infraštruktúra a kvalitné prístupné 
a cenovo dostupné verejné a súkromné 
služby, kvalitné pracovné miesta, 
primerané bývanie, doprava 
a širokopásmové pripojenie zohrávajú 
kľúčovú úlohu najmä v oblasti 
starostlivosti o deti, dlhodobej starostlivosti 
a zariadení dennej starostlivosti, a pri 
rozhodovaní ľudí o tom, či zostanú 
v danom regióne alebo sa presťahujú do 
iného regiónu; keďže treba podrobnejšie 
preskúmať úlohu starostlivosti na diaľku, 
telemedicíny, práce na diaľku 
a digitálneho vzdelávania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže demografická zmena so 
sebou prináša značný hospodársky 
a sociálny tlak na vlády členských štátov, 
ako aj na miestne a regionálne orgány pri 
poskytovaní verejných služieb, najmä 
sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb 
alebo infraštruktúry; keďže tento tlak sa 
ešte zintenzívni znížením počtu 

A. keďže intenzita a rýchlosť 
demografickej zmeny so sebou prináša 
značný hospodársky, sociálny, kultúrny, 
vzdelávací, fiškálny a environmentálny 
tlak na vlády členských štátov, ako aj na 
miestne a regionálne orgány pri 
poskytovaní a údržbe verejných služieb, 
vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, 
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ekonomicky aktívnych obyvateľov 
a zvýšením indexu ekonomického 
zaťaženia; keďže kvalitné verejné 
a súkromné služby zohrávajú kľúčovú 
úlohu najmä v oblasti starostlivosti o deti, 
dlhodobej starostlivosti a zariadení dennej 
starostlivosti a keďže treba posilniť úlohu 
starostlivosti na diaľku a telemedicíny;

sociálnej starostlivosti, bývania, sociálnych 
služieb alebo infraštruktúry; keďže tento 
tlak sa ešte zintenzívni znížením počtu 
ekonomicky aktívnych obyvateľov 
a zvýšením indexu ekonomického 
zaťaženia; keďže zvýšená produktivita, 
inkluzívnejší trh práce a kvalitné verejné 
a súkromné služby zohrávajú kľúčovú 
úlohu najmä v oblasti starostlivosti o deti, 
dlhodobej starostlivosti a zariadení dennej 
starostlivosti a pri zlepšovaní kvality života 
a zabezpečovaní rovnakých pracovných 
príležitostí pre občanov EÚ v najviac 
vyľudnených oblastiach, najmä pre osoby 
so zdravotným postihnutím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Antonius Manders

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže demografická zmena so 
sebou prináša značný hospodársky 
a sociálny tlak na vlády členských štátov, 
ako aj na miestne a regionálne orgány pri 
poskytovaní verejných služieb, najmä 
sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb 
alebo infraštruktúry; keďže tento tlak sa 
ešte zintenzívni znížením počtu 
ekonomicky aktívnych obyvateľov 
a zvýšením indexu ekonomického 
zaťaženia; keďže kvalitné verejné 
a súkromné služby zohrávajú kľúčovú 
úlohu najmä v oblasti starostlivosti o deti, 
dlhodobej starostlivosti a zariadení dennej 
starostlivosti a keďže treba posilniť úlohu 
starostlivosti na diaľku a telemedicíny;

A. keďže vyššia priemerná dĺžka 
života je významným úspechom 
sociálnych a zdravotníckych systémov 
v EÚ a zároveň vyvíja značný hospodársky 
a sociálny tlak na spoločnosti, vlády 
a miestne a regionálne orgány členských 
štátov pri poskytovaní inkluzívnych 
verejných a súkromných služieb, najmä 
sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb 
alebo infraštruktúry prispôsobenej starším 
osobám; keďže tento tlak sa ešte 
zintenzívni znížením počtu ekonomicky 
aktívnych obyvateľov a zvýšením indexu 
ekonomického zaťaženia; keďže cenovo 
dostupné kvalitné služby zohrávajú 
kľúčovú úlohu najmä v oblasti 
starostlivosti o staršie osoby a deti, 
dlhodobej starostlivosti a zariadení dennej 
starostlivosti a keďže treba posilniť úlohu 
starostlivosti na diaľku a telemedicíny; 
keďže starnutie obyvateľstva je tiež 
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príležitosťou na budovanie striebornej 
ekonomiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže demografická zmena so 
sebou prináša značný hospodársky 
a sociálny tlak na vlády členských štátov, 
ako aj na miestne a regionálne orgány pri 
poskytovaní verejných služieb, najmä 
sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb 
alebo infraštruktúry; keďže tento tlak sa 
ešte zintenzívni znížením počtu 
ekonomicky aktívnych obyvateľov 
a zvýšením indexu ekonomického 
zaťaženia; keďže kvalitné verejné 
a súkromné služby zohrávajú kľúčovú 
úlohu najmä v oblasti starostlivosti o deti, 
dlhodobej starostlivosti a zariadení dennej 
starostlivosti a keďže treba posilniť úlohu 
starostlivosti na diaľku a telemedicíny;

A. keďže demografická zmena so 
sebou prináša značný hospodársky 
a sociálny tlak na vlády členských štátov, 
ako aj na miestne a regionálne orgány pri 
poskytovaní verejných služieb, najmä 
sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb, 
infraštruktúry a štátneho rozpočtu; keďže 
tento tlak sa ešte zintenzívni znížením 
počtu ekonomicky aktívnych obyvateľov 
a zvýšením indexu ekonomického 
zaťaženia, ako aj očakávaným nárastom 
počtu osôb so zdravotným postihnutím; 
keďže kvalitné a geograficky a finančne 
dostupné verejné a súkromné služby 
zohrávajú kľúčovú úlohu najmä v oblasti 
starostlivosti o deti, dlhodobej starostlivosti 
a zariadení dennej starostlivosti pre staršie 
osoby a osoby so zdravotným postihnutím 
a keďže treba posilniť úlohu starostlivosti 
na diaľku a telemedicíny s osobitým 
zreteľom na ľudskú dôstojnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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A. keďže demografická zmena so 
sebou prináša značný hospodársky 
a sociálny tlak na vlády členských štátov, 
ako aj na miestne a regionálne orgány pri 
poskytovaní verejných služieb, najmä 
sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb 
alebo infraštruktúry; keďže tento tlak sa 
ešte zintenzívni znížením počtu 
ekonomicky aktívnych obyvateľov 
a zvýšením indexu ekonomického 
zaťaženia; keďže kvalitné verejné 
a súkromné služby zohrávajú kľúčovú 
úlohu najmä v oblasti starostlivosti o deti, 
dlhodobej starostlivosti a zariadení dennej 
starostlivosti a keďže treba posilniť úlohu 
starostlivosti na diaľku a telemedicíny;

A. keďže demografická zmena so 
sebou prináša značný hospodársky 
a sociálny tlak na vlády členských štátov, 
ako aj na miestne a regionálne orgány pri 
poskytovaní verejných služieb, najmä 
sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb 
alebo infraštruktúry; keďže tento tlak sa 
ešte zintenzívni znížením počtu 
ekonomicky aktívnych obyvateľov 
a zvýšením indexu ekonomického 
zaťaženia; keďže kvalitné verejné 
a súkromné služby zohrávajú kľúčovú 
úlohu najmä v oblasti starostlivosti o deti, 
dlhodobej starostlivosti a zariadení dennej 
starostlivosti a keďže treba posilniť úlohu 
starostlivosti na diaľku a telemedicíny; 
keďže je nevyhnutné zabezpečiť 
všeobecný prístup k výrobkom a službám 
pre osoby s osobitnými potrebami v súlade 
s koncepciou univerzálneho dizajnu;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 7
Tatjana Ždanoka

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže demografická zmena so 
sebou prináša značný hospodársky 
a sociálny tlak na vlády členských štátov, 
ako aj na miestne a regionálne orgány pri 
poskytovaní verejných služieb, najmä 
sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb 
alebo infraštruktúry; keďže tento tlak sa 
ešte zintenzívni znížením počtu 
ekonomicky aktívnych obyvateľov 
a zvýšením indexu ekonomického 
zaťaženia; keďže kvalitné verejné 
a súkromné služby zohrávajú kľúčovú 
úlohu najmä v oblasti starostlivosti o deti, 
dlhodobej starostlivosti a zariadení dennej 
starostlivosti a keďže treba posilniť úlohu 

A. keďže demografická zmena so 
sebou prináša značný hospodársky 
a sociálny tlak na vlády členských štátov, 
ako aj na miestne a regionálne orgány pri 
poskytovaní verejných služieb, najmä 
sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb 
alebo infraštruktúry a na životné 
prostredie; keďže tento tlak sa ešte 
zintenzívni znížením počtu ekonomicky 
aktívnych obyvateľov a zvýšením indexu 
ekonomického zaťaženia; keďže kvalitné 
verejné a súkromné služby zohrávajú 
kľúčovú úlohu najmä v oblasti 
starostlivosti o deti, dlhodobej starostlivosti 
a zariadení dennej starostlivosti a keďže 
treba pred posilnením úlohy starostlivosti 
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starostlivosti na diaľku a telemedicíny; na diaľku a telemedicíny vykonať ich 
náležité posúdenie s cieľom zabezpečiť 
kvalitu liečby, bezpečnosť pacientov, 
prístup ku všetkým skupinám a ochranu 
údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș 
Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže demografická zmena so 
sebou prináša značný hospodársky 
a sociálny tlak na vlády členských štátov, 
ako aj na miestne a regionálne orgány pri 
poskytovaní verejných služieb, najmä 
sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb 
alebo infraštruktúry; keďže tento tlak sa 
ešte zintenzívni znížením počtu 
ekonomicky aktívnych obyvateľov 
a zvýšením indexu ekonomického 
zaťaženia; keďže kvalitné verejné 
a súkromné služby zohrávajú kľúčovú 
úlohu najmä v oblasti starostlivosti o deti, 
dlhodobej starostlivosti a zariadení dennej 
starostlivosti a keďže treba posilniť úlohu 
starostlivosti na diaľku a telemedicíny;

A. keďže demografická zmena so 
sebou prináša značný hospodársky 
a sociálny tlak na vlády členských štátov, 
ako aj na miestne a regionálne orgány pri 
poskytovaní verejných služieb, najmä 
zdravotnej a sociálnej starostlivosti 
a sociálnych služieb alebo infraštruktúry; 
keďže tento tlak sa ešte zintenzívni 
znížením počtu ekonomicky aktívnych 
obyvateľov, zvýšením indexu 
ekonomického zaťaženia a rastúcim 
počtom chronických ochorení; keďže 
prístupné, cenovo dostupné a odolné 
kvalitné verejné a súkromné služby 
zohrávajú kľúčovú úlohu najmä v oblasti 
starostlivosti o deti, dlhodobej starostlivosti 
a zariadení dennej starostlivosti a keďže 
treba posilniť úlohu starostlivosti na diaľku 
a telemedicíny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Dominique Bilde, France Jamet

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže demografická zmena so 
sebou prináša značný hospodársky a 
sociálny tlak na vlády členských štátov, 
ako aj na miestne a regionálne orgány pri 
poskytovaní verejných služieb, najmä 
sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb 
alebo infraštruktúry; keďže tento tlak sa 
ešte zintenzívni znížením počtu 
ekonomicky aktívnych obyvateľov 
a zvýšením indexu ekonomického 
zaťaženia; keďže kvalitné verejné a 
súkromné služby zohrávajú kľúčovú úlohu 
najmä v oblasti starostlivosti o deti, 
dlhodobej starostlivosti a zariadení dennej 
starostlivosti a keďže treba posilniť úlohu 
starostlivosti na diaľku a telemedicíny;

A. keďže demografické zmeny 
vrátane zmien súvisiacich 
s prisťahovalectvom so sebou prinášajú 
značný hospodársky a sociálny tlak na 
vlády členských štátov, ako aj na miestne a 
regionálne orgány pri poskytovaní 
verejných služieb, najmä sociálnej 
starostlivosti a sociálnych služieb alebo 
infraštruktúry; keďže tento tlak sa ešte 
zintenzívni znížením počtu ekonomicky 
aktívnych obyvateľov a zvýšením indexu 
ekonomického zaťaženia; keďže kvalitné 
verejné a súkromné služby zohrávajú 
kľúčovú úlohu najmä v oblasti 
starostlivosti o deti, dlhodobej starostlivosti 
a zariadení dennej starostlivosti a keďže 
treba posilniť úlohu starostlivosti na diaľku 
a telemedicíny;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 10
José Manuel Fernandes

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže demografická zmena so 
sebou prináša značný hospodársky 
a sociálny tlak na vlády členských štátov, 
ako aj na miestne a regionálne orgány pri 
poskytovaní verejných služieb, najmä 
sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb 
alebo infraštruktúry; keďže tento tlak sa 
ešte zintenzívni znížením počtu 
ekonomicky aktívnych obyvateľov 
a zvýšením indexu ekonomického 
zaťaženia; keďže kvalitné verejné 
a súkromné služby zohrávajú kľúčovú 
úlohu najmä v oblasti starostlivosti o deti, 
dlhodobej starostlivosti a zariadení dennej 
starostlivosti a keďže treba posilniť úlohu 

A. keďže demografická zmena so 
sebou prináša značný hospodársky, 
sociálny a územný tlak na vlády členských 
štátov, ako aj na miestne a regionálne 
orgány pri poskytovaní verejných služieb, 
najmä sociálnej starostlivosti, starostlivosti 
o staršie osoby a sociálnych služieb alebo 
infraštruktúry; keďže tento tlak sa ešte 
zintenzívni znížením počtu ekonomicky 
aktívnych obyvateľov a zvýšením indexu 
ekonomického zaťaženia; keďže kvalitné 
verejné a súkromné služby zohrávajú 
kľúčovú úlohu najmä v oblasti 
starostlivosti o deti, dlhodobej starostlivosti 
a zariadení dennej starostlivosti a keďže 
treba posilniť úlohu starostlivosti na diaľku 
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starostlivosti na diaľku a telemedicíny; a telemedicíny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže demografická zmena so 
sebou prináša značný hospodársky 
a sociálny tlak na vlády členských štátov, 
ako aj na miestne a regionálne orgány pri 
poskytovaní verejných služieb, najmä 
sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb 
alebo infraštruktúry; keďže tento tlak sa 
ešte zintenzívni znížením počtu 
ekonomicky aktívnych obyvateľov 
a zvýšením indexu ekonomického 
zaťaženia; keďže kvalitné verejné 
a súkromné služby zohrávajú kľúčovú 
úlohu najmä v oblasti starostlivosti o deti, 
dlhodobej starostlivosti a zariadení dennej 
starostlivosti a keďže treba posilniť úlohu 
starostlivosti na diaľku a telemedicíny;

A. keďže demografická zmena so 
sebou prináša značný hospodársky 
a sociálny tlak na členské štáty, ako aj na 
miestne a regionálne orgány pri 
poskytovaní verejných služieb, najmä 
dôchodkov, sociálnej starostlivosti 
a sociálnych služieb alebo infraštruktúry; 
keďže tento tlak sa ešte zintenzívni 
znížením počtu ekonomicky aktívnych 
obyvateľov, absenciou dlhodobých 
sociálnych politík a zvýšením indexu 
ekonomického zaťaženia; keďže kvalitné 
verejné služby zohrávajú kľúčovú úlohu 
najmä v oblasti zdravotnej starostlivosti, 
starostlivosti o deti, dlhodobej starostlivosti 
a zariadení dennej starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže ambiciózne investície 
a pracovné miesta sú vo väčšej miere 
potrebné v regiónoch trpiacich 
vyľudňovaním, aby sa tak posilnila 



AM\1212531SK.docx 11/74 PE657.233v01-00

SK

obnova ich hospodárstva a zabezpečila 
dlhodobá konkurencieschopnosť na 
jednotnom trhu, a aby sa zvrátili 
negatívne demografické trendy; keďže 
nástroje politiky súdržnosti sa musia 
zamerať na viaceré faktory ovplyvňujúce 
rozhodovanie o tom, či zostať v danej 
oblasti alebo sa presťahovať, ktoré 
súvisia s nedostatočnou atraktívnosťou, 
ako je slabá infraštruktúra, obmedzený 
prístup k verejným službám, nízka miera 
pripojenia a nedostatok možností 
vzdelávania a pracovných príležitostí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže prirodzený prírastok 
obyvateľstva Únie je od roku 2012 
negatívny1a; keďže priemerný vek 
v krajinách EÚ28 sa zvýšil z 38,3 roka 
v roku 2001 na 43,1 roka v roku 2018; 
keďže od roku 2010 klesá počet 
obyvateľov v produktívnom veku 
a prognózy naznačujú ďalší pokles1b; 
keďže je pravdepodobné, že 
v nasledujúcich 50 rokoch sa počet 
obyvateľov v produktívnom veku zníži 
o 18 %1c;
_________________
1a Eurostat, Population and population 
change statistics, júl 2020. 
1b Výskumná služba Európskeho 
parlamentu, Demographic outlook for the 
European Union 2019, marec 2020, s. 3.
1c Európska komisia, Správa o vplyve 
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demografických zmien, jún 2020, s. 15.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže na demografické trendy EÚ 
má vplyv aj voľný pohyb osôb; keďže 
nerovnosti v EÚ môžu prinútiť 
pracovníkov, aby hľadali pracovné 
príležitosti v inom členskom štáte; keďže 
v niektorých oblastiach sa v dôsledku 
migrácie do miest a/alebo iných regiónov 
alebo členských štátov zvyšuje miera 
vyľudňovania;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže Európania sa môžu tešiť 
z dlhšieho a zdravšieho života, keďže 
priemerná dĺžka života mužov aj žien pri 
narodení sa za posledných päť desaťročí 
zvýšila približne o desať rokov; keďže by 
sa priemerná dĺžka života mala v roku 
2070 zvýšiť na 86,1 v prípade mužov a na 
90,3 v prípade žien1a;
_________________
1a Správa Európskej komisie o vplyve 
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demografických zmien 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže vidiecke regióny sú obzvlášť 
citlivé na tieto demografické zmeny;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 17
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže celkový index ekonomickej 
závislosti v EÚ28 predstavoval v roku 
2018 54,6 %, pričom index ekonomickej 
závislosti poproduktívnej zložky 
predstavoval 30,5 %; keďže sa 
predpokladá, že index ekonomickej 
závislosti poproduktívnej zložky dosiahne 
do roku 2030 úroveň 62 %2a; keďže 
v súčasnosti žije v EÚ podľa odhadov 100 
miliónov osôb so zdravotným postihnutím; 
keďže približne štvrtinu obyvateľov Únie 
zasiahlo v roku 2018 dlhotrvajúce 
obmedzenie činnosti z dôvodu 
zdravotných problémov; keďže takmer 
polovica populácie starších osôb v roku 
2014 uviedla ťažkosti s aspoň jednou 
činnosťou v oblasti osobnej starostlivosti 
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alebo v domácnosti 2b;
_________________
2a Výskumná služba Európskeho 
parlamentu, Demographic outlook for the 
European Union, marec 2020, s. 5 – 6.
2b Eurostat, Functional and activity 
limitations statistics, november 2019.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže sa ukázalo, že dlhodobé 
zameriavanie pozornosti na 
konkurencieschopnosť a trhové prístupy 
nie je schopné vyriešiť rozdiely medzi 
členskými štátmi a regiónmi, čo vedie 
k strate mnohých pracovných miest 
a posilňovaniu deindustrializácie celých 
regiónov; keďže len rozsiahle verejné 
investície môžu zaručiť skutočne 
rovnocenný, udržateľný a spravodlivý 
rozvoj vrátane kvalitných pracovných 
miest a ambicióznych sociálnych 
a environmentálnych cieľov;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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Ab. keďže chudoba starších osôb bude 
s vyvíjajúcimi sa demografickými trendmi 
pravdepodobne vzbudzovať čoraz väčšie 
obavy; keďže v roku 2018 bolo v EÚ27 
vystavených riziku chudoby 15,5 % osôb 
vo veku 65 alebo viac rokov1b; keďže ženy 
sú častejšie postihované chudobou 
v starobe;
_________________
1b Správa Európskej komisie o vplyve 
demografických zmien 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže negatívne demografické 
trendy zvyšujú dopyt po väčšej solidarite 
medzi generáciami; keďže treba posilniť 
úlohu starostlivosti na diaľku 
a telemedicíny, aby sa zaručil prístup 
k zdravotnej starostlivosti vo všetkých 
regiónoch EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A c (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ac. keďže priemerná dĺžka života žien 
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pri narodení je o 5,5 rokov vyššia ako 
v prípade mužov3a; keďže ženy znášajú 
neprimeranú záťaž spojenú s formálnou 
a neformálnou starostlivosťou o deti, 
staršie osoby a osoby so zdravotným 
postihnutím; keďže tretina žien vo vekovej 
kategórii od 20 do 64 rokov sa 
nezúčastňuje na zárobkovej činnosti 
z dôvodu rodinných alebo 
opatrovateľských povinností, v porovnaní 
s len 5 % neaktívnych mužov3b; keďže 
prevaha žien medzi neformálnymi 
opatrovateľmi má nielen negatívny vplyv 
na účasť žien na trhu práce, ale zároveň 
ich vystavuje ekonomickej závislosti, 
chudobe a sociálnemu vylúčeniu; keďže 
mnohé ženy vo vidieckych oblastiach sa 
popri svojich početných rodinných 
a opatrovateľských povinnostiach starajú 
o rodinné poľnohospodárske podniky 
a vykonávajú dodatočnú prácu, ktorá však 
často zostáva nepovšimnutá 3c;
_________________
3a Európska komisia, Správa o vplyve 
demografických zmien, jún 2020, s. 7.
3b EIGE, Index rodovej rovnosti, 2019. 
Work-life balance, 2020, s. 79. 
3c Výskumná služba Európskeho 
parlamentu. Demographic outlook for the 
European Union 2019, marec, 2020, s. 15.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A c (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ac. keďže vidiecke oblasti 
a agropotravinárske odvetvie predstavujú 
dôležité prvky pre sociálnu štruktúru 
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a dosiahnutie udržateľného hospodárstva 
EÚ; keďže poľnohospodárski pracovníci 
vo vidieckych oblastiach, najmä tí, ktorí 
sú znevýhodnení demografickými 
podmienkami, čelia oveľa vyššiemu riziku 
chudoby a sociálneho vylúčenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A c (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ac. keďže nerovnosti v rámci EÚ sa 
zhoršujú úspornými politikami, 
priemyselnou polarizáciou 
a centralizáciou bohatstva; keďže 
Európska únia by mala prijať skutočné 
sociálne a priemyselné politiky 
a ambiciózne dlhodobé opatrenia 
s cieľom dosiahnuť rovnaký rozvoj 
všetkých európskych regiónov a zaručiť 
vzostupnú sociálnu konvergenciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A c (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ac. keďže demografická zmena môže 
takisto priniesť príležitosti a nové 
perspektívy rozvoja, okrem iného 
prostredníctvom dopytu po kvalitných 
potravinách, vidieckeho a ekologického 
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turizmu alebo prostredníctvom striebornej 
ekonomiky a sociálnych inovácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A d (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ad. keďže za posledných desať rokov 
došlo k zvýšeniu percentuálneho podielu 
domácností s osamelými osobami; keďže 
k tomuto zvýšeniu došlo predovšetkým 
v domácnostiach s osamelými osobami bez 
detí4a; keďže v roku 2019 predstavoval 
podiel žien žijúcich v domácnostiach ako 
osamelé osoby až 40 %, čo je viac ako 
dvojnásobok podielu mužov žijúcich 
v domácnostiach ako osamelé osoby4b;
_________________
4a Európska komisia: Vplyv 
demografických zmien: Pracovný 
dokument útvarov Komisie, jún 2020, 
s. 21. 
4b Európska komisia, Správa o vplyve 
demografických zmien, jún 2020, s. 11.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A d (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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Ad. keďže v záujme udržateľného 
riešenia demografických výziev by Únia 
mala chrániť a posilniť úlohu verejnej 
iniciatívy a investícií, najmä 
v strategických odvetviach, ktoré sa 
považujú za príliš dôležité na to, aby boli 
odkázané len na trh;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A e (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ae. keďže v súhrnných údajoch 
o demografických zmenách existujú 
výrazné rozdiely v rámci členských štátov, 
ako aj medzi nimi; keďže demografický 
pokles v niektorých regiónoch zhoršuje 
existujúce nerovnosti a oslabuje kvalitu 
života ľudí; keďže demografický pokles 
má väčší vplyv na regióny, ktoré už aj tak 
zaostávajú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A f (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Af. keďže riešenie demografických 
výziev si vyžaduje koordinované opatrenia 
a komplexný súbor politík vrátane 
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cielených opatrení v oblasti 
zamestnanosti, sociálnej ochrany, zdravia 
a bezpečnosti pri práci, vzdelávania 
a zručností, ktoré vyžadujú čas na 
prípravu a dosiahnutie účinku; keďže 
niektoré negatívne vplyvy demografickej 
zmeny v najviac postihnutých regiónoch si 
vyžadujú okamžitú reakciu s pomocou 
nástrojov Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A g (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ag. keďže pandémia COVID-19 
odhalila nedostatok politických reakcií na 
vplyv demografických zmien v EÚ, ako je 
napríklad nedostatok primeraného 
bývania, kvalitných zariadení 
starostlivosti a vhodných služieb v oblasti 
opatery a podpory; keďže solidarita medzi 
generáciami má zásadný význam pre 
úspešné zotavenie sa z krízy a vytvorenie 
spravodlivejších, inkluzívnych 
a odolnejších spoločností, kde sú ľudské 
práva všetkých generácií rovnako 
chránené, kde sa v procese zelenej 
a digitálnej transformácie na nikoho 
nezabudne a kde sú základné služby 
verejné a prístupné pre všetkých;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson
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Návrh stanoviska
Odôvodnenie A h (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ah. keďže demografická zmena by sa 
nemala vnímať len ako hrozba, ale skôr 
ako následok chvályhodného zvýšenia 
dĺžky života a štrukturálnej zmeny, ktorá 
musí byť sociálne udržateľná, ktorá musí 
uznávať, oceňovať a využívať potenciál 
ľudí v každom veku a ktorá bude 
vyžadovať zapojenie tvorcov politík 
vrátane občianskej spoločnosti na 
všetkých príslušných úrovniach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A i (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ai. keďže voľný pohyb pracovníkov, 
ako aj vnútorná a vonkajšia migrácia, 
budú aj naďalej ovplyvňovať veľkosť 
populácie na vnútroštátnej, regionálnej 
úrovni a na úrovni Únie; keďže migráciu 
a únik mozgov často spôsobujú sociálne 
a hospodárske rozdiely medzi krajinami, 
a to v rámci Únie, ako aj medzi EÚ 
a tretími krajinami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson
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Návrh stanoviska
Odôvodnenie A j (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aj. keďže nástroje politiky súdržnosti 
predstavujú hlavný zdroj verejných 
investícií v EÚ a tvoria 8,5 % verejných 
kapitálových investícií v EÚ, 41 % 
investícií v krajinách EÚ13, pričom vo 
viacerých krajinách presahujú 50 %5a;
_________________
5a Európska komisia, Údaje o európskych 
štrukturálnych a investičných fondoch, 
október 2018.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A k (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ak. keďže diskriminácia na základe 
pohlavia, náboženstva, veku, zdravotného 
postihnutia alebo sexuálnej orientácie je 
zakázaná a predstavuje porušenie 
základných hodnôt Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A l (nové)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Al. keďže opatrenia a politiky, ktoré 
sa zameriavajú na riešenie 
demografických zmien, nesmú v žiadnom 
prípade oslabovať reprodukčné práva 
jednotlivcov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A m (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Am. keďže investície do politík 
založených na právach, dôkazoch 
a zameraných na ľudí, a to aj v oblasti 
sexuálneho a reprodukčného zdravia, 
rodovej rovnosti, zdravotníckych 
a opatrovateľských služieb 
a infraštruktúry, sú dôležitými prvkami na 
riešenie demografických výziev;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže je dôležité, aby EÚ 
začleňovala demografické otázky do 
všetkých svojich oblastí politiky vrátane 

B. keďže je dôležité, aby Únia 
identifikovala demografické výzvy vo 
všetkých oblastiach politiky a vypracovala 
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ich zohľadnenia v jej rozpočtových 
riadkoch;

stratégie na ich riešenie (začlenením 
demografického hľadiska), a to aj 
v procese európskeho semestra; keďže 
Európsky parlament vo svojom uznesení 
z roku 2011 o demografickej zmene a jej 
dôsledkoch pre politiku súdržnosti a vo 
svojom uznesení z roku 2017 o zavádzaní 
nástrojov politiky súdržnosti zo strany 
regiónov pri riešení demografickej zmeny 
vyzval na použitie všetkých dostupných 
nástrojov EÚ vrátane financovania 
politiky súdržnosti na riešenie výziev, 
ktoré so sebou prináša demografická 
zmena;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Antonius Manders

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže je dôležité, aby EÚ 
začleňovala demografické otázky do 
všetkých svojich oblastí politiky vrátane 
ich zohľadnenia v jej rozpočtových 
riadkoch;

B. keďže je dôležité, aby EÚ 
začleňovala demografické otázky do 
všetkých svojich oblastí politiky vrátane 
ich zohľadnenia v jej rozpočtových 
riadkoch; keďže EÚ zohráva kľúčovú 
úlohu pri podpore výmeny osvedčených 
postupov na všetkých úrovniach riadenia 
a pri vypracúvaní usmernení 
a odporúčaní na zabezpečenie prostredia 
prispôsobeného starším osobám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
José Manuel Fernandes

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže je dôležité, aby EÚ 
začleňovala demografické otázky do 
všetkých svojich oblastí politiky vrátane 
ich zohľadnenia v jej rozpočtových 
riadkoch;

B. keďže je dôležité, aby EÚ 
začleňovala demografické otázky do 
všetkých svojich oblastí politiky vrátane 
ich zohľadnenia v jej rozpočtových 
riadkoch; keďže podľa článku 174 ZFEÚ 
treba venovať osobitnú pozornosť 
regiónom, ktoré sú vážne a trvalo 
znevýhodnené demografickými 
podmienkami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Dominique Bilde, France Jamet

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže je dôležité, aby EÚ 
začleňovala demografické otázky do 
všetkých svojich oblastí politiky vrátane 
ich zohľadnenia v jej rozpočtových 
riadkoch;

B. keďže je dôležité, aby EÚ 
prednostne začleňovala demografické 
otázky do všetkých svojich oblastí politiky 
vrátane ich zohľadnenia v jej rozpočtových 
riadkoch, a keďže prisťahovalectvo ako 
riešenie týchto výziev musí byť 
predmetom skutočnej demokratickej 
diskusie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 40
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže je dôležité, aby EÚ 
začleňovala demografické otázky do 
všetkých svojich oblastí politiky vrátane 

B. keďže je dôležité, aby EÚ 
začleňovala demografické otázky do 
všetkých svojich politík vrátane ich 
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ich zohľadnenia v jej rozpočtových 
riadkoch;

zohľadnenia v jej príslušných 
rozpočtových riadkoch a aby vo veľkom 
rozsahu zhromažďovala a monitorovala 
spoľahlivé štatistické údaje na úrovni EÚ 
s cieľom navrhnúť účinné politické 
riešenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže je dôležité, aby EÚ 
začleňovala demografické otázky do 
všetkých svojich oblastí politiky vrátane 
ich zohľadnenia v jej rozpočtových 
riadkoch;

B. keďže demografická situácia 
vážne ovplyvňuje sociálnu, hospodársku 
a územnú súdržnosť EÚ; keďže je 
dôležité, aby EÚ začleňovala demografické 
otázky do všetkých svojich oblastí politiky 
vrátane ich zohľadnenia v jej rozpočtových 
riadkoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže je dôležité, aby EÚ 
začleňovala demografické otázky do 
všetkých svojich oblastí politiky vrátane 
ich zohľadnenia v jej rozpočtových 
riadkoch;

B. keďže je potrebné, aby EÚ 
začleňovala demografické otázky do 
všetkých svojich politík, najmä do politík 
priemyselného a udržateľného rozvoja, 
vrátane ich zohľadnenia v jej dlhodobých 
prioritách a rozpočtových riadkoch;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 43
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže demografické výzvy 
nemožno riešiť bez priemyselnej stratégie 
Únie, ktorá by zabezpečila verejné 
investície, kvalitné pracovné miesta, 
verejný výskum a inovácie, verejné 
vzdelávanie podporujúce vyvážený rozvoj 
a udržateľnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Tatjana Ždanoka

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže všetky politiky zamerané na 
riešenie demografických príležitostí 
a výziev musia byť založené na právach, 
dôkazoch, musia sa zameriavať na ľudí, 
a predovšetkým musia rešpektovať 
reprodukčné práva jednotlivcov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B a (nové)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže s cieľom zavádzať inovačné 
a nadčasové riešenia demografických 
výziev treba investovať do výskumu, zberu 
údajov a výmeny najlepších postupov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș 
Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Bb. keďže význam rodín s deťmi pre 
udržateľnosť celého sociálneho systému 
nie je náležite uznávaný; keďže podpora 
pre rodiny vrátane dostupnej 
infraštruktúry starostlivosti o deti, pomoc 
rodinám s osamelým rodičom, rodinám 
s deťmi so zdravotným postihnutím alebo 
primeraná finančná podpora starostlivosti 
o deti poskytovaná počas materskej 
a rodičovskej dovolenky môžu prispieť 
k boju proti negatívnym demografickým 
trendom; keďže spravodlivý a primeraný 
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prevod hodnoty prínosu výchovy detí 
počas materskej a rodičovskej dovolenky 
do dôchodkových systémov je jedným 
z účinných spôsobov, ako oceniť hodnotu 
starostlivosti o deti pre udržateľnosť 
sociálneho systému;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže boj proti nezamestnanosti 
mladých ľudí a starších pracovníkov 
zostáva jednou z najväčších výziev 
v regiónoch EÚ;

C. keďže boj proti nezamestnanosti 
mladých ľudí a starších pracovníkov 
zostáva kľúčovou výzvou pre mnohé 
regióny v Únii, najmä pokiaľ ide 
o dlhodobú nezamestnanosť a chudobu 
zamestnaných osôb; keďže mladí ľudia 
museli znášať neúmerný podiel záťaže už 
počas hospodárskej a finančnej krízy 
v roku 2008; keďže Únia potrebuje na 
prekonanie krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19, ako aj kríz v budúcnosti, 
udržateľné riešenia a solidaritu medzi 
generáciami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže boj proti nezamestnanosti C. keďže boj proti nezamestnanosti 
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mladých ľudí a starších pracovníkov 
zostáva jednou z najväčších výziev 
v regiónoch EÚ;

mladých ľudí a starších pracovníkov 
zostáva jednou z najväčších výziev 
v regiónoch EÚ; keďže štrukturálne 
a investičné fondy by sa mali využívať 
aktívnejšie s cieľom zlepšiť 
zamestnateľnosť a stabilitu mladých 
a starších osôb na trhu práce s osobitným 
dôrazom na najviac vyľudnené vidiecke 
a odľahlé oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Antonius Manders

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže boj proti nezamestnanosti 
mladých ľudí a starších pracovníkov 
zostáva jednou z najväčších výziev 
v regiónoch EÚ;

C. keďže boj proti nezamestnanosti 
mladých ľudí a starších pracovníkov 
zostáva jednou z najväčších výziev 
v regiónoch EÚ; keďže pracovné miesta 
a príležitosti, ale aj kvalitné verejné 
a súkromné služby zvyšujú kvalitu života 
v regiónoch EÚ, čo im umožňuje bojovať 
proti vyľudňovaniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Dominique Bilde, France Jamet

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže boj proti nezamestnanosti 
mladých ľudí a starších pracovníkov 
zostáva jednou z najväčších výziev 
v regiónoch EÚ;

C. keďže boj proti nezamestnanosti 
mladých ľudí a starších pracovníkov 
zostáva jednou z najväčších výziev 
v regiónoch EÚ a keďže politika otvorenia 
našich trhov nekalej súťaži sčasti 
zapríčinila dramatickú situáciu, v ktorej 



AM\1212531SK.docx 31/74 PE657.233v01-00

SK

sa nachádzajú;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 52
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže boj proti nezamestnanosti 
mladých ľudí a starších pracovníkov 
zostáva jednou z najväčších výziev 
v regiónoch EÚ;

C. keďže boj proti nezamestnanosti 
mladých ľudí a starších pracovníkov 
zostáva jednou z najväčších výziev v EÚ; 
keďže pracovné miesta a príležitosti, ako 
aj kvalitné verejné služby, posilňujú 
vidiecke oblasti a umožňujú zastaviť ich 
vyľudňovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Tatjana Ždanoka

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže boj proti nezamestnanosti 
mladých ľudí a starších pracovníkov 
zostáva jednou z najväčších výziev 
v regiónoch EÚ;

C. keďže boj proti nerovnosti, 
vylúčeniu a nezamestnanosti mladých ľudí 
a starších osôb zostáva jednou z najväčších 
výziev v regiónoch EÚ; keďže negatívna 
demografická zmena zvyšuje dopyt po 
väčšej solidarite medzi generáciami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
José Manuel Fernandes

Návrh stanoviska
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Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže boj proti nezamestnanosti 
mladých ľudí a starších pracovníkov 
zostáva jednou z najväčších výziev 
v regiónoch EÚ;

C. keďže boj proti nezamestnanosti 
mladých ľudí a starších pracovníkov 
zostáva jednou z najväčších výziev 
v regiónoch EÚ; keďže miera 
nezamestnanosti mladých ľudí v EÚ 
v dôsledku pandémie COVID-19 výrazne 
vzrástla;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže zvyšovanie inkluzívnosti 
trhu práce s ohľadom na osobitné potreby 
niektorých skupín, ako sú osoby so 
zdravotným postihnutím alebo starší 
pracovníci, ktorí chcú zostať aktívni na 
trhu práce, môže zmierniť negatívny vývoj 
spôsobený demografickými zmenami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Tatjana Ždanoka

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže zamestnanosť nie vždy 
zaručuje aj primeranú životnú úroveň; 
keďže chudoba zamestnaných osôb 
výrazne narastá; keďže je stále veľmi 
náročné dosiahnuť rovnováhu medzi 
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pracovným a súkromným životom; keďže 
prístup k rodinnej dovolenke a flexibilné 
pracovné podmienky nie sú vždy náležite 
zaručené;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže v prípade spravodlivého 
a udržateľného modelu výroby 
zameraného na územnú súdržnosť by 
pracovníci, ich zástupcovia a odbory, ako 
aj záujmy pracovníkov a dlhodobé 
odborné znalosti mali byť základom jeho 
rozvoja, aby sa zabezpečilo demokratické 
fungovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
José Manuel Fernandes

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže spoločná demografická 
politika v rámci Lisabonskej zmluvy by 
mala mimoriadny význam pre zvrátenie 
súčasných demografických trendov, 
podporu územnej, hospodárskej 
a sociálnej súdržnosti a zníženie miery 
nezamestnanosti v EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 59
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže pandémia COVID-19 
ovplyvňuje demografické trendy; keďže 
verejná reakcia na pandémiu by mala byť 
motivovaná odstránením nerovností 
a posilňovaním sociálnej a územnej 
súdržnosti; keďže následné opatrenia 
verejnej podpory pre súkromné 
spoločnosti uľahčené dočasnou 
flexibilitou pravidiel štátnej pomoci 
a výrazný pokles počtu pracovných miest 
môžu viesť k zvýšeniu nerovnosti medzi 
regiónmi a potvrdeniu potreby zavedenia 
politík, ktoré vo fáze obnovy 
a rekonštrukcie zabezpečia kvalitné 
pracovné miesta;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Tatjana Ždanoka

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže rodová rovnosť je 
základným právom, spoločnou hodnotou 
EÚ a nutnou podmienkou pre dosiahnutie 
cieľov EÚ v oblasti rastu, zamestnanosti 
a sociálnej súdržnosti; keďže ženy sú 
vystavované chudobe a sociálnemu 
vylúčeniu vo väčšej miere než muži, a to 
najmä v prípade žien nad 60 rokov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 61
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Odsek -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-1. vyzýva Európsku komisiu, aby 
vypracovala európsku stratégiu na 
riešenie demografických zmien, ktorá 
poskytne komplexný a integrovaný prístup 
k riešeniu demografických výziev 
a znevýhodnení, ako sa uvádza v článku 
174 ZFEÚ, čím sa zabezpečí 
hospodárstvo, sociálne začlenenie 
zraniteľných skupín a tvorba pracovných 
miest v regiónoch EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva členské štáty, aby 
prostriedky z kohéznych fondov, najmä 
EFRR a ESF, využívali na zvýšenie 
prístupnosti verejných priestorov pre osoby 
s osobitnými potrebami vrátane osôb 
s mentálnym postihnutím, osôb s deťmi 
a starších ľudí;

1. vyzýva členské štáty, aby 
prostriedky z kohéznych fondov, najmä 
EFRR a ESF, využívali na zvýšenie 
príťažlivosti oblastí, ktoré sú 
znevýhodnené vážnymi a trvalými 
demografickým podmienkami a na 
zvýšenie prístupnosti verejných priestorov 
pre deti, staršie osoby a osoby 
s osobitnými potrebami vrátane osôb 
s mentálnym postihnutím, osôb s deťmi 
a starších ľudí, a to v súlade s Európskym 
aktom o prístupnosti; zdôrazňuje potrebu 
zabezpečiť hospodársku a sociálnu 
integráciu pracovníkov so zdravotným 
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postihnutím a bojovať proti všetkým 
formám diskriminácie s cieľom 
dosiahnuť inkluzívnejší trh práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Tatjana Ždanoka

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva členské štáty, aby 
prostriedky z kohéznych fondov, najmä 
EFRR a ESF, využívali na zvýšenie 
prístupnosti verejných priestorov pre osoby 
s osobitnými potrebami vrátane osôb 
s mentálnym postihnutím, osôb s deťmi 
a starších ľudí;

1. vyzýva členské štáty, aby 
prostriedky z kohéznych fondov, najmä 
EFRR a ESF, využívali na zvýšenie 
prístupnosti verejných priestorov pre osoby 
s osobitnými potrebami vrátane osôb 
s mentálnym postihnutím, osôb s deťmi 
a starších ľudí; zdôrazňuje, že je dôležité 
zabezpečiť úplnú účasť dotknutých 
občanov na demokratickom procese; 
zároveň zdôrazňuje význam zapájania 
príslušných zástupcov mimovládnych 
organizácií a zainteresovaných strán;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva členské štáty, aby 
prostriedky z kohéznych fondov, najmä 
EFRR a ESF, využívali na zvýšenie 
prístupnosti verejných priestorov pre 
osoby s osobitnými potrebami vrátane osôb 
s mentálnym postihnutím, osôb s deťmi 

1. vyzýva členské štáty, aby 
začleňovali demografické výzvy 
a starostlivo plánovali využívanie 
prostriedkov z kohéznych fondov, najmä 
EFRR, ESF a budúceho ESF+, s cieľom 
riešiť demografickú zmenu spravodlivým 
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a starších ľudí; spôsobom založeným na právach so 
zameraním na zraniteľné a znevýhodnené 
skupiny vrátane osôb s mentálnym 
postihnutím, osamelých rodičov, osôb 
s deťmi a starších ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Antonius Manders

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva členské štáty, aby 
prostriedky z kohéznych fondov, najmä 
EFRR a ESF, využívali na zvýšenie 
prístupnosti verejných priestorov pre osoby 
s osobitnými potrebami vrátane osôb 
s mentálnym postihnutím, osôb s deťmi 
a starších ľudí;

1. vyzýva členské štáty, aby 
prostriedky z kohéznych fondov, najmä 
EFRR a ESF, využívali na zlepšenie 
kvality života ľudí vo verejných 
priestranstvách, predovšetkým 
v regiónoch EÚ, a na zvýšenie 
prístupnosti verejných priestorov pre osoby 
s osobitnými potrebami vrátane osôb 
s mentálnym postihnutím, osôb s deťmi 
a starších ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva členské štáty, aby 
prostriedky z kohéznych fondov, najmä 
EFRR a ESF, využívali na zvýšenie 
prístupnosti verejných priestorov pre osoby 
s osobitnými potrebami vrátane osôb 
s mentálnym postihnutím, osôb s deťmi 

1. vyzýva členské štáty, aby 
prostriedky z kohéznych fondov, najmä 
EFRR a ESF, využívali na zvýšenie 
prístupnosti verejných priestorov pre osoby 
s osobitnými potrebami vrátane osôb 
s mentálnym postihnutím, osôb s deťmi 
a starších ľudí, ako aj na podporu 
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a starších ľudí; prístupných, cenovo dostupných 
a odolných systémov zdravotnej 
starostlivosti v Únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
José Manuel Fernandes

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva členské štáty, aby 
prostriedky z kohéznych fondov, najmä 
EFRR a ESF, využívali na zvýšenie 
prístupnosti verejných priestorov pre osoby 
s osobitnými potrebami vrátane osôb 
s mentálnym postihnutím, osôb s deťmi 
a starších ľudí;

1. vyzýva členské štáty, aby 
prostriedky z Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti a kohéznych fondov, 
najmä EFRR a ESF, využívali na podporu 
územnej súdržnosti a na zvýšenie 
prístupnosti verejných priestorov pre osoby 
s osobitnými potrebami vrátane osôb 
s mentálnym postihnutím, osôb s deťmi 
a starších ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. víta návrh Komisie týkajúci sa 
nástroja REACT-EU, ktorý je určený na 
zvýšenie objemu finančných prostriedkov 
EFRR, ESF a FEAD na roky 2014 –
 2020; je však hlboko znepokojený tým, že 
toto dočasné financovanie nepostačuje na 
riešenie sociálneho rozmeru krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 ani 
najnaliehavejších demografických výziev; 
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vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
dostatočnú flexibilitu a znížila zbytočnú 
administratívnu záťaž pri využívaní týchto 
fondov a zároveň pozorne monitorovala 
ich účinnosť a sociálny vplyv a podávala 
o nich správy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. domnieva sa, že politiky EÚ musia 
zahŕňať stratégie verejných investícií, 
ktoré podporujú obnovu kvalitných 
pracovných miest a výrobných príležitostí 
v celej Únii, s cieľom podporiť rovnaký 
a udržateľný rozvoj vo všetkých regiónoch 
EÚ, najmä v strategických odvetviach, 
ako je zdravotníctvo, digitalizácia 
a energetika; vyzýva Komisiu, aby 
podporovala využívanie verejných 
investícií s cieľom vytvárať kvalitné 
pracovné miesta a dosiahnuť ambiciózne 
sociálne a environmentálne ciele;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Atidzhe 
Alieva-Veli, Stéphane Bijoux

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. vyzýva členské štáty, aby 
investovali do preventívnych 
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a propagačných kampaní v oblasti 
zdravia, infraštruktúry, včasnej 
diagnostiky a sociálnej ochrany 
v súvislosti s potrebami dlhodobej 
starostlivosti s cieľom riešiť rastúci dopyt 
a zabezpečiť, aby mal každý právo na 
včasný prístup k cenovo dostupnej 
a kvalitnej preventívnej a liečebnej 
zdravotnej starostlivosti, ako je zakotvené 
v Európskom pilieri sociálnych práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. uznáva významnú úlohu, ktorú by 
politika súdržnosti a SPP mohli zohrávať 
pri podpore a posilňovaní 
zamestnateľnosti a začleňovania žien vo 
vidieckych a odľahlých oblastiach 
znevýhodnených demografickými 
podmienkami, a vyzýva členské štáty, aby 
na tento účel využívali príslušné finančné 
prostriedky vhodnejším spôsobom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili, že výrobky a služby 
financované z kohéznych fondov budú 
prístupné osobám s osobitnými potrebami 



AM\1212531SK.docx 41/74 PE657.233v01-00

SK

v súlade s koncepciou univerzálneho 
dizajnu;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 73
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje zásadný vplyv neustále 
sa vyvíjajúcich digitálnych technológií na 
každodenný život ľudí, pričom zdôrazňuje 
potrebu vysokorýchlostného 
širokopásmového pripojenia 
a nevyhnutného a aktuálneho 
technologického vybavenia v školách, 
nemocniciach a vo všetkých ostatných 
príslušných zariadeniach 
verejných/súkromných služieb vrátane 
rozvoja účinnej elektronickej verejnej 
správy s cieľom zabezpečiť, aby ľudia vo 
vidieckych a odľahlých oblastiach mali 
dostatok príležitostí na normálny život;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. zdôrazňuje potrebu podporiť 
spravodlivú transformáciu a domnieva sa, 
že dobre navrhnutý Mechanizmus 
spravodlivej transformácie vrátane Fondu 
na spravodlivú transformáciu by bol 
dôležitým nástrojom na uľahčenie tejto 
transformácie a dosiahnutie 
ambicióznych cieľov v oblasti klímy pri 
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súčasnom riešení sociálnych vplyvov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz

Návrh stanoviska
Odsek 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. požaduje výrazné zvýšenie 
rozpočtu ESF+ v rámci návrhu VFR na 
roky 2021 – 2027;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Odsek 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1c. zdôrazňuje potrebu riešiť 
negatívne dôsledky demografickej zmeny, 
a to sociálne spravodlivým spôsobom 
založeným na právach v súlade so 
zásadami Európskeho piliera sociálnych 
práv a s osobitným dôrazom na 
štrukturálne reformy zamerané na 
inkluzívnejší trh práce, tvorbu kvalitných 
pracovných miest a poskytovanie 
pracovných príležitostí v menej 
rozvinutých oblastiach, regiónoch 
ohrozených vyľudňovaním a na 
najvzdialenejších územiach; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje význam neustálej 
rekvalifikácie a zvyšovania úrovne 
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zručností pracovníkov, pracovného 
prostredia prispôsobeného starším 
osobám, ako aj bezpečnosti a zdravia pri 
práci s cieľom zabezpečiť, aby mohli 
ľudia pracovať až do dosiahnutia 
zákonného veku odchodu do dôchodku; 
zdôrazňuje potrebu podporovať 
kolektívne vyjednávanie a rozšíriť jeho 
pôsobenie s cieľom zabezpečiť dôstojné 
pracovné podmienky pre všetkých;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Odsek 1 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1d. zdôrazňuje potrebu riešiť otázku 
indexu ekonomickej závislosti, a to 
znížením dlhodobej nezamestnanosti 
a chudoby zamestnaných osôb, ako aj 
nezamestnanosti mladých a starších ľudí; 
pripomína, že univerzálny prístup 
k dostupnej starostlivosti o deti a k iným 
službám starostlivosti a podpory je 
predpokladom toho, aby sa mnohí ľudia, 
najmä ženy a osamelí rodičia, stali alebo 
zostali ekonomicky aktívni a aby sa 
zabezpečila zdravá rovnováha medzi 
pracovným a súkromným životom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
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Odsek 1 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1e. vyzýva Komisiu, aby uplatnila 
rodové hľadisko vo všetkých opatreniach 
a politikách zameraných na riešenie 
demografickej zmeny, ako aj 
v pripravovanej zelenej knihe o starnutí 
a dlhodobej vízii zameranej na vidiecke 
oblasti; opakovane pripomína potrebu 
odstrániť rozdiely v zamestnanosti, 
odmeňovaní a dôchodkoch žien a mužov; 
nabáda členské štáty, aby na zlepšenie 
úrovne zamestnanosti a začleňovania žien 
využívali kohézne fondy, najmä v menej 
rozvinutých a vidieckych oblastiach, a aby 
sa zameriavali na potreby žien 
vracajúcich sa na trh práce v staršom 
veku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Odsek 1 f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1f. keďže investície do politík 
založených na právach, dôkazoch 
a zameraných na ľudí, a to aj v oblasti 
sexuálneho a reprodukčného zdravia, 
rodovej rovnosti, zdravotníckych 
a opatrovateľských služieb 
a infraštruktúry, sú dôležitými prvkami na 
riešenie demografických výziev;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80



AM\1212531SK.docx 45/74 PE657.233v01-00

SK

Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Odsek 1 g (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1g. vyzýva Komisiu, aby podporovala 
hospodársku a sociálnu súdržnosť 
a integrovaný prístup k riešeniu 
demografickej zmeny, aby sa zvrátenie jej 
negatívnych vplyvov v jednom členskom 
štáte alebo regióne neuskutočnilo na úkor 
iných členských štátov alebo regiónov; 
poukazuje na značné rozdiely 
v absolútnych hodnotách minimálneho 
príjmu a dôchodkov v rôznych regiónoch 
a typoch komunít, ktoré zaručujú dôstojný 
život; zdôrazňuje význam podpory 
sociálneho začleňovania prostredníctvom 
spolupráce so sociálnymi partnermi, 
občianskou spoločnosťou, regionálnymi 
a miestnymi orgánmi a s miestnym 
obyvateľstvom pri navrhovaní 
a vykonávaní politík a konkrétnych 
opatrení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Odsek 1 h (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1h. zdôrazňuje potrebu zabezpečenia 
podporných a poradenských služieb, ktoré 
ľuďom poskytnú perspektívu životného 
cyklu a bojujú proti štrukturálnej 
diskriminácii na základe veku, najmä 
v oblasti zamestnanosti6a; vyzýva na 
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podporu vnútroštátnych verejných služieb 
zamestnanosti a Európskej siete verejných 
služieb zamestnanosti, najmä v ich úsilí 
o podporu dlhodobo neaktívnych 
a starších uchádzačov o zamestnanie;
_________________
6a OECD, Demographic Change and 
Local Development: Shrinkage, 
Regeneration and Social Dynamics, 2012, 
s. 14.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz

Návrh stanoviska
Odsek 1 i (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1i. vyzýva členské štáty, aby uznali 
hodnotu neformálnej starostlivosti 
a zlepšili sociálnu ochranu a podporu 
neformálnych opatrovateľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz

Návrh stanoviska
Odsek 1 j (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1j. vyzýva na vytvorenie rámcovej 
smernice o dlhodobej starostlivosti, 
v ktorej by sa stanovili základné zásady 
a kritériá založené na dôkazoch pre 
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dostupnú a kvalitnú dlhodobú 
starostlivosť a podporné služby v celej 
EÚ, a ktorá by zároveň uľahčila 
vykonávanie alternatívnych prístupov, čím 
by sa podporil prechod na služby 
zamerané na jednotlivca a komunitné 
služby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz

Návrh stanoviska
Odsek 1 k (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1k. vyzýva Komisiu, aby posilnila 
svoju podporu migračných a integračných 
politík vnútroštátnych a miestnych 
orgánov, najmä prostredníctvom 
koordinácie politík, výmeny poznatkov 
a finančnej podpory; vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby zlepšili prístup 
migrantov k vzdelávaniu a na trh práce, 
najmä pokiaľ ide o ženy migrantky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva, aby sa viac prostriedkov 
z EFRR vyčlenilo na zlepšenie dopravnej 
a telekomunikačnej infraštruktúry 
v oblastiach s vysokou mierou starnutia, 

2. vyzýva členské štáty, aby využívali 
prostriedky z EFRR na boj proti izolácii 
dopravy a na zlepšenie digitálnej 
a telekomunikačnej infraštruktúry, najmä 
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vidieckeho života a úbytku obyvateľstva; zavedením širokopásmového pripojenia 
a pripojenia na internet vo vidieckych, 
okrajových a odľahlých oblastiach 
s vysokou mierou starnutia a únikom 
mozgov, ktoré by malo byť prístupné pre 
všetkých, s cieľom nadviazať na potenciál 
zeleného, inovatívneho a digitálneho 
hospodárstva, zabezpečiť prístup ku 
kvalitným službám a podporiť zakladanie 
podnikov a ľudí, najmä mladých ľudí, 
v týchto oblastiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Dominique Bilde, France Jamet

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva, aby sa viac prostriedkov 
z EFRR vyčlenilo na zlepšenie dopravnej a 
telekomunikačnej infraštruktúry 
v oblastiach s vysokou mierou starnutia, 
vidieckeho života a úbytku obyvateľstva;

2. vyzýva, aby sa viac prostriedkov 
z EFRR vyčlenilo na zlepšenie dopravnej a 
telekomunikačnej infraštruktúry 
v oblastiach s vysokou mierou starnutia, 
vidieckeho života a úbytku obyvateľstva, 
zdôrazňuje však, že logika ekonomicky 
integrovanej zóny s eurom ako jednotnou 
menou v skutočnosti znamená mobilitu 
pracovníkov v rámci Európskej únie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 87
Tatjana Ždanoka

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva, aby sa viac prostriedkov 
z EFRR vyčlenilo na zlepšenie dopravnej 
a telekomunikačnej infraštruktúry 

2. vyzýva, aby sa viac prostriedkov 
z EFRR vyčlenilo na zlepšenie dopravnej 
a telekomunikačnej infraštruktúry 
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v oblastiach s vysokou mierou starnutia, 
vidieckeho života a úbytku obyvateľstva;

v oblastiach s vysokou mierou starnutia, 
vidieckeho života a úbytku obyvateľstva 
s cieľom zlepšiť kvalitu života, 
predchádzať nedostatku zdravotnej 
starostlivosti, umožniť prístup k verejným 
službám a zároveň zvýšiť počet 
pracovných príležitostí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva, aby sa viac prostriedkov 
z EFRR vyčlenilo na zlepšenie dopravnej 
a telekomunikačnej infraštruktúry 
v oblastiach s vysokou mierou starnutia, 
vidieckeho života a úbytku obyvateľstva;

2. vyzýva členské štáty, aby využili 
prostriedky z EFRR na zlepšenie dopravnej 
a telekomunikačnej infraštruktúry a na 
podporu nezávislého života a mobility, 
najmä v oblastiach s vysokou mierou 
starnutia, ktoré sú menej rozvinuté a čelia 
úbytku obyvateľstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
José Manuel Fernandes

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva, aby sa viac prostriedkov 
z EFRR vyčlenilo na zlepšenie dopravnej 
a telekomunikačnej infraštruktúry 
v oblastiach s vysokou mierou starnutia, 
vidieckeho života a úbytku obyvateľstva;

2. vyzýva, aby sa viac prostriedkov 
z Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti a EFRR vyčlenilo na zlepšenie 
dopravnej a telekomunikačnej 
infraštruktúry v oblastiach s vysokou 
mierou starnutia, vidieckeho života, 
nezamestnanosti mladých ľudí a úbytku 
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obyvateľstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Antonius Manders

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva, aby sa viac prostriedkov 
z EFRR vyčlenilo na zlepšenie dopravnej 
a telekomunikačnej infraštruktúry 
v oblastiach s vysokou mierou starnutia, 
vidieckeho života a úbytku obyvateľstva;

2. vyzýva, aby sa viac prostriedkov 
z EFRR vyčlenilo na zlepšenie dopravnej 
a vysokorýchlostnej pevnej a mobilnej 
telekomunikačnej infraštruktúry 
v regiónoch EÚ s vysokou mierou 
starnutia, vidieckeho života a úbytku 
obyvateľstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva, aby sa viac prostriedkov 
z EFRR vyčlenilo na zlepšenie dopravnej 
a telekomunikačnej infraštruktúry 
v oblastiach s vysokou mierou starnutia, 
vidieckeho života a úbytku obyvateľstva;

2. vyzýva členské štáty, aby využili 
prostriedky z EFRR na zlepšenie verejnej 
dopravy a infraštruktúry verejného 
pripojenia v oblastiach s vysokou mierou 
starnutia a/alebo nezamestnanosti 
a úbytku obyvateľstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Andrea Bocskor, Ádám Kósa
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Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. vyzýva na podporu 
infraštruktúrnych a rozvojových iniciatív, 
sociálnych služieb a rozvoja vzdelávacích 
inštitúcií a zariadení odbornej prípravy 
v rámci malých komunít v odľahlých 
vidieckych oblastiach, ktoré bojujú 
s vyľudňovaním a starnutím 
obyvateľstva;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 93
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. domnieva sa, že digitálna 
infraštruktúra a pripojenie zohrávajú 
zásadnú úlohu pri predchádzaní digitálnej 
priepasti, izolácii a úbytku obyvateľstva; 
v tejto súvislosti zdôrazňuje prvoradý 
význam podpory širšieho využívania 
systémov práce z domu spoločnosťami 
v celej EÚ, čo môže slúžiť ako nástroj na 
udržanie podnikov, posilnenie miestnych 
komunít a boj proti úbytku obyvateľstva 
vo vidieckych oblastiach; vyzýva Komisiu, 
aby vypracovala legislatívny rámec 
s cieľom regulovať minimálne a jasné 
normy a podmienky pre prácu na diaľku 
v celej EÚ a zabezpečiť dôstojné pracovné 
podmienky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
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Tatjana Ždanoka

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že zvýšenie priemernej 
dĺžky života pri pôrode zvyšuje tlak na 
služby dlhodobej starostlivosti, ktoré boli 
navrhnuté v odlišných demografických 
podmienkach a ktoré v súčasnosti musia 
zodpovedať potrebám staršej spoločnosti 
v oblasti zdravia a starostlivosti; žiada 
preto o zvýšenie prostriedkov vyčlenených 
na tento účel s cieľom uspokojiť zvýšenie 
týchto potrieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș 
Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že dopyt po 
zdravotníckych pracovníkoch sa 
pravdepodobne zvýši, pričom niektoré 
geografické oblasti už trpia nedostatkom 
v tejto oblasti; vyzýva členské štáty, aby 
riešili tento nedostatok investovaním do 
zručností a zvýšením atraktívnosti 
zdravotníckych profesií s osobitným 
zameraním na vidiecke a odľahlé oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
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Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. vyzýva na posilnenie 
presídľovania rodín do vidieckych oblastí, 
čo znamená investovanie do vhodných 
prístupových trás, vzdelávacej 
a zdravotníckej infraštruktúry, ako aj 
podpora spoločenských, kultúrnych 
a športových aktivít, ktoré presadzujú 
cenovo dostupnejší, zdravší a kvalitnejší 
život optimálny pre rozvoj detí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Tatjana Ždanoka

Návrh stanoviska
Odsek 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. vyjadruje znepokojenie nad 
migračnými tokmi európskych mladých 
ľudí z vidieka do mestských oblastí a do 
tretích krajín; zdôrazňuje, že na riešenie 
týchto migračných modelov a na 
predchádzanie poklesu populácie 
v produktívnom veku je nevyhnutné 
poskytnúť mladým ľuďom príležitosti 
zamestnať sa doma; konštatuje, že ak sa 
táto situácia nebude náležite riešiť, 
akékoľvek potenciálne zvýšenie 
pôrodnosti povedie len k nárastu 
migrácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Antonius Manders

Návrh stanoviska
Odsek 3
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. požaduje väčšiu mobilizáciu 
zdrojov v rámci ESF s cieľom účinne 
bojovať proti digitálnej priepasti a najmä 
digitálnemu vylúčeniu starších ľudí;

3. požaduje väčšiu mobilizáciu 
a inteligentné kombinácie zdrojov v rámci 
ESF a vnútroštátnych a miestnych zdrojov 
s cieľom účinne bojovať proti digitálnej 
priepasti a najmä digitálnemu vylúčeniu 
starších ľudí; požaduje preto prístupné 
a cenovo dostupné príležitosti na získanie 
digitálnych zručností spôsobom, ktorý 
bude prispôsobený potrebám starších 
osôb, a to aj posilnením podpory iniciatív 
dobrovoľných expertov-seniorov, 
napríklad prostredníctvom Konfederácie 
európskych služieb expertov-seniorov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. požaduje väčšiu mobilizáciu 
zdrojov v rámci ESF s cieľom účinne 
bojovať proti digitálnej priepasti a najmä 
digitálnemu vylúčeniu starších ľudí;

3. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili väčšiu mobilizáciu zdrojov 
v rámci ESF s cieľom účinne bojovať proti 
digitálnej priepasti a najmä digitálnemu 
vylúčeniu mladých ľudí, starších osôb 
a osôb s mentálnym postihnutím, zároveň 
zaručiť prístup k digitálnym nástrojom; 
požaduje preto prístupné a cenovo 
dostupné príležitosti na získanie 
digitálnych zručností spôsobom, ktorý 
bude prispôsobený potrebám starších 
osôb; poukazuje na to, že tieto iniciatívy 
majú väčšiu šancu na úspech, ak sú 
prepojené s príležitosťami na 
medzigeneračnú výmenu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 100
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. požaduje väčšiu mobilizáciu 
zdrojov v rámci ESF s cieľom účinne 
bojovať proti digitálnej priepasti a najmä 
digitálnemu vylúčeniu starších ľudí;

3. požaduje väčšiu mobilizáciu 
zdrojov v rámci ESF v kombinácii 
s vnútroštátnymi a miestnymi investíciami 
s cieľom účinne bojovať proti digitálnej 
priepasti a najmä digitálnemu vylúčeniu 
starších ľudí; zdôrazňuje, že je dôležité 
rozšíriť programy digitálnych zručností 
na obyvateľstvo aj po dosiahnutí veku 
odchodu do dôchodku; vyzýva na 
začlenenie demografických výziev do 
Fondu na spravodlivú transformáciu 
s cieľom riešiť najmä sociálne vylúčenie, 
digitálnu priepasť a energetickú 
chudobu;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. požaduje väčšiu mobilizáciu 
zdrojov v rámci ESF s cieľom účinne 
bojovať proti digitálnej priepasti a najmä 
digitálnemu vylúčeniu starších ľudí;

3. požaduje väčšiu mobilizáciu 
zdrojov v rámci ESF s cieľom riešiť otázky 
sociálneho vylúčenia a materiálnej 
deprivácie a účinne bojovať proti digitálnej 
priepasti a najmä digitálnemu vylúčeniu 
zraniteľných ľudí, osôb žijúcich 
v odľahlých oblastiach a starších ľudí; 
v tomto zmysle sa domnieva, že by sa mala 
podporovať digitalizácia, robotizácia 
a umelá inteligencia s cieľom zlepšiť 
autonómiu, ako aj životné a zdravotné 
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podmienky starších ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. požaduje väčšiu mobilizáciu 
zdrojov v rámci ESF s cieľom účinne 
bojovať proti digitálnej priepasti a najmä 
digitálnemu vylúčeniu starších ľudí;

3. požaduje väčšiu mobilizáciu 
zdrojov v rámci ESF s cieľom účinne 
bojovať proti digitálnej priepasti a najmä 
digitálnemu vylúčeniu starších ľudí; 
požaduje väčšiu podporu flexibilnejších 
spôsobov práce, ktoré ľuďom umožnia 
ľahšie dosiahnuť rovnováhu medzi 
pracovným a súkromným životom alebo 
zlúčiť svoje pracovné povinnosti 
s opatrovateľskými povinnosťami; 
konštatuje, že kríza spôsobená ochorením 
COVID-19 preukázala, že s primeranou 
podporou možno takúto úlohu vykonávať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. požaduje väčšiu mobilizáciu 
zdrojov v rámci ESF s cieľom účinne 
bojovať proti digitálnej priepasti a najmä 
digitálnemu vylúčeniu starších ľudí;

3. požaduje väčšiu mobilizáciu 
zdrojov v rámci ESF s cieľom účinne 
bojovať proti digitálnej priepasti a najmä 
digitálnemu vylúčeniu starších ľudí; vyzýva 
členské štáty, aby uľahčili sociálne 
spravodlivú digitálnu transformáciu 
a zabezpečili, aby mali všetci občania 
právo a prístup k cenovo dostupnej 
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komunikačnej infraštruktúre;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
José Manuel Fernandes

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. požaduje väčšiu mobilizáciu 
zdrojov v rámci ESF s cieľom účinne 
bojovať proti digitálnej priepasti a najmä 
digitálnemu vylúčeniu starších ľudí;

3. požaduje väčšiu mobilizáciu 
zdrojov v rámci ESF s cieľom účinne 
bojovať proti digitálnej priepasti a najmä 
digitálnemu vylúčeniu starších ľudí a osôb 
žijúcich vo vidieckych oblastiach, 
a zároveň uznať význam programu 
v oblasti zamestnanosti a sociálnej 
inovácie (EaSI) pri financovaní dlhodobej 
starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Tatjana Ždanoka

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. požaduje väčšiu mobilizáciu 
zdrojov v rámci ESF s cieľom účinne 
bojovať proti digitálnej priepasti a najmä 
digitálnemu vylúčeniu starších ľudí;

3. požaduje väčšiu mobilizáciu 
zdrojov v rámci ESF s cieľom účinne 
bojovať proti digitálnej priepasti a najmä 
digitálnemu vylúčeniu starších ľudí 
a najodkázanejších skupín osôb, ako sú 
chudobné domácnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Andrea Bocskor, Ádám Kósa
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Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že na to, aby mladí 
a starší ľudia mohli pracovať, študovať 
a aktívne sa zapájať do modernej 
spoločnosti, musia dostať príležitosť 
získať aspoň základné digitálne zručnosti; 
okrem toho je potrebné zabezpečiť dobrý 
prístup k internetu, ktorý je nevyhnutný 
na udržiavanie kontaktov a vykonávanie 
zamestnania, najmä v čase pandémie 
COVID-19;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 107
Antonius Manders

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva Európsku komisiu, aby 
v záujme radikálneho zlepšenia 
a posilnenia zastúpenia starších osôb 
v procese tvorby právnych predpisov EÚ 
a v záujme zohľadnenia existujúceho 
Európskeho parlamentu pre mladých 
zvážila vyčlenenie prostriedkov z ESF pre 
Európsky parlament pre seniorov, ktorého 
členmi sú skúsení dobrovoľní experti, 
ktorí poskytujú tvorcom právnych 
predpisov EÚ poradenstvo o vplyve 
návrhov a nariadení EÚ na starších ľudí 
a zároveň prispievajú k rozširovaniu 
poznatkov a podpore seniorov zo strany 
EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 108
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. požaduje, aby sa zdroje 
z kohéznych fondov skombinovali so 
zdrojmi členských štátov s cieľom zaviesť 
komplexné opatrenia na zlepšenie 
prístupnosti a prístupu k sociálnym 
službám, ktoré sú reakciou na 
demografické zmeny;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 109
Antonius Manders

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. vyzýva Komisiu, aby pokročila vo 
svojich záväzkoch, napríklad uplatnením 
programu Pomoc starším a chorým 
osobám pri samostatnom bývaní (AAL), 
dôležitej iniciatívy pri podpore 
strieborného hospodárstva, s cieľom 
umožniť starším ľuďom a osobám 
odkázaným na starostlivosť dlhšie žiť 
doma v známom prostredí, a to aj 
prostredníctvom využívania zariadení na 
automatizáciu domácnosti, informačných 
a komunikačných systémov zameraných 
na človeka, umelej inteligencie a neustálej 
výmeny najlepších postupov v celej EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
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Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že v súvislosti 
s demografickými zmenami by regióny 
mali aktívnejšie využívať európske 
štrukturálne a investičné fondy, 
predovšetkým podporovaním programov 
odbornej prípravy, podnikateľského 
ducha a striebornej ekonomiky.

4. zdôrazňuje, že v súvislosti 
s demografickými zmenami by regióny 
mali aktívnejšie využívať európske 
štrukturálne a investičné fondy, 
predovšetkým podporovaním zvyšovania 
úrovne zručností a rekvalifikácie občanov, 
aby zodpovedali potrebám trhu práce, 
podnikateľským schopnostiam 
a striebornej ekonomike; v tejto súvislosti 
víta aktualizovaný program v oblasti 
zručností pre Európu, ktorý môže prispieť 
k riešeniu nedostatku kvalifikovanej 
pracovnej sily v zaostávajúcich regiónoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že v súvislosti 
s demografickými zmenami by regióny 
mali aktívnejšie využívať európske 
štrukturálne a investičné fondy, 
predovšetkým podporovaním programov 
odbornej prípravy, podnikateľského 
ducha a striebornej ekonomiky.

4. zdôrazňuje, že v súvislosti 
s demografickými zmenami by regióny 
mali aktívnejšie využívať európske 
štrukturálne a investičné fondy, 
predovšetkým podporovaním tvorby 
kvalitných pracovných miest v najmenej 
rozvinutých oblastiach, znižovaním počtu 
neistých pracovných miest 
a zmierňovaním chudoby zamestnaných 
osôb a sociálneho vylúčenia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 112
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že v súvislosti 
s demografickými zmenami by regióny 
mali aktívnejšie využívať európske 
štrukturálne a investičné fondy, 
predovšetkým podporovaním programov 
odbornej prípravy, podnikateľského ducha 
a striebornej ekonomiky.

4. zdôrazňuje, že v súvislosti 
s demografickými zmenami by regióny 
mali aktívnejšie využívať európske 
štrukturálne a investičné fondy, 
predovšetkým podporovaním programov 
odbornej prípravy, podnikateľského ducha, 
posilňovaním výskumu, ľudského 
kapitálu, inovačnej kapacity a striebornej 
ekonomiky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
José Manuel Fernandes

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že v súvislosti 
s demografickými zmenami by regióny 
mali aktívnejšie využívať európske 
štrukturálne a investičné fondy, 
predovšetkým podporovaním programov 
odbornej prípravy, podnikateľského ducha 
a striebornej ekonomiky.

4. zdôrazňuje, že v súvislosti 
s demografickými zmenami by regióny 
a samosprávy mali aktívnejšie využívať 
európske štrukturálne a investičné fondy, 
predovšetkým podporovaním územnej 
súdržnosti, programov odbornej prípravy, 
podnikateľského ducha, MSP a striebornej 
ekonomiky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
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Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že v súvislosti 
s demografickými zmenami by regióny 
mali aktívnejšie využívať európske 
štrukturálne a investičné fondy, 
predovšetkým podporovaním programov 
odbornej prípravy, podnikateľského ducha 
a striebornej ekonomiky.

4. zdôrazňuje, že v súvislosti 
s demografickými výzvami by regióny mali 
aktívnejšie využívať európske štrukturálne 
a investičné fondy, predovšetkým 
podporovaním programov odbornej 
prípravy, medziregionálnych projektov 
a výmeny informácií, podnikateľského 
ducha a striebornej ekonomiky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Tatjana Ždanoka

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že v súvislosti 
s demografickými zmenami by regióny 
mali aktívnejšie využívať európske 
štrukturálne a investičné fondy, 
predovšetkým podporovaním programov 
odbornej prípravy, podnikateľského ducha 
a striebornej ekonomiky.

4. zdôrazňuje, že v súvislosti 
s demografickými zmenami by regióny 
mali aktívnejšie využívať európske 
štrukturálne a investičné fondy, 
predovšetkým podporovaním vzdelávania, 
programov odbornej prípravy, zvyšovania 
úrovne zručností, celoživotného 
vzdelávania, podnikateľského ducha 
a striebornej ekonomiky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Dominique Bilde, France Jamet

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že v súvislosti 
s demografickými zmenami by regióny 

4. zdôrazňuje, že v súvislosti 
s demografickými zmenami by štáty mali 
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mali aktívnejšie využívať európske 
štrukturálne a investičné fondy, 
predovšetkým podporovaním programov 
odbornej prípravy, podnikateľského ducha 
a striebornej ekonomiky.

aktívnejšie využívať európske štrukturálne 
a investičné fondy, predovšetkým 
podporovaním programov odbornej 
prípravy, podnikateľského ducha a 
striebornej ekonomiky.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 117
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
nasledovali dobré príklady ostatných 
štátov a pomáhali mladým ľuďom pri 
vedení nezávislého života a zakladaní si 
rodín, a poskytovali im výhody v podobe 
príspevkov na bývanie, daňových úľav pre 
rodiny a zvýhodnených úverov;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 118
Dominique Bilde, France Jamet

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že opatrenia 
navrhované v tomto dokumente nie sú 
dostatočné na poskytnutie riešení 
demografických výziev;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 119
Dominique Bilde, France Jamet
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Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. vyzýva členské štáty, aby sa zapojili 
do veľkej diskusie o otázkach súvisiacich 
s demografiou, a to navrhnutím 
usporiadania referenda o 
prisťahovalectve v celej Európe s cieľom 
usmerniť politické reakcie a zároveň 
rešpektovať vôľu európskych národov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 120
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. zdôrazňuje úlohu rodiny, udržania 
si rodiny a rozširovania rodiny ako 
pozitívny model pre mladých ľudí, 
a podporuje začínajúce rodiny 
a zodpovedné plánovanie rodičovstva 
s ohľadom na problém so starnutím 
obyvateľstva;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 121
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Odsek 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4c. zdôrazňuje potrebu zahrnúť 
výučbu v oblasti podnikania a ďalšie 
užitočné zručnosti do všetkých úrovní 
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vzdelávania a odbornej prípravy, keďže 
vzdelávanie mladých v oblasti podnikania 
v ranom štádiu umožní účinne bojovať 
proti nezamestnanosti mladých ľudí;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 122
Dominique Bilde, France Jamet

Návrh stanoviska
Odsek 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4c. požaduje, aby sa uprednostnili 
ambiciózne a proaktívne politiky podpory 
pôrodnosti pred akýmikoľvek inými 
prostriedkami reagujúcimi na 
vyľudňovanie nášho kontinentu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 123
José Manuel Fernandes

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva Európsku komisiu, aby 
predložila návrh spoločnej demografickej 
politiky v Európskej únii; domnieva sa, že 
posilnená spolupráca by mohla byť 
vhodným nástrojom na zavedenie 
a vykonávanie tejto politiky a vyzýva 
Európsku komisiu, aby na tento účel 
spolupracovala s členskými štátmi; ďalej 
sa domnieva, že spoločná demografická 
politika by sa mala financovať zo zdrojov 
z osobitného rozpočtového riadku EÚ.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 124
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje význam primeraných, 
spoľahlivých a porovnateľných údajov 
o demografických zmenách; vyzýva 
Komisiu, aby zrevidovala štatistický rámec 
EÚ tým spôsobom, že zvýši hornú vekovú 
hranicu pre zber údajov, zahrnie doň 
osoby žijúce v ústavoch a rozdelí údaje 
podľa pohlavia a veku, pričom bude 
v plnej miere dodržiavať normy v oblasti 
súkromia a základných práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že schopnosť regiónov 
úspešne čerpať prostriedky z kohéznych 
fondov EÚ vo veľkej miere závisí od 
územných hospodárskych predpokladov; 
zdôrazňuje pridanú hodnotu sociálneho 
dialógu medzi zainteresovanými stranami 
občianskej spoločnosti a orgánmi vo 
všetkých fázach programovania pre lepšie 
plánovanie a čerpanie prostriedkov 
z európskych štrukturálnych 
a investičných fondov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 126
Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že v záujme riešenia 
demografických výziev by mali regióny 
aktívnejšie využívať ESF na boj proti 
nezamestnanosti mladých ľudí a na 
vytváranie príležitostí pre mladých ľudí 
na začatie kariéry; vyzýva členské štáty, 
aby podporovali programy odbornej 
prípravy pre mladých ľudí a rozvoj 
podnikateľského ducha;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. domnieva sa, že kohézne fondy by 
sa mali využívať na podporu aktívneho 
starnutia, najmä prostredníctvom iniciatív 
v oblasti sociálnej inovácie zameraných 
okrem iného na uľahčenie zamestnávania 
starších ľudí, zvyšovanie úrovne ich 
zručností, zabezpečenie ich autonómie 
alebo na podporu medzigeneračných 
výmen;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Tatjana Ždanoka
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Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že je potrebné zaručiť 
spravodlivú a zdravú rovnováhu medzi 
pracovným a súkromným životom pre 
všetkých; žiada, aby sa riešenie chudoby 
zamestnaných osôb stalo jednou 
z hlavných priorít EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že zástupcovia 
zamestnancov a odborov by sa mali 
zapájať do politiky zamestnanosti 
a ďalších príslušných politík s cieľom 
zabezpečiť, že sa záujmy pracovníkov 
stanú ich prioritou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Sylvie Brunet

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. uznáva, že príležitosti na vhodné 
profesionálne uplatnenie, prístup 
k verejným službám a príležitosti pre 
kultúrne a voľnočasové aktivity sú 
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významnými faktormi, ktoré ovplyvňujú 
demografiu vidieckych a odľahlých 
oblastí; nabáda členské štáty, aby uznali 
význam vidieckych a odľahlých oblastí 
z hľadiska ich rozmanitosti a rozvíjali ich 
potenciál prostredníctvom stimulácie 
investícií do miestneho hospodárstva, 
podpory podnikania a zlepšovania ich 
prepojenosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. vyzýva na aktívnu výmenu 
osvedčených postupov a iniciatív medzi 
miestnymi a regionálnymi orgánmi v EÚ 
s cieľom podporiť lepšie pochopenie 
demografických výziev, predvídať ich 
vplyv na miestne trhy práce a rozvíjať 
inovatívne a účinné stratégie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. opakovane vyzýva členské štáty, 
aby bezodkladne prijali smernicu Rady 
o vykonávaní zásady rovnakého 
zaobchádzania s osobami bez ohľadu na 
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náboženské vyznanie alebo vieru, 
zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu 
orientáciu, COM(2006)0426 final z 2. júla 
2008.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že pomoc poskytovaná prostredníctvom 
dočasného rámca štátnej pomoci 
neposilňuje trvalé narušenia a nerovnosti 
na jednotnom trhu, vďaka čomu sa 
prehlbuje sociálna a územná súdržnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Odsek 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4c. zdôrazňuje, že znižovanie rozdielov 
medzi úrovňami rozvoja rôznych regiónov 
a mierou zaostalosti najviac 
znevýhodnených regiónov alebo ostrovov, 
najmä vidieckych oblastí, si vyžaduje 
výraznejšie posilnenie postavenia žien 
z hospodárskeho a sociálneho hľadiska 
v uvedených oblastiach, ako aj 
zabezpečenie rovnováhy medzi pracovným 
a súkromným životom a podporu politík 
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prispôsobených rodinám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Odsek 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4c. pripomína, že práve 
najvzdialenejšie regióny sa najčastejšie 
stretávajú s úbytkom obyvateľstva 
a vyžadujú si osobitný súbor opatrení na 
zmiernenie negatívnych dôsledkov 
demografických zmien, ktorým sú často 
vystavené; vyzýva členské štáty, aby 
aktívne využívali dostupné štrukturálne 
a investičné fondy s cieľom riešiť výzvy, 
ktorým tieto regióny čelia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4c. odmieta podriadenie 
štrukturálnych a kohéznych fondov 
podmienenosti európskeho semestra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop
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Návrh stanoviska
Odsek 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4d. zdôrazňuje, že uplatňovanie 
revidovanej Európskej sociálnej charty, 
ako aj zásad, ako je právo na rovnaké 
príležitosti, zdravie, dlhodobú 
starostlivosť a prístup k základným 
službám, dôchodkom, bývaniu a pomoci 
pre bezdomovcov zakotvených 
v Európskom pilieri sociálnych práv, je 
nevyhnutné na boj proti dôsledkom 
demografických zmien a úsporných 
opatrení; okrem toho požaduje, aby sa 
finančné prostriedky EÚ využili na 
zabezpečenie prístupu k zdraviu pre 
všetkých, a to podporou zamestnávania 
zdravotníckych pracovníkov a zavádzaním 
nemocníc vo vidieckych oblastiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Odsek 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4d. požaduje vytvorenie regulačného 
rámca, ktorý zaručí kvalitné služby 
starostlivosti a umožní širšie využívanie 
diaľkovej starostlivosti a telemedicíny, 
a to poskytnutím právnych záruk 
zdravotníckym pracovníkom a stanovením 
potrebných požiadaviek na odbornú 
prípravu s cieľom zabezpečiť opateru 
a primárnu starostlivosť pre všetkých 
občanov EÚ bez ohľadu na ich vek, a to 
v ktorejkoľvek geografickej oblasti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 139
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela

Návrh stanoviska
Odsek 4 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4e. zdôrazňuje potrebu zabezpečiť 
dodržiavanie zásad a cieľov Európskeho 
piliera sociálnych práv, najmä jeho zásad 
týkajúcich sa práva na rovnaké 
príležitosti, zdravie, začleňovanie osôb so 
zdravotným postihnutím, dlhodobú 
starostlivosť a prístup k základným 
službám, príjem v starobe a dôchodky, 
bývanie a pomoc pre bezdomovcov, ktoré 
sú nevyhnutné na podporu kvality života 
ľudí všetkých vekových kategórií na 
miestnej úrovni; víta plán Európskej 
komisie predložiť akčný plán na 
vykonávanie Európskeho piliera 
sociálnych práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela

Návrh stanoviska
Odsek 4 f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4f. zdôrazňuje, že pandémia COVID-
19 preukázala potrebu zaviesť model EÚ, 
ktorý by podporoval základné práva 
starších osôb a zaručoval ich dôstojnosť; 
vyzýva Komisiu, aby presadzovala 
program, v rámci ktorého sa vypracuje 
európsky plán na ochranu práv starších 
osôb vychádzajúci z článku 25 Charty 
základných práv EÚ;
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Or. en


