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Pozmeňujúci návrh 1
Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, 
Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela

Návrh uznesenia
Citácia 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na články 9, 151, 152, 
153, 156, 157 a 162 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ),

– so zreteľom na články 9, 151, 152, 
153, 156, 157, 162 a 168 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh uznesenia
Citácia 6 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Parížsku dohodu 
na konferencii COP 21 v roku 2015, 
konkrétne na jej preambulu, v ktorej sa 
zmluvné strany naliehavo vyzývajú, aby 
pri vykonávaní svojich politík a opatrení 
podporovali spravodlivý prechod 
pracovnej sily, zabezpečenie dôstojnej 
práce a vytvorenie kvalitných pracovných 
miest v zmysle priorít a stratégií rozvoja, 
ktoré si krajiny individuálne stanovia,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh uznesenia
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Citácia 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na dohovory MOP, 
najmä na Dohovor o inšpekcii práce z roku 
1947 (č. 81),

– so zreteľom na dohovory a 
odporúčania MOP, najmä na Dohovor o 
inšpekcii práce z roku 1947 (č. 81), 
deklaráciu MOP prijatú pri príležitosti 
stého výročia jej vzniku (2019) a 
usmernenia MOP pre spravodlivú 
transformáciu na environmentálne 
udržateľné hospodárstva a spoločnosti pre 
všetkých,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh uznesenia
Citácia 7 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na usmernenia MOP 
pre spravodlivú transformáciu na 
environmentálne udržateľné 
hospodárstva a spoločnosti pre všetkých z 
februára 2016,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Návrh uznesenia
Citácia 8 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Dohovor OSN o 



AM\1215162SK.docx 5/159 PE658.882v01-00

SK

právach osôb so zdravotným postihnutím 
(UNCRPD) a nadobudnutie jeho platnosti 
v EÚ 21. januára 2011 v súlade s 
rozhodnutím Rady 2010/48/ES z 26. 
novembra 2009 o uzatvorení Dohovoru 
Organizácie Spojených národov o 
právach osôb so zdravotným postihnutím 
Európskym spoločenstvom, so zreteľom 
na Dohovor OSN o odstránení všetkých 
foriem diskriminácie žien,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Citácia 8 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Dohovor OSN o 
právach osôb so zdravotným postihnutím 
(UNCRPD);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Návrh uznesenia
Citácia 8 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na smernicu Rady 
2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá 
ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké 
zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní 
(smernica o rovnakom zaobchádzaní v 
zamestnaní),

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 8
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Návrh uznesenia
Citácia 8 c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

–  so zreteľom na smernicu Rady 
2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa 
zavádza zásada rovnakého zaobchádzania 
s osobami bez ohľadu na rasový alebo 
etnický pôvod,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Návrh uznesenia
Citácia 8 d (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Komisiou 
predložený návrh smernice Rady o 
vykonávaní zásady rovnakého 
zaobchádzania s osobami bez ohľadu na 
náboženské vyznanie alebo vieru, 
zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu 
orientáciu (KOM(2008)0426) a na pozíciu 
Európskeho parlamentu z 2. apríla 2009 
v tejto veci1a,
_________________
1a Ú. v. EÚ C 137 E, 27.5.2010, s. 68.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 10
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh uznesenia
Citácia 14 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na uznesenie 
Európskeho parlamentu z 19. júna 2020 o 
európskej ochrane cezhraničných a 
sezónnych pracovníkov v kontexte krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Citácia 14 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu Komisie zo 
17. júna 2020 o vplyve demografickej 
zmeny (COM(2020)241),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Citácia 14 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na stanovisko 
Európskeho výboru regiónov z 18. 
januára 2017 Odpoveď EÚ na 
demografickú výzvu (2017/C 017/08),
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Yana Toom, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Cristian Ghinea, 
Véronique Trillet-Lenoir

Návrh uznesenia
Citácia 20 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie o 
európskej ochrane cezhraničných a 
sezónnych pracovníkov v kontexte krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 
(2020/2664(RSP)),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Citácia 33 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh uznesenia
Citácia 36 a (nová)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na revidovanú 
Európsku sociálnu chartu a na turínsky 
proces, ktorý sa začal v roku 2014 s 
cieľom posilniť zmluvný systém 
Európskej sociálnej charty v rámci Rady 
Európy, ako aj v jeho vzťahu s právom 
Európskej únie,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže udržateľný rozvoj je 
základným cieľom Európskej únie. keďže 
sociálne trhové hospodárstvo je založené 
na dvoch vzájomne sa dopĺňajúcich 
pilieroch, a to na presadzovaní 
hospodárskej súťaže a rozsiahlych 
opatreniach sociálnej politiky;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže udržateľný rozvoj je 
základným cieľom Európskej únie. keďže 
sociálne trhové hospodárstvo je založené 
na dvoch vzájomne sa dopĺňajúcich 
pilieroch, a to na presadzovaní 
hospodárskej súťaže a rozsiahlych 

A. keďže udržateľný rozvoj zameraný 
na dosiahnutie cieľov OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja, ako aj na 
posilnenie vykonávania Európskeho 
piliera sociálnych práv a Parížskej 
dohody, je základným cieľom Európskej 
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opatreniach sociálnej politiky; únie; keďže sociálne trhové hospodárstvo 
je založené na dvoch vzájomne sa 
dopĺňajúcich pilieroch, a to na 
presadzovaní hospodárskej súťaže a 
rozsiahlych opatreniach sociálnej politiky, 
ktoré by mali viesť k dosiahnutiu plnej 
zamestnanosti a sociálneho pokroku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže udržateľný rozvoj je 
základným cieľom Európskej únie. keďže 
sociálne trhové hospodárstvo je založené 
na dvoch vzájomne sa dopĺňajúcich 
pilieroch, a to na presadzovaní 
hospodárskej súťaže a rozsiahlych 
opatreniach sociálnej politiky;

A. keďže udržateľný rozvoj je 
základným cieľom Európskej únie. keďže 
sociálne trhové hospodárstvo je založené 
na dvoch vzájomne sa dopĺňajúcich 
pilieroch, a to na presadzovaní 
hospodárskej súťaže a rozsiahlych 
opatreniach sociálnej politiky, ktoré majú 
zaručiť sociálnu spravodlivosť nápravou 
negatívnych výsledkov a posilniť sociálnu 
ochranu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže existuje silná a 
predpokladaná potreba transformácie v 
Európe a vo svete na udržateľné 
využívanie zdrojov, zníženie emisií CO2 a 
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silnú ochranu životného prostredia v 
záujme ochrany živobytia, bezpečnosti, 
zdravia a prosperity budúcich generácií, 
ale transformácia si bude vyžadovať 
ambiciózne reformy a preorientovanie 
priorít, ktoré môžu potenciálne vyvolať 
sociálne problémy a zhoršiť sociálne 
vylúčenie chudobných kategórií 
spoločnosti alebo zaostávajúcich 
regiónov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže medzi tri piliere 
udržateľného rozvoja patrí hospodársky, 
sociálny a environmentálny pilier; keďže 
udržateľný rozvoj je okrem iného 
založený na plnej zamestnanosti a 
sociálnom pokroku; keďže je základným 
cieľom Európskej únie stanoveným v 
článku 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii 
(ZEÚ); keďže doteraz bola prioritou 
hospodárska a environmentálna 
udržateľnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže prechod na stabilné a 
udržateľné zelené a ekologické 
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hospodárstvo a sociálny rozmer možno 
uskutočniť len v úzkej spolupráci medzi 
verejnými a súkromnými subjektmi, a to 
vykonávaním odvážnych opatrení a 
zabezpečením flexibility, aby mali všetci 
občania a všetky regióny prístup k 
udržateľným zdrojom a zdrojom energie, 
ktoré potrebujú na dosiahnutie 
európskych cieľov v oblasti klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ac. keďže Európa čelí novým výzvam, 
ako sú narastajúce nerovnosti medzi 
generáciami, obmedzené sociálne, 
zdravotné, hospodárske a 
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environmentálne príležitosti a zdroje, 
územné rozdiely a nerovný prístup k 
základným sociálnym a zdravotníckym 
službám, pracovným miestam, 
podnikateľským príležitostiam a sociálnej 
infraštruktúre;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ad. keďže znižovanie nerovností je 
spoločnou zodpovednosťou EÚ a 
členských štátov; keďže členské štáty 
nemajú rovnaký fiškálny priestor na 
znižovanie nerovností prostredníctvom 
verejných politík a verejných investícií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A e (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ae. keďže znižovanie nerovností je 
spoločnou zodpovednosťou EÚ a 
členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
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Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A f (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Af. keďže nerovnosť (príjmov a 
príležitostí) sa vo väčšine členských štátov 
po hospodárskej kríze v roku 2008 zvýšila, 
čo spochybňuje udržateľnosť a 
inkluzívnosť rastu a sociálnej súdržnosti, 
a keďže v tejto súvislosti je pokrok pri 
dosahovaní cieľov stratégie Európa 2020 
zložitý;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A g (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ag. keďže výskum nadácie Eurofound 
odhaľuje zložitosť sociálneho rozmeru 
Európskej únie a navrhuje doplniť 
sociálny prehľad pripojený k Európskemu 
pilieru sociálnych práv o ďalšie 
ukazovatele vzťahujúce sa na kvalitu 
pracovných miest, sociálnu spravodlivosť 
a rovnaké príležitosti, silné systémy 
sociálneho zabezpečenia a spravodlivú 
mobilitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie A h (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže stratégia Európa 2020 bola 
začatá v roku 2010 na podporu 
inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu; keďže napriek slovám 
„udržateľný“ a „inkluzívny“ sa pri 
vykonávaní lisabonskej stratégie 
uprednostnil rast pred väčšinou ostatných 
cieľov;

B. keďže stratégia Európa 2020 bola 
začatá v roku 2010 na podporu 
inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu; keďže sa vykonáva a 
monitoruje v kontexte európskeho 
semestra – v rámci všeobecných cieľov 
zameraných na podporu rastu, 
konkurencieschopnosti a produktivity – v 
politickom kontexte znižovania verejných 
výdavkov, konsolidácie dlhu a udržania 
miery deficitu; keďže napriek slovám 
„udržateľný“ a „inkluzívny“ sa pri 
vykonávaní lisabonskej stratégie 
uprednostnil rast pred väčšinou ostatných 
cieľov; keďže z údajov vyplýva, že 
stratégia priniesla zmiešané výsledky pri 
dosahovaní jej hlavných sociálnych 



PE658.882v01-00 16/159 AM\1215162SK.docx

SK

cieľov; keďže nedostatočný pokrok v 
znižovaní chudoby a v ďalšom sociálnom 
začleňovaní ukazuje, že systémy 
sociálneho zabezpečenia nie sú dostatočne 
odolné a silné na to, aby mohli čeliť 
sociálnym otrasom počas kríz a 
absorbovať ich;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže stratégia Európa 2020 bola 
začatá v roku 2010 na podporu 
inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu; keďže napriek slovám 
„udržateľný“ a „inkluzívny“ sa pri 
vykonávaní lisabonskej stratégie 
uprednostnil rast pred väčšinou ostatných 
cieľov;

B. keďže stratégia Európa 2020 bola 
začatá v roku 2010 na podporu 
inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže stratégia Európa 2020 bola 
začatá v roku 2010 na podporu 
inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu; keďže napriek slovám 
„udržateľný“ a „inkluzívny“ sa pri 
vykonávaní lisabonskej stratégie 
uprednostnil rast pred väčšinou ostatných 

B. keďže stratégia Európa 2020 bola 
začatá v roku 2010 na podporu 
inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu;
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cieľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže stratégia Európa 2020 bola 
začatá v roku 2010 na podporu 
inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu; keďže napriek slovám 
„udržateľný“ a „inkluzívny“ sa pri 
vykonávaní lisabonskej stratégie 
uprednostnil rast pred väčšinou ostatných 
cieľov;

B. keďže stratégia Európa 2020 bola 
začatá v roku 2010 na podporu 
inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže stratégia Európa 2020 bola 
začatá v roku 2010 na podporu 
inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu; keďže napriek slovám 
„udržateľný“ a „inkluzívny“ sa pri 
vykonávaní lisabonskej stratégie 
uprednostnil rast pred väčšinou ostatných 
cieľov;

B. keďže stratégia Európa 2020 bola 
začatá v roku 2010 na podporu 
inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
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France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže stratégia Európa 2020 bola 
začatá v roku 2010 na podporu 
inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu; keďže napriek slovám 
„udržateľný“ a „inkluzívny“ sa pri 
vykonávaní lisabonskej stratégie 
uprednostnil rast pred väčšinou ostatných 
cieľov;

B. keďže stratégia Európa 2020 bola 
začatá v roku 2010 na podporu 
inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu; keďže sa pri 
vykonávaní lisabonskej stratégie 
uprednostnil rast pred väčšinou ostatných 
cieľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže MOP definuje životné 
minimum ako „mieru príjmu, ktorá 
umožňuje zamestnancovi základnú, ale 
sociálne prijateľnú životnú úroveň“; 
keďže v niekoľkých iniciatívach v oblasti 
životného minima sa vypočítava príjem 
potrebný na dosiahnutie základnej 
životnej úrovne, pričom sa zohľadňuje 
súčasná úroveň štátnych transferov; 
keďže pri tomto výpočte sú životné 
minimá podľa výskumu nadácie 
Eurofound vždy vyššie ako príslušná 
zákonná minimálna mzda, a to v rozsahu 
o 15 až 80 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Agnes Jongerius, Dennis Radtke
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže systémy sociálneho 
zabezpečenia zahŕňajú sociálne 
zabezpečenie, zdravotnú starostlivosť, 
vzdelávanie, bývanie, zamestnanosť, 
spravodlivosť a sociálne služby pre 
zraniteľné skupiny; keďže sociálny dialóg 
a kolektívne vyjednávanie sú pre 
zamestnávateľov a odborové zväzy 
kľúčovými nástrojmi na stanovenie 
spravodlivých miezd a pracovných 
podmienok;

C. keďže systémy sociálneho 
zabezpečenia zaručujú dôstojný život; 
keďže systémy sociálneho zabezpečenia 
zahŕňajú sociálne zabezpečenie, zdravotnú 
starostlivosť, vzdelávanie, bývanie, 
zamestnanosť, spravodlivosť a sociálne 
služby pre zraniteľné skupiny; a zohrávajú 
kľúčovú úlohu pri dosahovaní sociálne 
udržateľného rozvoja, presadzovaní 
rovnosti a sociálnej spravodlivosti a 
zabezpečovaní práva na sociálnu 
ochranu, ako je zakotvené vo Všeobecnej 
deklarácii ľudských práv (1948); keďže 
politiky sociálnej ochrany sú základnými 
prvkami národných stratégií rozvoja na 
zníženie chudoby a zraniteľnosti počas 
celého životného cyklu a na podporu 
inkluzívneho a udržateľného rastu; keďže 
sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie 
sú pre zamestnávateľov a odborové zväzy 
kľúčovými nástrojmi na stanovenie 
spravodlivých miezd a pracovných 
podmienok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže systémy sociálneho 
zabezpečenia zahŕňajú sociálne 
zabezpečenie, zdravotnú starostlivosť, 
vzdelávanie, bývanie, zamestnanosť, 
spravodlivosť a sociálne služby pre 
zraniteľné skupiny; keďže sociálny dialóg 
a kolektívne vyjednávanie sú pre 

C. keďže systémy sociálneho 
zabezpečenia zahŕňajú sociálne 
zabezpečenie, zdravotnú starostlivosť a 
sociálne služby;
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zamestnávateľov a odborové zväzy 
kľúčovými nástrojmi na stanovenie 
spravodlivých miezd a pracovných 
podmienok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže systémy sociálneho 
zabezpečenia zahŕňajú sociálne 
zabezpečenie, zdravotnú starostlivosť, 
vzdelávanie, bývanie, zamestnanosť, 
spravodlivosť a sociálne služby pre 
zraniteľné skupiny; keďže sociálny dialóg 
a kolektívne vyjednávanie sú pre 
zamestnávateľov a odborové zväzy 
kľúčovými nástrojmi na stanovenie 
spravodlivých miezd a pracovných 
podmienok;

C. keďže systémy sociálneho 
zabezpečenia by sa mali výrazne zlepšiť 
prijatím účinných legislatívnych opatrení 
v oblastiach, ako sú sociálne zabezpečenie, 
zdravotná starostlivosť, vzdelávanie, 
bývanie, zamestnanosť, spravodlivosť a 
sociálne služby, s osobitným zameraním 
na zraniteľné skupiny; keďže sociálny 
dialóg a kolektívne vyjednávanie sú pre 
zamestnávateľov a odborové zväzy 
kľúčovými nástrojmi na stanovenie 
spravodlivých miezd a pracovných 
podmienok schopných zabezpečiť úplnú 
ochranu pred chudobou a sociálnym 
vylúčením;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže systémy sociálneho 
zabezpečenia zahŕňajú sociálne 
zabezpečenie, zdravotnú starostlivosť, 
vzdelávanie, bývanie, zamestnanosť, 

C. keďže systémy sociálneho 
zabezpečenia zahŕňajú sociálne 
zabezpečenie, zdravotnú starostlivosť, 
vzdelávanie, starostlivosť o deti, dlhodobú 
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spravodlivosť a sociálne služby pre 
zraniteľné skupiny; keďže sociálny dialóg 
a kolektívne vyjednávanie sú pre 
zamestnávateľov a odborové zväzy 
kľúčovými nástrojmi na stanovenie 
spravodlivých miezd a pracovných 
podmienok;

starostlivosť, bývanie, zamestnanosť, 
spravodlivosť a sociálne služby pre 
zraniteľné skupiny; keďže sociálny dialóg 
a kolektívne vyjednávanie sú pre 
zamestnávateľov a odborové zväzy 
kľúčovými nástrojmi na stanovenie 
spravodlivých miezd a pracovných 
podmienok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže systémy sociálneho 
zabezpečenia zahŕňajú sociálne 
zabezpečenie, zdravotnú starostlivosť, 
vzdelávanie, bývanie, zamestnanosť, 
spravodlivosť a sociálne služby pre 
zraniteľné skupiny; keďže sociálny dialóg 
a kolektívne vyjednávanie sú pre 
zamestnávateľov a odborové zväzy 
kľúčovými nástrojmi na stanovenie 
spravodlivých miezd a pracovných 
podmienok;

C. keďže systémy sociálneho 
zabezpečenia zahŕňajú sociálne 
zabezpečenie, zdravotnú starostlivosť, 
vzdelávanie, bývanie, zamestnanosť, 
spravodlivosť a sociálne služby pre 
zraniteľné skupiny a menšiny; keďže 
sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie 
sú pre zamestnávateľov a odborové zväzy 
kľúčovými nástrojmi na stanovenie 
spravodlivých miezd a pracovných 
podmienok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže systémy sociálneho 
zabezpečenia zahŕňajú sociálne 

C. keďže systémy sociálneho 
zabezpečenia zahŕňajú sociálne 
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zabezpečenie, zdravotnú starostlivosť, 
vzdelávanie, bývanie, zamestnanosť, 
spravodlivosť a sociálne služby pre 
zraniteľné skupiny; keďže sociálny dialóg 
a kolektívne vyjednávanie sú pre 
zamestnávateľov a odborové zväzy 
kľúčovými nástrojmi na stanovenie 
spravodlivých miezd a pracovných 
podmienok;

zabezpečenie, zdravotnú starostlivosť, 
vzdelávanie, bývanie, zamestnanosť, 
spravodlivosť a sociálne služby pre 
znevýhodnené skupiny; keďže sociálny 
dialóg a kolektívne vyjednávanie sú pre 
zamestnávateľov a odborové zväzy 
kľúčovými nástrojmi na stanovenie 
spravodlivých miezd a pracovných 
podmienok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže sociálny dialóg a kolektívne 
vyjednávanie sú rozhodujúcimi nástrojmi 
pre zamestnávateľov a odborové zväzy na 
zavedenie spravodlivých miezd a 
pracovných podmienok a keďže silné 
systémy kolektívneho vyjednávania 
zvyšujú odolnosť členských štátov v čase 
hospodárskej krízy; keďže spoločnosti so 
silnými systémami kolektívneho 
vyjednávania sú zvyčajne bohatšie a 
rovnocennejšie; keďže právo na 
kolektívne vyjednávanie je otázkou, ktorá 
sa týka všetkých európskych pracovníkov, 
má kritické dôsledky pre demokraciu a 
právny štát vrátane dodržiavania 
základných sociálnych práv, a keďže 
kolektívne vyjednávanie je základným 
európskym právom a európske inštitúcie 
sú podľa článku 28 Charty základných 
práv Európskej únie povinné ho 
dodržiavať; keďže v tejto súvislosti 
politiky, ktoré rešpektujú, podporujú a 
posilňujú kolektívne vyjednávanie a 
postavenie pracovníkov v systémoch 
stanovovania miezd, zohrávajú zásadnú 
úlohu pri dosahovaní pracovných 
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podmienok na vysokej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže orgány verejnej správy sa 
príliš často spoliehajú na dočasných 
pracovníkov, aby nahradili štátnych 
zamestnancov, hoci majú zvyčajne 
neistejšie pracovné podmienky a rovnako 
sú vystavení zneužívaniu a obťažovaniu 
tretích strán;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže kolektívne vyjednávanie je 
kľúčovou inštitúciou na podporu 
pracovných práv; keďže podľa údajov 
OECD sa za posledné desaťročia výrazne 
znížila hustota odborových zväzov, ako aj 
rozsah kolektívneho vyjednávania; keďže 
rozsah kolektívneho vyjednávania sa od 
roku 2000 znižuje v 22 z 27 členských 
štátov EÚ; keďže kvalita práce a 
pracovného prostredia je v priemere 
vyššia v krajinách s dobre organizovanými 
sociálnymi partnermi a veľkým rozsahom 
kolektívnych zmlúv; keďže kolektívne 
vyjednávanie za predpokladu, že má 
široké pokrytie a je dobre koordinované, 
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podporuje dobré výsledky na trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cc. keďže podľa nadácie Eurofound 
je kolektívne vyjednávanie pod tlakom a 
recesia v roku 2008 viedla k 
decentralizácii kolektívneho 
vyjednávania; keďže hoci sa odhaduje, že 
na každého šiesteho pracovníka v EÚ sa 
vzťahuje kolektívna dohoda o mzdách, je 
ťažké získať dobré dôkazy o 
dôkladnejších údajoch o rozsahu 
kolektívneho vyjednávania a o 
kolektívnych zmluvách v celej EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cd. keďže podľa údajov ETUI je 
priemerná úroveň členstva v odboroch v 
Európskej únii približne 23 %, pričom 
existuje veľká rozmanitosť úrovní 
členstva v odboroch, ktorá sa v niektorých 
členských štátoch pohybuje od 74 % do 
8 %; keďže členstvo v 
zamestnávateľských organizáciách a 
podiel na trhoch, ktoré predstavujú, sa 
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tiež výrazne líšia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C e (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ce. keďže zdaňovanie môže pomôcť 
riešiť problémy súvisiace s nerovnosťou a 
sociálnou mobilitou; keďže progresivita 
daňového systému sa týka spôsobu 
rozdelenia daňového zaťaženia medzi 
daňovníkmi, pričom sa zohľadňujú všetky 
druhy daní; keďže podľa štúdie Komisie 
dôkazy naznačujú, že úloha fiškálneho 
prerozdeľovania pri vyrovnávaní nárastu 
rozdielov v príjmoch na trhu sa v 
posledných desaťročiach oslabila okrem 
iného v dôsledku zníženia celkovej 
progresivity daňových systémov; keďže 
progresívne zdaňovanie je nevyhnutným 
predpokladom na zníženie celkovej 
nerovnosti a financovanie dobre 
fungujúcich sociálnych štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže kľúčové oblasti politiky pre 
sociálne investície zahŕňajú sociálne 
zabezpečenie, zdravotnú starostlivosť, 

D. keďže sociálne investície sa týkajú 
investícií do ľudí s cieľom zlepšiť ich 
životné podmienky a keďže kľúčové 
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vzdelávanie, bývanie, zamestnanosť, 
spravodlivosť a sociálne služby pre 
zraniteľné skupiny;

oblasti politiky pre sociálne investície 
zahŕňajú sociálne zabezpečenie, zdravotnú 
starostlivosť, vzdelávanie, bývanie, 
zamestnanosť, spravodlivosť a sociálne 
služby pre zraniteľné skupiny; keďže 
dobre navrhnuté sociálne politiky výrazne 
prispievajú k udržateľnému rozvoju a 
rastu, ako aj k ochrane ľudí pred 
chudobou a pôsobia ako hospodárske 
stabilizátory;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže kľúčové oblasti politiky pre 
sociálne investície zahŕňajú sociálne 
zabezpečenie, zdravotnú starostlivosť, 
vzdelávanie, bývanie, zamestnanosť, 
spravodlivosť a sociálne služby pre 
zraniteľné skupiny;

D. keďže kľúčové oblasti politiky, 
ktoré si zaslúžia relevantné zvýšenie 
sociálnych investícií, zahŕňajú sociálne 
zabezpečenie, zdravotnú starostlivosť, 
vzdelávanie, bývanie, zamestnanosť, 
spravodlivosť a sociálne služby, pričom 
osobitná pozornosť sa venuje 
zraniteľným skupinám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže kľúčové oblasti politiky pre 
sociálne investície zahŕňajú sociálne 
zabezpečenie, zdravotnú starostlivosť, 
vzdelávanie, bývanie, zamestnanosť, 
spravodlivosť a sociálne služby pre 

D. keďže kľúčové oblasti politiky pre 
sociálne investície zahŕňajú sociálne 
zabezpečenie, zdravotnú starostlivosť a 
sociálne služby.
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zraniteľné skupiny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže kľúčové oblasti politiky pre 
sociálne investície zahŕňajú sociálne 
zabezpečenie, zdravotnú starostlivosť, 
vzdelávanie, bývanie, zamestnanosť, 
spravodlivosť a sociálne služby pre 
zraniteľné skupiny;

D. keďže kľúčové oblasti politiky pre 
sociálne investície zahŕňajú sociálne 
zabezpečenie, zdravotnú starostlivosť, 
výživu, vzdelávanie a odbornú prípravu, 
bývanie, zamestnanosť, spravodlivosť a 
sociálne služby pre zraniteľné skupiny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže kľúčové oblasti politiky pre 
sociálne investície zahŕňajú sociálne 
zabezpečenie, zdravotnú starostlivosť, 
vzdelávanie, bývanie, zamestnanosť, 
spravodlivosť a sociálne služby pre 
zraniteľné skupiny;

D. keďže kľúčové oblasti politiky pre 
sociálne investície zahŕňajú sociálne 
zabezpečenie, zdravotnú starostlivosť, 
vzdelávanie, bývanie, zamestnanosť, 
spravodlivosť, kvalitnú zdravotnú 
starostlivosť a sociálne služby pre 
znevýhodnené skupiny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Romana Tomc
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže kľúčové oblasti politiky pre 
sociálne investície zahŕňajú sociálne 
zabezpečenie, zdravotnú starostlivosť, 
vzdelávanie, bývanie, zamestnanosť, 
spravodlivosť a sociálne služby pre 
zraniteľné skupiny;

D. keďže kľúčové oblasti politiky pre 
sociálne investície zahŕňajú sociálne 
zabezpečenie, zdravotnú starostlivosť, 
vzdelávanie, dlhodobú starostlivosť, 
bývanie, zamestnanosť, spravodlivosť a 
sociálne služby pre zraniteľné skupiny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže počet jednočlenných 
domácností a starších ľudí žijúcich 
osamote sa zvyšuje a jednočlenné 
domácnosti sú vystavené väčšiemu riziku 
chudoby a sociálneho vylúčenia, a najmä 
staršie ženy žijúce osamote sú vystavené 
vyššiemu riziku chudoby než starší muži; 
keďže domácnosti osamelých rodičov sú 
vystavené vysokému riziku chudoby a 
deprivácie a majú ťažkosti pri tvorbe 
rodinného rozpočtu z dôvodu jediného 
príjmu a nižšej miery zamestnanosti; 
keďže čoraz väčší počet mladých 
dospelých sa pri ochrane pred chudobou 
spolieha na rodičovský dom, ale 29 % 
domácností s tromi generáciami je 
ohrozených chudobou a 13 % trpí 
závažnou depriváciou;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 55
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže rastúca dlhovekosť a nízka 
miera plodnosti spôsobili starnutie 
obyvateľstva a znižovanie podielu 
pracovných síl v Európe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Db. keďže sa očakáva, že v dôsledku 
zelenej transformácie sa bude ďalej 
zvyšovať rušenie pracovných miest v 
odvetviach s vysokými emisiami uhlíka a v 
energeticky náročných odvetviach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže miera bezdomovectva sa 
zvýšila o 70 % a zaznamenala za posledné 
desaťročie vo väčšine členských štátov 
neustály rast;

E. keďže miera bezdomovectva sa 
zvýšila o 70 % a zaznamenala za posledné 
desaťročie vo väčšine členských štátov 
neustály rast; keďže v ktorúkoľvek noc je 
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v EÚ bez strechy nad hlavou najmenej 
700 000 ľudí; keďže pandémia COVID-
19 ukázala, že bezdomovectvo predstavuje 
sociálnu krízu aj krízu v oblasti verejného 
zdravia; keďže približne pätina ľudí v EÚ 
je ohrozená nadmerným zadlžením a 
mnohí ľudia nedostávajú sociálne dávky, 
na ktoré majú podľa svojich 
vnútroštátnych systémov nárok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne, Dragoș Pîslaru

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže miera bezdomovectva sa 
zvýšila o 70 % a zaznamenala za posledné 
desaťročie vo väčšine členských štátov 
neustály rast;

E. keďže Európska únia nedosiahla 
svoj cieľ znížiť do roku 2020 počet ľudí 
ohrozených chudobou alebo sociálnym 
vylúčením najmenej o 20 miliónov; keďže 
miera bezdomovectva sa zvýšila o 70 % a 
zaznamenala za posledné desaťročie vo 
väčšine členských štátov neustály rast; 
keďže v dôsledku krízy COVID-19 sa v 
rámci Únie pravdepodobne zvýši počet 
ľudí ohrozených chudobou alebo 
sociálnym vylúčením;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže miera bezdomovectva sa 
zvýšila o 70 % a zaznamenala za posledné 

E. keďže miera bezdomovectva sa 
zvýšila o 70 % a zaznamenala za posledné 
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desaťročie vo väčšine členských štátov 
neustály rast;

desaťročie vo väčšine členských štátov 
neustály rast; keďže takéto zvýšenie 
vyplýva z rastúcich nákladov na bývanie a 
z pretrvávania úsporných opatrení, ktoré 
spôsobili zhoršenie v oblasti verejných 
politík zameraných na boj proti 
bezdomovectvu vrátane krátenia 
sociálnych programov a znižovania 
dávok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže miera bezdomovectva sa 
zvýšila o 70 % a zaznamenala za posledné 
desaťročie vo väčšine členských štátov 
neustály rast;

E. keďže miera bezdomovectva sa 
zvýšila o 70 % a zaznamenala za posledné 
desaťročie vo väčšine členských štátov 
neustály rast; keďže v ktorúkoľvek noc je 
v EÚ bez strechy nad hlavou najmenej 
700 000 ľudí; keďže pandémia COVID-
19 ukázala, že bezdomovectvo predstavuje 
sociálnu krízu aj krízu v oblasti verejného 
zdravia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE
Katrin Langensiepen, Kim Van Sparrentak

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže miera bezdomovectva sa 
zvýšila o 70 % a zaznamenala za posledné 
desaťročie vo väčšine členských štátov 

E. keďže v ktorúkoľvek noc je v EÚ 
najmenej 700 000 ľudí bez domova 
(prespávajú na uliciach alebo v 
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neustály rast; prístreškoch); keďže počet ľudí bez 
domova sa za posledné desaťročie zvýšil 
približne o 70 %1a;
_________________
1a 
https://www.feantsa.org/public/user/Reso
urces/resources/Rapport_Europe_2020_G
B.pdf

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Cindy Franssen, Maria Walsh, Anne Sander, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, 
Romana Tomc, José Manuel Fernandes

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže miera bezdomovectva sa 
zvýšila o 70 % a zaznamenala za posledné 
desaťročie vo väčšine členských štátov 
neustály rast;

E. keďže v ktorúkoľvek noc je v EÚ 
najmenej 700 000 ľudí bez domova 
(prespávajú na uliciach alebo v 
prístreškoch)1a; Za posledné desaťročie sa 
ich počet zvýšil približne o 70 %.
_________________
1a FEANTSA, (2019). Štvrtý prehľad o 
vylúčení z bývania v Európe. 
https://www.feantsa.org/en/report/2019/04
/01/the-fourth-overview-of-housing-
exclusion-in-europe-2019?bcParent=27 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže miera bezdomovectva sa E. keďže miera bezdomovectva sa 
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zvýšila o 70 % a zaznamenala za posledné 
desaťročie vo väčšine členských štátov 
neustály rast;

zvýšila o 70 % a zaznamenala za posledné 
desaťročie v niektorých členských štátoch 
neustály rast;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže európske regióny, v ktorých 
je udržateľný prechod najviac potrebný, 
sú vo všeobecnosti tiež regiónmi s vysokou 
úrovňou chudoby a vylúčenia, v 
sociálnych ukazovateľoch majú neustále 
najnižšiu úroveň a budú vyžadovať 
najvyššiu úroveň investícií a flexibility, 
aby sa zabezpečilo, že všetci občania 
dostanú príležitosti, ktoré si vyžadujú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže sa predpokladá, že miera 
chudoby sa zvýši ako jeden z účinkov 
pandémie COVID-19; keďže týmto 
vývojom sú viac ohrozené ženy, starší 
ľudia, osoby so zdravotným postihnutím a 
veľké rodiny;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 66
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže sa očakáva ďalšie zväčšenie 
polarizácie pracovných miest a očakáva sa, 
že viac pracovných miest bude na vyššej a 
nižšej úrovni spektra zručností;

F. keďže každý piaty pracovník v EÚ 
má pracovné miesto nízkej kvality; keďže 
v nasledujúcom desaťročí sa očakáva 
ďalšie zväčšenie polarizácie pracovných 
miest a neštandardných foriem 
zamestnania a očakáva sa, že viac 
pracovných miest bude na vyššej a nižšej 
úrovni spektra zručností; keďže to vedie k 
ďalším rozdielom v odmeňovaní; keďže 
dopyt po pracovnej sile bol stále najslabší 
uprostred rozdelenia príjmových skupín, a 
to najmä v období recesie a poklesu 
zamestnanosti v rokoch 2008 až 2013, 
čiastočne v dôsledku prechodu 
zamestnanosti z výrobného sektora a 
sektora stavebníctva do služieb; keďže 
pandémia pravdepodobne tento trend ešte 
posilní; keďže pracovné miesta s nízkou 
kvalifikáciou budú pre spoločnosti vždy 
nevyhnutné a musia ponúkať dôstojné 
mzdy a podmienky; keďže digitalizácia 
môže vytvárať možnosti a príležitosti na 
zvyšovanie kvalifikácie, ale nemusí 
nevyhnutne zlepšiť pracovné podmienky a 
vytvoriť nové kvalitné pracovné miesta 
pre všetkých;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže sa očakáva ďalšie zväčšenie 
polarizácie pracovných miest a očakáva sa, 

F. keďže sa očakáva ďalšie zväčšenie 
polarizácie pracovných miest a očakáva sa, 
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že viac pracovných miest bude na vyššej a 
nižšej úrovni spektra zručností;

že viac pracovných miest bude na vyššej a 
nižšej úrovni spektra zručností; keďže 
technologické zmeny a používanie umelej 
inteligencie výrazne zmenia trh práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže len ťažko existuje prechod z 
pracovných zmlúv na dobu určitú na 
pracovné zmluvy na dobu neurčitú; keďže 
60 % pracovníkov je nedobrovoľne 
zamestnaných na dobu určitú; keďže 
miera prechodu je mimoriadne nízka v 
krajinách s vysokou úrovňou 
zamestnanosti na dobu určitú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fb. keďže rozdiel v zamestnanosti 
mužov a žien bol v roku 2019 na úrovni 
11,7 %; keďže tento rozdiel predstavuje 
pre Európsku úniu obrovské hospodárske 
náklady vo výške 320 miliárd EUR ročne 
alebo 2,37 % HDP EÚ;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fc. keďže z výskumu nadácie 
Eurofound o „nových formách 
zamestnávania“ vyplýva, že na vznikajúce 
a čoraz významnejšie formy 
zamestnávania, ktoré sa odkláňajú od 
tradičných vzťahov medzi 
zamestnávateľmi a zamestnancami 
a/alebo sú charakterizované netradičnými 
spôsobmi práce a pracovnými režimami, 
sa zvyčajne v menšej miere vzťahuje 
sociálna ochrana, sociálny dialóg a 
kolektívne vyjednávanie; keďže sa zistilo, 
že takéto formy zamestnávania sa 
intenzívnejšie využívajú v ekonomicky 
náročnom období, mali by sa zvážiť 
intervencie proti očakávanej kríze trhu 
práce v dôsledku pandémie COVID-19;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže miera nezamestnanosti je 
vyššia ako 7 % a miera nezamestnanosti 
mladých ľudí stúpla na 17 % a očakáva sa, 

G. keďže miera nezamestnanosti je 
vyššia ako 7 % a miera nezamestnanosti 
mladých ľudí stúpla na 17 % a očakáva sa, 
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že sa bude ďalej zvyšovať v dôsledku 
ochorenia COVID-197;

že sa bude ďalej zvyšovať v dôsledku 
ochorenia COVID-197; keďže sa očakáva, 
že miera nezamestnanosti v eurozóne sa 
zvýši zo 7,5 % v roku 2019 na približne 
9,5 % v roku 2020, pričom medzi 
členskými štátmi budú výrazné rozdiely; 
keďže podľa prieskumu nadácie 
Eurofound týkajúceho sa životných a 
pracovných podmienok a pandémie 
COVID-19 mala kríza COVID-19 
dramatický vplyv na trh práce, pričom od 
začiatku pandémie prišlo o zamestnanie 
8 % zamestnancov a 13 % samostatne 
zárobkovo činných osôb; keďže dôsledky 
krízy pocítili aj tí, ktorí zostali na trhu 
práce, vo forme značného zníženia počtu 
pracovných hodín, čo sa odrazilo v strate 
príjmu a obavách týkajúcich sa budúcej 
účasti na trhu práce a finančnej neistoty;

_________________ _________________
7 Štatistika nezamestnanosti: Eurostat, júl 
2020

7 Štatistika nezamestnanosti: Eurostat, júl 
2020

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže miera nezamestnanosti je 
vyššia ako 7 % a miera nezamestnanosti 
mladých ľudí stúpla na 17 % a očakáva sa, 
že sa bude ďalej zvyšovať v dôsledku 
ochorenia COVID-197;

G. keďže miera nezamestnanosti je 
viac ako 7 %, čo predstavuje 15 184 
miliónov nezamestnaných mužov a žien v 
EÚ, a v porovnaní s júnom 2020 sa počet 
nezamestnaných osôb zvýšil o 336 000; 
keďže miera nezamestnanosti mladých 
ľudí stúpla na 17 %, čo predstavuje 2,906 
milióna nezamestnaných mladých ľudí v 
EÚ, a v porovnaní s júnom 2020 sa 
nezamestnanosť mladých ľudí zvýšila o 
37 000; keďže sa očakáva ďalšie zvýšenie 
oboch mier v dôsledku ochorenia COVID-
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197;

_________________ _________________
7 Štatistika nezamestnanosti: Eurostat, júl 
2020

7 Štatistika nezamestnanosti: Eurostat, júl 
2020

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže miera nezamestnanosti je 
vyššia ako 7 % a miera nezamestnanosti 
mladých ľudí stúpla na 17 % a očakáva sa, 
že sa bude ďalej zvyšovať v dôsledku 
ochorenia COVID-197;

G. keďže miera nezamestnanosti je 
vyššia ako 7 % a miera nezamestnanosti 
mladých ľudí stúpla na 17 % a očakáva sa, 
že sa bude ďalej zvyšovať v dôsledku 
ochorenia COVID-197; keďže súčasná 
generácia mladých ľudí je v 
bezprecedentnej miere ovplyvnená 
pandémiou v dôsledku zatvorenia 
vzdelávacích inštitúcií, prerušenia 
odbornej prípravy, stáží a učňovskej 
prípravy;

_________________ _________________
7 Štatistika nezamestnanosti: Eurostat, júl 
2020

7 Štatistika nezamestnanosti: Eurostat, júl 
2020

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže miera nezamestnanosti je 
vyššia ako 7 % a miera nezamestnanosti 
mladých ľudí stúpla na 17 % a očakáva sa, 

G. keďže miera nezamestnanosti je 
vyššia ako 7 %, najmä pokiaľ ide o ženy a 
pracovníkov v nízkokvalifikovaných 
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že sa bude ďalej zvyšovať v dôsledku 
ochorenia COVID-197;

pozíciách1a, a keďže miera 
nezamestnanosti mladých ľudí stúpla na 17 
% a očakáva sa, že sa bude ďalej zvyšovať 
v dôsledku rozvíjajúceho sa vplyvu 
pandémie ochorenia COVID-197, čo 
predstavuje riziko väčšieho narušenia 
dopytu a dlhodobého negatívneho 
ovplyvnenia európskeho trhu práce;

_________________ _________________
1a OECD, Výhľad v oblasti zamestnanosti 
na rok 2020

7 Štatistika nezamestnanosti: Eurostat, júl 
2020

7 Štatistika nezamestnanosti: Eurostat, júl 
2020

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže miera nezamestnanosti je 
vyššia ako 7 % a miera nezamestnanosti 
mladých ľudí stúpla na 17 % a očakáva sa, 
že sa bude ďalej zvyšovať v dôsledku 
ochorenia COVID-197;

G. keďže miera nezamestnanosti je 
vyššia ako 7 % a miera nezamestnanosti 
mladých ľudí stúpla na 17 % a očakáva sa, 
že sa bude ďalej zvyšovať v dôsledku 
ochorenia COVID-197; keďže sa očakáva, 
že miera nezamestnanosti v eurozóne sa 
zvýši zo 7,5 % v roku 2019 na približne 
9,5 % v roku 2020, pričom medzi 
členskými štátmi budú výrazné rozdiely;

_________________ _________________
7 Štatistika nezamestnanosti: Eurostat, júl 
2020

7 Štatistika nezamestnanosti: Eurostat, júl 
2020

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
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Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže miera nezamestnanosti je 
vyššia ako 7 % a miera nezamestnanosti 
mladých ľudí stúpla na 17 % a očakáva sa, 
že sa bude ďalej zvyšovať v dôsledku 
ochorenia COVID-197;

G. keďže miera nezamestnanosti je 
vyššia ako 7 % a miera nezamestnanosti 
mladých ľudí stúpla na 17 % a očakáva sa, 
že sa bude ďalej zvyšovať v dôsledku 
ochorenia COVID-197, zatiaľ čo niektoré 
členské štáty sú dobrým príkladom v 
oblasti riešenia otázky zamestnanosti 
mladých ľudí;

_________________ _________________
7 Štatistika nezamestnanosti: Eurostat, júl 
2020

7 Štatistika nezamestnanosti: Eurostat, júl 
2020

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne, Dragoș Pîslaru

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže miera nezamestnanosti je 
vyššia ako 7 % a miera nezamestnanosti 
mladých ľudí stúpla na 17 % a očakáva sa, 
že sa bude ďalej zvyšovať v dôsledku 
ochorenia COVID-197;

G. keďže miera nezamestnanosti je 
vyššia ako 7 % a miera nezamestnanosti 
mladých ľudí stúpla na 17 % a očakáva sa, 
že sa bude ďalej zvyšovať, keďže vieme, že 
mladí ľudia môžu byť najviac zasiahnutí 
krízou spôsobenou ochorením COVID-
197;

_________________ _________________
7 Štatistika nezamestnanosti: Eurostat, júl 
2020

7 Štatistika nezamestnanosti: Eurostat, júl 
2020

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže miera nezamestnanosti je 
vyššia ako 7 % a miera nezamestnanosti 
mladých ľudí stúpla na 17 % a očakáva sa, 
že sa bude ďalej zvyšovať v dôsledku 
ochorenia COVID-197;

G. keďže miera nezamestnanosti je 
vyššia ako 7 % a miera nezamestnanosti 
mladých ľudí stúpla na 17 % a očakáva sa, 
že sa bude ďalej zvyšovať v dôsledku 
ochorenia COVID-197; keďže medzi 
členskými štátmi existujú významné 
rozdiely;

_________________ _________________
7 Štatistika nezamestnanosti: Eurostat, júl 
2020

7 Štatistika nezamestnanosti: Eurostat, júl 
2020

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže kríza spôsobená ochorením 
COVID-19 neúmerne ovplyvňuje 
pracovné a sociálne postavenie žien; 
26,5 % žien má neisté pracovné miesta a 
ženy tvoria 60 % pracovníkov na 
čiastočný úväzok a pracovníkov 
s pružným pracovným časom (čísla 
inštitútu EIGE); keďže ženy takisto 
zvyčajne zarábajú menej ako muži a majú 
menej isté pracovné miesta;
pripomína ciele udržateľného rozvoja 
programu OSN Agenda 2030, najmä cieľ 
5 v oblasti rodovej rovnosti a cieľ 8 v 
oblasti dôstojnej práce a hospodárskeho 
rastu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 80
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže podľa Eurostatu bolo v 
roku 2018 v EÚ-28 8,3 milióna 
„podzamestnaných“ pracovníkov 
pracujúcich na čiastočný úväzok, 
7,6 milióna osôb bolo pripravených 
nastúpiť do zamestnania, ale nehľadali si 
prácu, a ďalších 2,2 milióna osôb 
hľadalo zamestnanie bez toho, aby boli v 
krátkom čase schopní začať pracovať; 
keďže v roku 2018 bolo celkovo 
18,1 milióna osôb v EÚ-28 do istej miery 
nezamestnaných;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže 63 % mladých Rómov (vo 
veku 16 –24 rokov) nie je zamestnaných, 
ani nie sú v procese vzdelávania alebo 
odbornej prípravy 1a, a len 43 % Rómov 
(vo veku 20 – 64 rokov) vykonáva platenú 
prácu, z toho 29 % žien a 56 % mužov1b;
_________________
1a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:5201
9DC0406&from=FR
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1b https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:5201
9DC0406&from=FR

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže celkový počet osôb v 
produktívnom veku (vo veku 15 – 64 
rokov) sa v priebehu rokov 2005 – 2030 
zníži o 20,8 milióna, keďže populačne 
silná generácia (tzv. babyboom) bude 
odchádzať do dôchodku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže od roku 2013 zostala miera 
neaktívnych mladých ľudí stabilná alebo 
dokonca vzrástla vo väčšine členských 
štátov a medzi mladými ľuďmi, ktorí nie 
sú zamestnaní, ani nie sú v procese 
vzdelávania alebo odbornej prípravy, sa 
prehĺbili aj rodové rozdiely;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Kira Marie Peter-Hansen
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v mene skupiny Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gb. keďže miera nezamestnanosti osôb 
so zdravotným postihnutím je takmer 
dvojnásobná oproti bežnej populácii, t. j. 
17,1 % oproti 10,2 %1a, a nezamestnanosť 
osôb so zdravotným postihnutím trvá 
dlhšie bez ohľadu na kvalifikáciu;
_________________
1a EU-SILC 2017

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gb. keďže počet veľmi starých ľudí 
(vo veku 80 rokov a viac) sa v rokoch 
2010 až 2030 zvýši o 57,1 %, čo má 
významné dôsledky pre systém sociálneho 
zabezpečenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gc. keďže starší ľudia sú vystavení 
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najväčšiemu riziku, že nebudú mať 
prístup k internetu a moderným 
technológiám, a preto im hrozí vyššie 
riziko vylúčenia vrátane digitálneho 
vylúčenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gd. keďže boj proti nezamestnanosti 
mladých, ako aj starších ľudí zostáva 
jednou z najväčších výziev regiónov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G e (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ge. keďže vidiecke a okrajové oblasti 
sú výrazne ovplyvnené demografickými 
zmenami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže kríza odhalila zneužívanie 
práv cezhraničných a sezónnych 
pracovníkov;

H. keďže kríza odhalila zneužívanie 
práv cezhraničných a sezónnych 
pracovníkov a následne potrebu silnejšej 
regulácie, účinnejšieho monitorovania a 
účinného presadzovania dôstojných 
pracovných podmienok, bývania a 
ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci; 
keďže v tejto súvislosti je potrebné zlepšiť 
smernicu o dočasnej agentúrnej práci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže kríza odhalila zneužívanie 
práv cezhraničných a sezónnych 
pracovníkov;

H. keďže kríza spôsobená ochorením 
COVID-19 odhalila zneužívanie práv 
cezhraničných a sezónnych pracovníkov a 
neistotu ich situácie s nízkou úrovňou 
primeranej sociálnej ochrany a 
koordinácie sociálneho zabezpečenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Yana Toom, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Cristian Ghinea, 
Véronique Trillet-Lenoir

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže kríza odhalila zneužívanie 
práv cezhraničných a sezónnych 
pracovníkov;

H. keďže kríza odhalila zneužívanie 
práv cezhraničných a sezónnych 
pracovníkov a pracovníkov zamestnaných 
v prihraničných oblastiach, ako aj 
problémy týkajúce sa koordinácie daní a 
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sociálneho zabezpečenia v prípade práce 
na diaľku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Anne Sander

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže kríza odhalila zneužívanie 
práv cezhraničných a sezónnych 
pracovníkov;

H. keďže kríza odhalila ťažkosti, 
ktorým môžu čeliť cezhraniční a sezónni 
pracovníci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže kríza odhalila zneužívanie 
práv cezhraničných a sezónnych 
pracovníkov;

H. keďže kríza odhalila ťažkosti, 
ktorým čelia cezhraniční a sezónni 
pracovníci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže kríza odhalila zneužívanie 
práv cezhraničných a sezónnych 

H. keďže kríza zvýraznila zneužívanie 
práv cezhraničných a sezónnych 
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pracovníkov; pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ha. keďže ženy sú viac ako muži 
zasiahnuté ťažkosťami vyplývajúcimi z 
pandémie COVID-19 vzhľadom na 
odvetvia zamestnanosti, v ktorých sú 
prevažne zastúpené, a vzhľadom na 
starostlivosť o staršie osoby a deti, ktorá 
je stále výrazne na ich pleciach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže osoby so zdravotným 
postihnutím sú obzvlášť vystavené kríze 
spôsobenej ochorením COVID-19;

I. keďže osoby so zdravotným 
postihnutím sú obzvlášť vystavené kríze 
spôsobenej ochorením COVID-19; keďže 
mnohé osoby so zdravotným postihnutím, 
ako aj staršie osoby sa stali obeťami 
nedostatočnej prevencie v zariadeniach 
dlhodobej starostlivosti, ako aj dlho 
zanedbávaného procesu 
deinštitucionalizácie, v dôsledku ktorého 
boli zariadenia dlhodobej starostlivosti 
zvlášť zraniteľné voči šíreniu vírusu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 97
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže osoby so zdravotným 
postihnutím sú obzvlášť vystavené kríze 
spôsobenej ochorením COVID-19;

I. keďže osoby so zdravotným 
postihnutím sú obzvlášť vystavené kríze 
spôsobenej ochorením COVID-19; keďže 
je pravdepodobné, že jej budú vystavené v 
neprimeranej miere, majú osobitné 
potreby v oblasti podpory, ktoré sa musia 
zohľadniť pri reakcii na pandémiu od 
samého začiatku, a výskumy ukazujú, že 
sú vystavené vyššiemu riziku problémov s 
duševným zdravím než zvyšok 
obyvateľstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže osoby so zdravotným 
postihnutím sú obzvlášť vystavené kríze 
spôsobenej ochorením COVID-19;

I. keďže osoby so zdravotným 
postihnutím sú obzvlášť vystavené kríze 
spôsobenej ochorením COVID-19; keďže 
kríza spôsobená ochorením COVID-19 
zhoršila už pretrvávajúcu sociálnu 
segregáciu a diskrimináciu osôb so 
zdravotným postihnutím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže osoby so zdravotným 
postihnutím sú obzvlášť vystavené kríze 
spôsobenej ochorením COVID-19;

I. keďže osoby so zdravotným 
postihnutím a starší ľudia sú obzvlášť 
vystavení kríze spôsobenej ochorením 
COVID-19;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže osoby so zdravotným 
postihnutím sú obzvlášť vystavené kríze 
spôsobenej ochorením COVID-19;

I. keďže osoby so zdravotným 
postihnutím a starší ľudia sú obzvlášť 
vystavení kríze spôsobenej ochorením 
COVID-19;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Stelios Kympouropoulos

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže osoby so zdravotným 
postihnutím sú obzvlášť vystavené kríze 
spôsobenej ochorením COVID-19;

I. keďže zdravotne postihnuté osoby 
sú obzvlášť vystavené kríze spôsobenej 
ochorením COVID-19;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
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Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ia. keďže z výskumu založenom na 
Európskom prieskume pracovných 
podmienok z roku 2015 vyplýva, že 
dvakrát viac pracovníkov pravidelne 
pracujúcich na diaľku uvádza, že pracujú 
viac ako 48 hodín týždenne stanovených v 
právnych predpisoch Únie a medzi 
pracovnými dňami odpočívajú menej ako 
11 hodín, v porovnaní s pracovníkmi, 
ktorí pracujú v priestoroch 
zamestnávateľov; keďže takmer 30 % 
takýchto pracovníkov pracujúcich na 
diaľku uvádza, že každý deň alebo 
niekoľkokrát za týždeň pracujú vo svojom 
voľnom čase, v porovnaní s menej ako 
5 % „kancelárskych“ pracovníkov; keďže 
pracovníci pravidelne pracujúci na 
diaľku takisto častejšie uvádzajú, že sú 
vystavení pracovnému stresu, trpia 
poruchami spánku a majú problém 
zosúladiť svoje pracovné a rodinné 
povinnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ia. keďže kríza vyústila do nárastu 
mestskej chudoby, pričom postihuje väčší 
počet domácností so stredným príjmom a 
vytvára nové skupiny ľudí, ktoré sú 
ohrozené chudobou, „novú mestskú 
chudobu“ (vrátane pracovníkov 
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vykonávajúcich slobodné povolania, 
samostatne zárobkovo činných osôb, 
mladých ľudí atď.), a viedla k 
prehlbovaniu územných nerovností, 
zhoršeniu sociálnych znevýhodnení a 
nerovnému prístupu k verejným službám, 
čím sa vytvoril rastúci dopyt po sociálnych 
službách a sociálnej infraštruktúre na 
miestnej úrovni v čase preťaženia 
miestnych rozpočtov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ia. keďže kríza spôsobená ochorením 
COVID-19 zdôraznila význam digitálnych 
kompetencií a potrebu neustále tieto 
kompetencie zvyšovať okrem iného aj v 
oblasti vzdelávania poskytovaním 
vybavenia umožňujúceho dištančné 
vzdelávanie v domácnostiach žiakov a 
vzdelávacích inštitúciách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, 
Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Cristian Ghinea

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ia. keďže pri stanovovaní a 
uskutočňovaní všetkých politík a činností 
Únie sa musí zabezpečiť vysoká úroveň 



AM\1215162SK.docx 53/159 PE658.882v01-00

SK

ochrany ľudského zdravia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Anne Sander

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ia. keďže pandémia postihla najmä 
starších ľudí, pričom niekedy zhoršila 
situáciu tých, ktorí sú izolovaní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ib. keďže, ako sa uvádza v článku 151 
ZFEÚ, Únia a členské štáty, rešpektujúc 
základné sociálne práva tak, ako sú 
stanovené v Európskej sociálnej charte 
podpísanej v Turíne 18. októbra 1961 a v 
Charte základných sociálnych práv 
pracovníkov Spoločenstva z roku 1989, 
majú za cieľ podporovať zamestnanosť 
pracovníkov, zlepšovať životné a pracovné 
podmienky tak, aby sa dosiahlo ich 
zosúladenie pri zachovaní dosiahnutej 
úrovne, primeraná sociálna ochrana, 
sociálny dialóg, dialóg medzi sociálnymi 
partnermi, rozvoj ľudských zdrojov so 
zreteľom na permanentne vysokú 
zamestnanosť a boj proti vylučovaniu z 
trhu práce;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 108
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ic. keďže kríza vedie k nárastu 
mestskej chudoby a vytváraniu nových 
skupín ľudí ohrozených chudobou, k 
prehlbovaniu územných nerovností, k 
prehlbovaniu sociálnych znevýhodnení v 
znevýhodnených mestských oblastiach a k 
nerovnému prístupu k verejným službám, 
čo vyvoláva rastúci dopyt po sociálnych 
službách a sociálnej infraštruktúre na 
miestnej úrovni v čase preťaženia 
mestských rozpočtov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odsek -1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-1. je pevne presvedčený, že 
udržateľný rozvoj je hlboko zakorenený v 
európskom projekte a hodnotách; je plne 
odhodlaný vykonávať program OSN 
Agenda 2030 a jeho 17 cieľov 
udržateľného rozvoja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi
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Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzdvihuje, že EÚ začala prechod 
na nízkouhlíkové, klimaticky neutrálne 
obehové hospodárstvo efektívne 
využívajúce zdroje, ktoré musí ísť ruka v 
ruke so zvyšovaním blahobytu, sociálnym 
pokrokom, bezpečnosťou, prosperitou, 
rovnosťou a začlenením; domnieva sa, že 
sociálna udržateľnosť je základným 
predpokladom spravodlivej a inkluzívnej 
digitálnej a zelenej transformácie; 
domnieva sa, že toto obdobie obnovy musí 
byť obdobím na reformy založené na 
solidarite, integrácii, sociálnej 
spravodlivosti, spravodlivom rozdelení 
bohatstva, rodovej rovnosti, kvalitných 
verejných systémoch sociálneho 
zabezpečenia, kvalitných pracovných 
miestach a na udržateľnom raste;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzdvihuje, že EÚ začala prechod 
na nízkouhlíkové, klimaticky neutrálne 
obehové hospodárstvo efektívne 
využívajúce zdroje, ktoré musí ísť ruka v 
ruke so zvyšovaním blahobytu, sociálnym 
pokrokom, bezpečnosťou, prosperitou, 
rovnosťou a začlenením; domnieva sa, že 
sociálna udržateľnosť je základným 
predpokladom spravodlivej a inkluzívnej 
digitálnej a zelenej transformácie; 
domnieva sa, že toto obdobie obnovy musí 
byť obdobím na reformy založené na 

1. zdôrazňuje, že EÚ čelí trom 
prechodom: prechodu na nízkouhlíkové, 
klimaticky neutrálne obehové hospodárstvo 
efektívne využívajúce zdroje, ako aj 
digitálnej transformácii a 
demografickému poklesu; varuje, že tento 
trojitý prechod nie je automaticky sociálne 
inkluzívny; domnieva sa, že sociálna 
udržateľnosť je základným predpokladom 
spravodlivej a inkluzívnej zelenej, 
digitálnej a demografickej transformácie; 
zdôrazňuje, že tento trojitý prechod musí 
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solidarite, integrácii, sociálnej 
spravodlivosti, spravodlivom rozdelení 
bohatstva, rodovej rovnosti, kvalitných 
verejných systémoch sociálneho 
zabezpečenia, kvalitných pracovných 
miestach a na udržateľnom raste;

ísť ruka v ruke so zvyšovaním blahobytu, 
sociálnym pokrokom, bezpečnosťou, 
prosperitou, rovnosťou a začlenením; 
domnieva sa, že toto obdobie obnovy musí 
byť obdobím na reformy založené na 
solidarite, integrácii, sociálnej 
spravodlivosti, spravodlivom rozdelení 
bohatstva, rodovej rovnosti, kvalitných 
verejných systémoch sociálneho 
zabezpečenia, kvalitných pracovných 
miestach a na udržateľnom raste;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzdvihuje, že EÚ začala prechod 
na nízkouhlíkové, klimaticky neutrálne 
obehové hospodárstvo efektívne 
využívajúce zdroje, ktoré musí ísť ruka v 
ruke so zvyšovaním blahobytu, sociálnym 
pokrokom, bezpečnosťou, prosperitou, 
rovnosťou a začlenením; domnieva sa, že 
sociálna udržateľnosť je základným 
predpokladom spravodlivej a inkluzívnej 
digitálnej a zelenej transformácie; 
domnieva sa, že toto obdobie obnovy musí 
byť obdobím na reformy založené na 
solidarite, integrácii, sociálnej 
spravodlivosti, spravodlivom rozdelení 
bohatstva, rodovej rovnosti, kvalitných 
verejných systémoch sociálneho 
zabezpečenia, kvalitných pracovných 
miestach a na udržateľnom raste;

1. vyzdvihuje, že EÚ začala prechod 
na nízkouhlíkové, klimaticky neutrálne 
obehové hospodárstvo efektívne 
využívajúce zdroje, ktoré musí ísť ruka v 
ruke so zvyšovaním blahobytu, sociálnym 
pokrokom, bezpečnosťou, prosperitou, 
rovnosťou a začlenením; domnieva sa, že 
sociálna udržateľnosť je základným 
predpokladom spravodlivej a inkluzívnej 
digitálnej a zelenej transformácie; 
domnieva sa, že toto obdobie obnovy musí 
byť obdobím na reformy založené na 
solidarite, integrácii, sociálnej 
spravodlivosti, rodovej rovnosti, kvalitných 
verejných systémoch sociálneho 
zabezpečenia, kvalitných pracovných 
miestach a na udržateľnom raste; 
zdôrazňuje, že kľúčovým prvkom reformy 
musia byť aj potreby starších ľudí a pri 
navrhovaní nových opatrení je 
nevyhnutné zohľadniť rozdielnu situáciu 
mestských a vidieckych oblastí;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 113
Anne Sander

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzdvihuje, že EÚ začala prechod 
na nízkouhlíkové, klimaticky neutrálne 
obehové hospodárstvo efektívne 
využívajúce zdroje, ktoré musí ísť ruka v 
ruke so zvyšovaním blahobytu, sociálnym 
pokrokom, bezpečnosťou, prosperitou, 
rovnosťou a začlenením; domnieva sa, že 
sociálna udržateľnosť je základným 
predpokladom spravodlivej a inkluzívnej 
digitálnej a zelenej transformácie; 
domnieva sa, že toto obdobie obnovy musí 
byť obdobím na reformy založené na 
solidarite, integrácii, sociálnej 
spravodlivosti, spravodlivom rozdelení 
bohatstva, rodovej rovnosti, kvalitných 
verejných systémoch sociálneho 
zabezpečenia, kvalitných pracovných 
miestach a na udržateľnom raste;

1. vyzdvihuje, že EÚ začala prechod 
na nízkouhlíkové, klimaticky neutrálne 
obehové hospodárstvo efektívne 
využívajúce zdroje, ktoré musí ísť ruka v 
ruke so zvyšovaním blahobytu, sociálnym 
pokrokom, bezpečnosťou, prosperitou, 
rovnosťou a začlenením; domnieva sa, že 
sociálna udržateľnosť je základným 
predpokladom spravodlivej a inkluzívnej 
digitálnej a zelenej transformácie; 
domnieva sa, že toto obdobie obnovy musí 
byť obdobím na reformy založené na 
solidarite, integrácii, sociálnej 
spravodlivosti, spravodlivom rozdelení 
bohatstva, rodovej rovnosti, kvalitných 
verejných systémoch sociálneho 
zabezpečenia, kvalitných pracovných 
miestach a na udržateľnom raste; 
zdôrazňuje, že pri tomto prechode 
iniciovanom Európskou úniou sa na 
nikoho nesmie zabudnúť a že doň musia 
byť zapojené všetky územia vrátane 
vidieckych oblastí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzdvihuje, že EÚ začala prechod 
na nízkouhlíkové, klimaticky neutrálne 
obehové hospodárstvo efektívne 

1. vyzdvihuje, že EÚ začala prechod 
na klimaticky neutrálne obehové 
hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje 
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využívajúce zdroje, ktoré musí ísť ruka v 
ruke so zvyšovaním blahobytu, sociálnym 
pokrokom, bezpečnosťou, prosperitou, 
rovnosťou a začlenením; domnieva sa, že 
sociálna udržateľnosť je základným 
predpokladom spravodlivej a inkluzívnej 
digitálnej a zelenej transformácie; 
domnieva sa, že toto obdobie obnovy musí 
byť obdobím na reformy založené na 
solidarite, integrácii, sociálnej 
spravodlivosti, spravodlivom rozdelení 
bohatstva, rodovej rovnosti, kvalitných 
verejných systémoch sociálneho 
zabezpečenia, kvalitných pracovných 
miestach a na udržateľnom raste;

a plne založené na obnoviteľných 
zdrojoch, ktoré musí zabezpečiť najvyššiu 
úroveň sociálnej spravodlivosti, 
zvyšovanie blahobytu, sociálny pokrok, 
bezpečnosť, prosperitu, rovnosť a 
začlenenie; domnieva sa, že cieľ 
dosiahnuť najvyššiu úroveň sociálnej 
spravodlivosti a udržateľnosti životného 
prostredia je základným predpokladom 
spravodlivej, efektívnej a inkluzívnej 
digitálnej a zelenej transformácie; 
domnieva sa, že toto obdobie obnovy musí 
byť obdobím na reformy založené na 
solidarite, integrácii, sociálnej 
spravodlivosti, spravodlivom rozdelení 
bohatstva, rodovej rovnosti, kvalitných 
verejných systémoch sociálneho 
zabezpečenia, kvalitných a stabilných 
pracovných miestach a na udržateľnom 
rozvoji;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzdvihuje, že EÚ začala prechod 
na nízkouhlíkové, klimaticky neutrálne 
obehové hospodárstvo efektívne 
využívajúce zdroje, ktoré musí ísť ruka v 
ruke so zvyšovaním blahobytu, sociálnym 
pokrokom, bezpečnosťou, prosperitou, 
rovnosťou a začlenením; domnieva sa, že 
sociálna udržateľnosť je základným 
predpokladom spravodlivej a inkluzívnej 
digitálnej a zelenej transformácie; 
domnieva sa, že toto obdobie obnovy musí 
byť obdobím na reformy založené na 
solidarite, integrácii, sociálnej 
spravodlivosti, spravodlivom rozdelení 
bohatstva, rodovej rovnosti, kvalitných 
verejných systémoch sociálneho 

1. vyzdvihuje, že EÚ začala prechod 
na nízkouhlíkové, klimaticky neutrálne 
obehové hospodárstvo efektívne 
využívajúce zdroje, ktoré musí ísť ruka v 
ruke so zvyšovaním blahobytu, sociálnym 
pokrokom, bezpečnosťou, prosperitou, 
rovnosťou a začlenením; domnieva sa, že 
sociálna udržateľnosť je základným 
predpokladom spravodlivej a inkluzívnej 
digitálnej a zelenej transformácie; a že tieto 
procesy nezmenšia nerovnosti, ak nebudú 
súčasťou prechodu, ktorý môže ponúknuť 
sociálne príležitosti a vytvárať sociálny 
blahobyt; zdôrazňuje, že sociálna 
spravodlivosť, dôstojná práca pri 
zabezpečení životného minima, rovnaké 
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zabezpečenia, kvalitných pracovných 
miestach a na udržateľnom raste;

príležitosti, spravodlivá mobilita a silné 
systémy sociálneho zabezpečenia sú 
základnými prvkami spravodlivého 
prechodu na udržateľnú a sociálnu 
Európu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzdvihuje, že EÚ začala prechod 
na nízkouhlíkové, klimaticky neutrálne 
obehové hospodárstvo efektívne 
využívajúce zdroje, ktoré musí ísť ruka v 
ruke so zvyšovaním blahobytu, sociálnym 
pokrokom, bezpečnosťou, prosperitou, 
rovnosťou a začlenením; domnieva sa, že 
sociálna udržateľnosť je základným 
predpokladom spravodlivej a inkluzívnej 
digitálnej a zelenej transformácie; 
domnieva sa, že toto obdobie obnovy musí 
byť obdobím na reformy založené na 
solidarite, integrácii, sociálnej 
spravodlivosti, spravodlivom rozdelení 
bohatstva, rodovej rovnosti, kvalitných 
verejných systémoch sociálneho 
zabezpečenia, kvalitných pracovných 
miestach a na udržateľnom raste;

1. vyzdvihuje, že EÚ začala prechod 
na nízkouhlíkové, klimaticky neutrálne 
obehové hospodárstvo efektívne 
využívajúce zdroje, ktoré musí ísť ruka v 
ruke so zvyšovaním rastu, blahobytu, 
sociálnym pokrokom, bezpečnosťou, 
prosperitou, konkurencieschopnosťou, 
rovnosťou a začlenením; domnieva sa, že 
sociálna udržateľnosť je dôležitá pre 
spravodlivú a inkluzívnu digitálnu a 
zelenú transformáciu; domnieva sa, že 
toto obdobie obnovy musí zahŕňať aj 
reformy zamerané na solidaritu, 
integráciu, sociálnu spravodlivosť, 
spravodlivé rozdelenie bohatstva, rodovú 
rovnosť, kvalitné verejné systémy 
sociálneho zabezpečenia a kvalitné 
pracovné miesta; pripomína význam 
konkurencieschopnosti a hospodárskeho 
rastu s cieľom zabezpečiť blahobyt;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Návrh uznesenia
Odsek 1
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzdvihuje, že EÚ začala prechod 
na nízkouhlíkové, klimaticky neutrálne 
obehové hospodárstvo efektívne 
využívajúce zdroje, ktoré musí ísť ruka v 
ruke so zvyšovaním blahobytu, sociálnym 
pokrokom, bezpečnosťou, prosperitou, 
rovnosťou a začlenením; domnieva sa, že 
sociálna udržateľnosť je základným 
predpokladom spravodlivej a inkluzívnej 
digitálnej a zelenej transformácie; 
domnieva sa, že toto obdobie obnovy musí 
byť obdobím na reformy založené na 
solidarite, integrácii, sociálnej 
spravodlivosti, spravodlivom rozdelení 
bohatstva, rodovej rovnosti, kvalitných 
verejných systémoch sociálneho 
zabezpečenia, kvalitných pracovných 
miestach a na udržateľnom raste;

1. vyzdvihuje, že EÚ začala prechod 
na nízkouhlíkové, klimaticky neutrálne 
obehové hospodárstvo efektívne 
využívajúce zdroje, ktoré musí ísť ruka v 
ruke so zvyšovaním blahobytu, sociálnym 
pokrokom, bezpečnosťou, prosperitou, 
rovnosťou a začlenením; domnieva sa, že 
sociálna udržateľnosť je základným 
predpokladom spravodlivej a inkluzívnej 
digitálnej a zelenej transformácie; 
domnieva sa, že cieľom tohto obdobia 
obnovy musí byť prekonanie 
predchádzajúcich sociálnych a 
hospodárskych problémov 
prostredníctvom reforiem založených na 
solidarite, integrácii, sociálnej 
spravodlivosti, spravodlivom rozdelení 
bohatstva, rodovej rovnosti, kvalitných 
verejných systémoch sociálneho 
zabezpečenia, kvalitných pracovných 
miestach a na udržateľnom raste;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzdvihuje, že EÚ začala prechod 
na nízkouhlíkové, klimaticky neutrálne 
obehové hospodárstvo efektívne 
využívajúce zdroje, ktoré musí ísť ruka v 
ruke so zvyšovaním blahobytu, sociálnym 
pokrokom, bezpečnosťou, prosperitou, 
rovnosťou a začlenením; domnieva sa, že 
sociálna udržateľnosť je základným 
predpokladom spravodlivej a inkluzívnej 
digitálnej a zelenej transformácie; 
domnieva sa, že toto obdobie obnovy musí 
byť obdobím na reformy založené na 
solidarite, integrácii, sociálnej 

1. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
kríza spôsobená ochorením COVID-19 
povedie k tomu, že milióny pracovníkov 
prídu o zamestnanie; zastáva názor, že 
vykonávaním Európskej zelenej dohody sa 
ešte viac prehĺbi hospodárska a sociálna 
kríza v Európe; domnieva sa preto, že 
ciele Európskej zelenej dohody v oblasti 
klímy by sa mali a musia zrevidovať, aby 
sa dosiahol vyšší blahobyt, sociálny 
pokrok, bezpečnosť, prosperita, rovnosť a 
začlenenie; domnieva sa, že toto obdobie 
obnovy musí byť obdobím na štrukturálne 
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spravodlivosti, spravodlivom rozdelení 
bohatstva, rodovej rovnosti, kvalitných 
verejných systémoch sociálneho 
zabezpečenia, kvalitných pracovných 
miestach a na udržateľnom raste;

hospodárske reformy vedúce ku kvalitnej 
zamestnanosti a udržateľnému rastu, čo 
je predpokladom kvalitných verejných 
systémov sociálneho zabezpečenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Krzysztof Hetman

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzdvihuje, že EÚ začala prechod 
na nízkouhlíkové, klimaticky neutrálne 
obehové hospodárstvo efektívne 
využívajúce zdroje, ktoré musí ísť ruka v 
ruke so zvyšovaním blahobytu, sociálnym 
pokrokom, bezpečnosťou, prosperitou, 
rovnosťou a začlenením; domnieva sa, že 
sociálna udržateľnosť je základným 
predpokladom spravodlivej a inkluzívnej 
digitálnej a zelenej transformácie; 
domnieva sa, že toto obdobie obnovy musí 
byť obdobím na reformy založené na 
solidarite, integrácii, sociálnej 
spravodlivosti, spravodlivom rozdelení 
bohatstva, rodovej rovnosti, kvalitných 
verejných systémoch sociálneho 
zabezpečenia, kvalitných pracovných 
miestach a na udržateľnom raste;

1. vyzdvihuje, že EÚ začala prechod 
na nízkouhlíkové, klimaticky neutrálne 
obehové hospodárstvo efektívne 
využívajúce zdroje, ktoré musí ísť ruka v 
ruke so zvyšovaním blahobytu, sociálnym 
pokrokom, bezpečnosťou, prosperitou, 
rovnosťou a začlenením; domnieva sa, že 
sociálna udržateľnosť je základným 
predpokladom spravodlivej a inkluzívnej 
digitálnej a zelenej transformácie; 
domnieva sa, že toto obdobie obnovy musí 
byť obdobím na reformy založené na 
solidarite, integrácii, sociálnej 
spravodlivosti, rodovej rovnosti, kvalitných 
verejných systémoch sociálneho 
zabezpečenia, kvalitných pracovných 
miestach a na udržateľnom raste;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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1a. konštatuje, že zelená, digitálna a 
demografická transformácia ovplyvňujú 
európske regióny, odvetvia, pracovníkov a 
skupiny obyvateľstva rôznymi spôsobmi; 
zdôrazňuje, že trojitá transformácia si 
bude vyžadovať významnú rekvalifikáciu 
a prerozdelenie pracovnej sily, a preto 
vyvoláva otázky týkajúce sa spravodlivého 
rozdelenia potenciálnych nákladov a rizík 
v oblasti zamestnanosti a sociálnej oblasti; 
zdôrazňuje, že nepriaznivé vplyvy 
dosiahnutia klimatickej neutrality na 
zamestnanosť sa budú sústreďovať v 
uhoľných regiónoch, regiónoch s 
vysokými emisiami uhlíka a energeticky 
náročných regiónoch v závislosti od 
odvetví, ktoré budú musieť prejsť 
rozsiahlymi transformáciami, ako je 
ťažobný priemysel (čierne uhlie, hnedé 
uhlie, rašelina alebo ropná bridlica) a 
súvisiaca výroba energie, ako aj odvetvia s 
vysokými emisiami uhlíka (výroba hliníka, 
cementu, ocele, hnojív alebo papiera);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že sociálna Európa by 
mala byť v prvom rade medzinárodne 
konkurencieschopnou Európou; 
zdôrazňuje, že v záujme vytvorenia 
pracovných miest a lepšieho sociálneho 
zabezpečenia pre všetkých európskych 
občanov vo svete s rastúcou globálnou 
konkurenciou musí EÚ zabezpečiť, aby 
Únia a spoločnosti, ktoré tu pôsobia, 
zostali konkurencieschopné;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 122
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odsek 1 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1b. domnieva sa, že toto obdobie 
obnovy musí byť obdobím na reformy 
založené na solidarite, integrácii, 
sociálnej spravodlivosti, spravodlivom 
rozdelení bohatstva, rodovej rovnosti, 
kvalitných verejných systémoch 
sociálneho zabezpečenia, kvalitných 
pracovných miestach a na udržateľnom 
raste – model, ktorý zabezpečuje rovnosť 
a sociálnu ochranu, zohľadňuje potreby 
zraniteľných skupín, posilňuje účasť a 
občianstvo a zlepšuje životnú úroveň pre 
všetkých; považuje to za najlepší spôsob, 
ako môže EÚ z tejto krízy vyjsť 
udržateľnejšia, odolnejšia a 
spravodlivejšia pre budúcu generáciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že sa musí vypracovať 
ambiciózny politický pracovný program s 
identifikovateľnými, jasnými a povinnými 
cieľmi a ukazovateľmi sociálnej 
udržateľnosti; poukazuje na to, že budúci 
sociálny samit EÚ plánovaný na máj 2021 
v Porte by bol dokonalou príležitosťou na 
prijatie tohto pracovného programu na 
najvyššej politickej úrovni vedúcimi 
predstaviteľmi 27 členských štátov a 

vypúšťa sa
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Európskej rady, Európskeho parlamentu 
a Európskej komisie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že sa musí vypracovať 
ambiciózny politický pracovný program s 
identifikovateľnými, jasnými a povinnými 
cieľmi a ukazovateľmi sociálnej 
udržateľnosti; poukazuje na to, že budúci 
sociálny samit EÚ plánovaný na máj 2021 
v Porte by bol dokonalou príležitosťou na 
prijatie tohto pracovného programu na 
najvyššej politickej úrovni vedúcimi 
predstaviteľmi 27 členských štátov a 
Európskej rady, Európskeho parlamentu 
a Európskej komisie;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že sa musí vypracovať 
ambiciózny politický pracovný program s 
identifikovateľnými, jasnými a povinnými 
cieľmi a ukazovateľmi sociálnej 
udržateľnosti; poukazuje na to, že budúci 
sociálny samit EÚ plánovaný na máj 2021 
v Porte by bol dokonalou príležitosťou na 
prijatie tohto pracovného programu na 
najvyššej politickej úrovni vedúcimi 

2. zdôrazňuje, že sa musí vypracovať 
ambiciózny politický pracovný program s 
identifikovateľnými, jasnými a povinnými 
cieľmi a ukazovateľmi sociálnej 
udržateľnosti; poukazuje na to, že budúci 
sociálny samit EÚ plánovaný na máj 2021 
v Porte by bol dokonalou príležitosťou na 
prijatie tohto pracovného programu na 
najvyššej politickej úrovni vedúcimi 
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predstaviteľmi 27 členských štátov a 
Európskej rady, Európskeho parlamentu a 
Európskej komisie;

predstaviteľmi 27 členských štátov a 
Európskej rady, Európskeho parlamentu a 
Európskej komisie; zdôrazňuje, že nový 
program silnej sociálnej Európy musí byť 
založený na viacúrovňovom riadení so 
zmysluplným zapojením miestnych 
orgánov do všetkých politík, v ktorých 
majú priame alebo spoločné právomoci, a 
to na základe modelu partnerstiev 
urbánnej agendy z Amsterdamského 
paktu, s cieľom začať pravidelný a 
priamy dialóg s vedúcimi predstaviteľmi 
miest a zástupcami miestnych komunít o 
tom, ako v plnej miere vykonávať 
Európsky pilier sociálnych práv a posilniť 
sociálnu Európu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že sa musí vypracovať 
ambiciózny politický pracovný program s 
identifikovateľnými, jasnými a povinnými 
cieľmi a ukazovateľmi sociálnej 
udržateľnosti; poukazuje na to, že budúci 
sociálny samit EÚ plánovaný na máj 2021 
v Porte by bol dokonalou príležitosťou na 
prijatie tohto pracovného programu na 
najvyššej politickej úrovni vedúcimi 
predstaviteľmi 27 členských štátov a 
Európskej rady, Európskeho parlamentu a 
Európskej komisie;

2. zdôrazňuje, že pokrok smerom k 
udržateľnej, spravodlivej a inkluzívnej 
sociálnej Európe si vyžaduje silný 
spoločný záväzok týkajúci sa pokroku v 
rámci programu OSN Agenda 2030, ako 
aj vykonávania a realizácie zásad a práv 
obsiahnutých v Európskom pilieri 
sociálnych práv; zdôrazňuje, že sa musí 
vypracovať ambiciózny politický pracovný 
program s identifikovateľnými, jasnými a 
povinnými cieľmi a ukazovateľmi sociálnej 
udržateľnosti; poukazuje na to, že budúci 
sociálny samit EÚ plánovaný na máj 2021 
v Porte by bol dokonalou príležitosťou na 
prijatie tohto pracovného programu na 
najvyššej politickej úrovni vedúcimi 
predstaviteľmi 27 členských štátov a 
Európskej rady, Európskeho parlamentu a 
Európskej komisie; vyzýva na zapojenie 
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sociálnych partnerov do celého procesu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že sa musí vypracovať 
ambiciózny politický pracovný program s 
identifikovateľnými, jasnými a povinnými 
cieľmi a ukazovateľmi sociálnej 
udržateľnosti; poukazuje na to, že budúci 
sociálny samit EÚ plánovaný na máj 2021 
v Porte by bol dokonalou príležitosťou na 
prijatie tohto pracovného programu na 
najvyššej politickej úrovni vedúcimi 
predstaviteľmi 27 členských štátov a 
Európskej rady, Európskeho parlamentu 
a Európskej komisie;

2. zastáva názor, že kríza spôsobená 
ochorením COVID-19 zdôraznila potrebu 
silných systémov zdravotnej a sociálnej 
starostlivosti v členských štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že sa musí vypracovať 
ambiciózny politický pracovný program s 
identifikovateľnými, jasnými a povinnými 
cieľmi a ukazovateľmi sociálnej 
udržateľnosti; poukazuje na to, že budúci 
sociálny samit EÚ plánovaný na máj 2021 
v Porte by bol dokonalou príležitosťou na 
prijatie tohto pracovného programu na 
najvyššej politickej úrovni vedúcimi 
predstaviteľmi 27 členských štátov a 

2. zdôrazňuje, že sa vypracuje 
ambiciózny politický pracovný program s 
identifikovateľnými, jasnými a povinnými 
cieľmi a ukazovateľmi sociálnej 
udržateľnosti;
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Európskej rady, Európskeho parlamentu 
a Európskej komisie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že sa musí vypracovať 
ambiciózny politický pracovný program s 
identifikovateľnými, jasnými a povinnými 
cieľmi a ukazovateľmi sociálnej 
udržateľnosti; poukazuje na to, že budúci 
sociálny samit EÚ plánovaný na máj 2021 
v Porte by bol dokonalou príležitosťou na 
prijatie tohto pracovného programu na 
najvyššej politickej úrovni vedúcimi 
predstaviteľmi 27 členských štátov a 
Európskej rady, Európskeho parlamentu a 
Európskej komisie;

2. zdôrazňuje, že sa musí vypracovať 
ambiciózny politický pracovný program s 
identifikovateľnými, uskutočniteľnými, 
udržateľnými, jasnými a povinnými cieľmi 
a ukazovateľmi sociálnej udržateľnosti; 
poukazuje na to, že budúci sociálny samit 
EÚ plánovaný na máj 2021 v Porte by bol 
dokonalou príležitosťou na prijatie tohto 
pracovného programu na najvyššej 
politickej úrovni vedúcimi predstaviteľmi 
27 členských štátov a Európskej rady, 
Európskeho parlamentu a Európskej 
komisie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že sa musí vypracovať 
ambiciózny politický pracovný program s 
identifikovateľnými, jasnými a povinnými 
cieľmi a ukazovateľmi sociálnej 
udržateľnosti; poukazuje na to, že budúci 
sociálny samit EÚ plánovaný na máj 2021 
v Porte by bol dokonalou príležitosťou na 
prijatie tohto pracovného programu na 

2. zdôrazňuje, že sa musí vypracovať 
ambiciózny politický pracovný program s 
identifikovateľnými, jasnými a povinnými 
cieľmi a ukazovateľmi sociálnej 
udržateľnosti; poukazuje na to, že budúci 
sociálny samit EÚ plánovaný na máj 2021 
v Porte by bol dokonalou príležitosťou na 
prijatie tohto pracovného programu na 
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najvyššej politickej úrovni vedúcimi 
predstaviteľmi 27 členských štátov a 
Európskej rady, Európskeho parlamentu a 
Európskej komisie;

najvyššej politickej úrovni vedúcimi 
predstaviteľmi 27 členských štátov a 
Európskej rady, Európskeho parlamentu, 
Európskej komisie a sociálnych partnerov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že iniciatívy 
pochádzajúce z Európskeho piliera 
sociálnych práv sú spoločnou 
zodpovednosťou EÚ a členských štátov; 
trvá na tom, že iniciatíva musí obsahovať 
ustanovenia, ktoré umožnia výnimky v 
prípade vyššej úrovne ochrany v 
kolektívnych zmluvách, ako aj 
dodržiavanie vnútroštátnych modelov 
kolektívneho vyjednávania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že v Portskom 
pracovnom programe by sa mal 
uplatňovať dvojitý prístup, t. j. mal by sa 
zamerať na časť úniovej Agendy 2030 pre 
udržateľný rozvoj týkajúcu sa sociálnej 
udržateľnosti a zároveň pripraviť pôdu 
pre realizáciu zásad Európskeho piliera 
sociálnych práv stanovením ambicióznych 
cieľov a nástrojov; poukazuje na to, že 

vypúšťa sa
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sociálny rozmer lisabonskej stratégie mal 
obmedzený úspech sčasti pre dobrovoľný 
charakter účasti členských štátov a pre 
nedostatočné účinné vykonávanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Guido Reil, Nicolaus Fest, France Jamet, Dominique Bilde

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že v Portskom 
pracovnom programe by sa mal 
uplatňovať dvojitý prístup, t. j. mal by sa 
zamerať na časť úniovej Agendy 2030 pre 
udržateľný rozvoj týkajúcu sa sociálnej 
udržateľnosti a zároveň pripraviť pôdu 
pre realizáciu zásad Európskeho piliera 
sociálnych práv stanovením ambicióznych 
cieľov a nástrojov; poukazuje na to, že 
sociálny rozmer lisabonskej stratégie mal 
obmedzený úspech sčasti pre dobrovoľný 
charakter účasti členských štátov a pre 
nedostatočné účinné vykonávanie;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že v Portskom 
pracovnom programe by sa mal uplatňovať 
dvojitý prístup, t. j. mal by sa zamerať na 
časť úniovej Agendy 2030 pre udržateľný 
rozvoj týkajúcu sa sociálnej udržateľnosti a 
zároveň pripraviť pôdu pre realizáciu zásad 

3. domnieva sa, že v Portskom 
pracovnom programe by sa mal uplatňovať 
dvojitý prístup, t. j. mal by sa zamerať na 
časť úniovej Agendy 2030 pre udržateľný 
rozvoj týkajúcu sa sociálnej udržateľnosti a 
zároveň pripraviť pôdu pre realizáciu zásad 
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Európskeho piliera sociálnych práv 
stanovením ambicióznych cieľov a 
nástrojov; poukazuje na to, že sociálny 
rozmer lisabonskej stratégie mal 
obmedzený úspech sčasti pre dobrovoľný 
charakter účasti členských štátov a pre 
nedostatočné účinné vykonávanie;

Európskeho piliera sociálnych práv 
stanovením ambicióznych cieľov a 
nástrojov; domnieva sa, že každá 
legislatívna iniciatíva v rámci Európskeho 
piliera sociálnych práv by mala 
obsahovať ustanovenia, ktoré členským 
štátom umožnia výnimku v prípade, že 
vnútroštátne systémy kolektívneho 
vyjednávania poskytujú vyššiu úroveň 
ochrany; poukazuje na to, že obmedzený 
úspech sociálneho rozmeru lisabonskej 
stratégie bol spôsobený európskym 
rámcom správy hospodárskych záležitostí, 
v rámci ktorého sa vydali po sebe 
nasledujúce odporúčania pre jednotlivé 
krajiny, ktoré predpisovali stagnáciu 
miezd a zníženia sociálnych výdavkov vo 
viacerých členských štátoch v dôsledku 
finančnej a hospodárskej krízy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že v Portskom 
pracovnom programe by sa mal uplatňovať 
dvojitý prístup, t. j. mal by sa zamerať na 
časť úniovej Agendy 2030 pre udržateľný 
rozvoj týkajúcu sa sociálnej udržateľnosti a 
zároveň pripraviť pôdu pre realizáciu zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv 
stanovením ambicióznych cieľov a 
nástrojov; poukazuje na to, že sociálny 
rozmer lisabonskej stratégie mal 
obmedzený úspech sčasti pre dobrovoľný 
charakter účasti členských štátov a pre 
nedostatočné účinné vykonávanie;

3. domnieva sa, že v Portskom 
pracovnom programe by sa mal uplatňovať 
dvojitý prístup, t. j. mal by sa zamerať na 
časť úniovej Agendy 2030 pre udržateľný 
rozvoj týkajúcu sa sociálnej udržateľnosti a 
zároveň pripraviť pôdu pre realizáciu zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv 
stanovením ambicióznych cieľov a 
nástrojov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 136
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že v Portskom 
pracovnom programe by sa mal uplatňovať 
dvojitý prístup, t. j. mal by sa zamerať na 
časť úniovej Agendy 2030 pre udržateľný 
rozvoj týkajúcu sa sociálnej udržateľnosti a 
zároveň pripraviť pôdu pre realizáciu zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv 
stanovením ambicióznych cieľov a 
nástrojov; poukazuje na to, že sociálny 
rozmer lisabonskej stratégie mal 
obmedzený úspech sčasti pre dobrovoľný 
charakter účasti členských štátov a pre 
nedostatočné účinné vykonávanie;

3. domnieva sa, že v Portskom 
pracovnom programe by sa mal uplatňovať 
dvojitý prístup, t. j. mal by sa zamerať na 
časť úniovej Agendy 2030 pre udržateľný 
rozvoj týkajúcu sa sociálnej udržateľnosti a 
zároveň pripraviť pôdu pre realizáciu zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv 
stanovením ambicióznych cieľov a 
nástrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že v Portskom 
pracovnom programe by sa mal uplatňovať 
dvojitý prístup, t. j. mal by sa zamerať na 
časť úniovej Agendy 2030 pre udržateľný 
rozvoj týkajúcu sa sociálnej udržateľnosti a 
zároveň pripraviť pôdu pre realizáciu 
zásad Európskeho piliera sociálnych práv 
stanovením ambicióznych cieľov a 
nástrojov; poukazuje na to, že sociálny 
rozmer lisabonskej stratégie mal 
obmedzený úspech sčasti pre dobrovoľný 
charakter účasti členských štátov a pre 
nedostatočné účinné vykonávanie;

3. domnieva sa, že v Portskom 
pracovnom programe by sa mal uplatňovať 
dvojitý prístup, t. j. mal by sa zamerať na 
časť úniovej Agendy 2030 pre udržateľný 
rozvoj týkajúcu sa sociálnej udržateľnosti a 
zároveň pripraviť pôdu pre zásady 
Európskeho piliera sociálnych práv 
stanovením ambicióznych cieľov v 
členských štátoch; poukazuje na to, že 
sociálne politiky sú väčšinou v právomoci 
členských štátov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 138
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že v Portskom 
pracovnom programe by sa mal 
uplatňovať dvojitý prístup, t. j. mal by sa 
zamerať na časť úniovej Agendy 2030 pre 
udržateľný rozvoj týkajúcu sa sociálnej 
udržateľnosti a zároveň pripraviť pôdu pre 
realizáciu zásad Európskeho piliera 
sociálnych práv stanovením ambicióznych 
cieľov a nástrojov; poukazuje na to, že 
sociálny rozmer lisabonskej stratégie mal 
obmedzený úspech sčasti pre dobrovoľný 
charakter účasti členských štátov a pre 
nedostatočné účinné vykonávanie;

3. domnieva sa, že je potrebné 
zamerať sa na časť úniovej Agendy 2030 
pre udržateľný rozvoj týkajúcu sa sociálnej 
udržateľnosti a zároveň pripraviť pôdu pre 
realizáciu zásad Európskeho piliera 
sociálnych práv stanovením ambicióznych 
cieľov a nástrojov; poukazuje na to, že 
sociálny rozmer lisabonskej stratégie mal 
obmedzený úspech sčasti pre nedostatočne 
účinné vykonávanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že v Portskom 
pracovnom programe by sa mal uplatňovať 
dvojitý prístup, t. j. mal by sa zamerať na 
časť úniovej Agendy 2030 pre udržateľný 
rozvoj týkajúcu sa sociálnej udržateľnosti a 
zároveň pripraviť pôdu pre realizáciu zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv 
stanovením ambicióznych cieľov a 
nástrojov; poukazuje na to, že sociálny 
rozmer lisabonskej stratégie mal 
obmedzený úspech sčasti pre dobrovoľný 
charakter účasti členských štátov a pre 

3. domnieva sa, že v Portskom 
pracovnom programe by sa mal uplatňovať 
dvojitý prístup, t. j. mal by sa zamerať na 
časť úniovej Agendy 2030 pre udržateľný 
rozvoj týkajúcu sa sociálnej udržateľnosti a 
zároveň pripraviť pôdu pre realizáciu zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv 
prijatím akčného plánu a stanovením 
ambicióznych povinných cieľov a 
nástrojov; poukazuje na to, že sociálny 
rozmer lisabonskej stratégie mal 
obmedzený úspech sčasti pre dobrovoľný 
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nedostatočné účinné vykonávanie; charakter účasti členských štátov a pre 
nedostatočne účinné vykonávanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že v Portskom 
pracovnom programe by sa mal uplatňovať 
dvojitý prístup, t. j. mal by sa zamerať na 
časť úniovej Agendy 2030 pre udržateľný 
rozvoj týkajúcu sa sociálnej udržateľnosti a 
zároveň pripraviť pôdu pre realizáciu zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv 
stanovením ambicióznych cieľov a 
nástrojov; poukazuje na to, že sociálny 
rozmer lisabonskej stratégie mal 
obmedzený úspech sčasti pre dobrovoľný 
charakter účasti členských štátov a pre 
nedostatočné účinné vykonávanie;

3. domnieva sa, že v Portskom 
pracovnom programe by sa mal uplatňovať 
dvojitý prístup, t. j. mal by sa zamerať na 
časť úniovej Agendy 2030 pre udržateľný 
rozvoj týkajúcu sa sociálnej udržateľnosti a 
zároveň pripraviť pôdu pre realizáciu zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv a mal 
by nadväzovať na lisabonskú stratégiu 
stanovením ambicióznych cieľov a 
nástrojov vymedzujúcich cestu k 
sociálnemu pokroku a udržateľnosti; 
domnieva sa, že tento program by mohol 
obsahovať strategický rámec pre 
udržateľnú, spravodlivú a inkluzívnu 
sociálnu Európu do roku 2030;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. poukazuje na to, že sociálny 
rozmer lisabonskej stratégie mal 
obmedzený úspech sčasti pre dobrovoľný 
charakter účasti členských štátov a pre 
nedostatočné účinné vykonávanie; 
domnieva sa, že existujúce nástroje na 
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jeho vykonávanie (proces semestra, 
odporúčania pre jednotlivé krajiny atď.) 
zohrali dôležitú úlohu pri monitorovaní 
dosiahnutého vývoja a pri zviditeľňovaní 
sociálnych otázok a otázok zamestnanosti 
v procese riadenia EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. pripomína, že rozdelenie 
právomocí a zásada subsidiarity sa musia 
dodržiavať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že ciele nového 
programu pre silnú sociálnu Európu sa 
musia posilniť povinnou 
vymáhateľnosťou a odzrkadľovať 
hospodárske a environmentálne záväzky, 
ktorých dodržiavanie je spojené s 
prístupom k európskym finančným 
prostriedkom; je presvedčený, že rámec 
riadenia pre sociálnu a udržateľnú 
Európu by mal byť zakotvený v týchto 
reformách: začlenenie Európskeho piliera 
sociálnych práv a protokolu o sociálnom 
pokroku do zmlúv, ochrana sociálnych 
práv pred hospodárskymi slobodami na 

vypúšťa sa
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jednotnom trhu a prijatie paktu o 
udržateľnom rozvoji a sociálnom 
pokroku, čím sa sociálne a udržateľné 
ciele stanú povinnými;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že ciele nového 
programu pre silnú sociálnu Európu sa 
musia posilniť povinnou 
vymáhateľnosťou a odzrkadľovať 
hospodárske a environmentálne záväzky, 
ktorých dodržiavanie je spojené s 
prístupom k európskym finančným 
prostriedkom; je presvedčený, že rámec 
riadenia pre sociálnu a udržateľnú 
Európu by mal byť zakotvený v týchto 
reformách: začlenenie Európskeho piliera 
sociálnych práv a protokolu o sociálnom 
pokroku do zmlúv, ochrana sociálnych 
práv pred hospodárskymi slobodami na 
jednotnom trhu a prijatie paktu o 
udržateľnom rozvoji a sociálnom 
pokroku, čím sa sociálne a udržateľné 
ciele stanú povinnými;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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4. zdôrazňuje, že ciele nového 
programu pre silnú sociálnu Európu sa 
musia posilniť povinnou 
vymáhateľnosťou a odzrkadľovať 
hospodárske a environmentálne záväzky, 
ktorých dodržiavanie je spojené s 
prístupom k európskym finančným 
prostriedkom; je presvedčený, že rámec 
riadenia pre sociálnu a udržateľnú 
Európu by mal byť zakotvený v týchto 
reformách: začlenenie Európskeho piliera 
sociálnych práv a protokolu o sociálnom 
pokroku do zmlúv, ochrana sociálnych 
práv pred hospodárskymi slobodami na 
jednotnom trhu a prijatie paktu o 
udržateľnom rozvoji a sociálnom 
pokroku, čím sa sociálne a udržateľné 
ciele stanú povinnými;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že ciele nového 
programu pre silnú sociálnu Európu sa 
musia posilniť povinnou 
vymáhateľnosťou a odzrkadľovať 
hospodárske a environmentálne záväzky, 
ktorých dodržiavanie je spojené s 
prístupom k európskym finančným 
prostriedkom; je presvedčený, že rámec 
riadenia pre sociálnu a udržateľnú 
Európu by mal byť zakotvený v týchto 
reformách: začlenenie Európskeho piliera 
sociálnych práv a protokolu o sociálnom 
pokroku do zmlúv, ochrana sociálnych 
práv pred hospodárskymi slobodami na 
jednotnom trhu a prijatie paktu o 
udržateľnom rozvoji a sociálnom 
pokroku, čím sa sociálne a udržateľné 

vypúšťa sa
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ciele stanú povinnými;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že ciele nového 
programu pre silnú sociálnu Európu sa 
musia posilniť povinnou 
vymáhateľnosťou a odzrkadľovať 
hospodárske a environmentálne záväzky, 
ktorých dodržiavanie je spojené s 
prístupom k európskym finančným 
prostriedkom; je presvedčený, že rámec 
riadenia pre sociálnu a udržateľnú 
Európu by mal byť zakotvený v týchto 
reformách: začlenenie Európskeho piliera 
sociálnych práv a protokolu o sociálnom 
pokroku do zmlúv, ochrana sociálnych 
práv pred hospodárskymi slobodami na 
jednotnom trhu a prijatie paktu o 
udržateľnom rozvoji a sociálnom 
pokroku, čím sa sociálne a udržateľné 
ciele stanú povinnými;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že ciele nového 
programu pre silnú sociálnu Európu sa 
musia posilniť povinnou 
vymáhateľnosťou a odzrkadľovať 

4. je presvedčený, že rámec riadenia 
pre sociálnu a udržateľnú Európu by mal 
byť zakotvený v prijatí paktu o 
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hospodárske a environmentálne záväzky, 
ktorých dodržiavanie je spojené s 
prístupom k európskym finančným 
prostriedkom; je presvedčený, že rámec 
riadenia pre sociálnu a udržateľnú Európu 
by mal byť zakotvený v týchto reformách: 
začlenenie Európskeho piliera sociálnych 
práv a protokolu o sociálnom pokroku do 
zmlúv, ochrana sociálnych práv pred 
hospodárskymi slobodami na jednotnom 
trhu a prijatie paktu o udržateľnom rozvoji 
a sociálnom pokroku, čím sa sociálne a 
udržateľné ciele stanú povinnými;

udržateľnom rozvoji a sociálnom pokroku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že ciele nového 
programu pre silnú sociálnu Európu sa 
musia posilniť povinnou 
vymáhateľnosťou a odzrkadľovať 
hospodárske a environmentálne záväzky, 
ktorých dodržiavanie je spojené s 
prístupom k európskym finančným 
prostriedkom; je presvedčený, že rámec 
riadenia pre sociálnu a udržateľnú 
Európu by mal byť zakotvený v týchto 
reformách: začlenenie Európskeho piliera 
sociálnych práv a protokolu o sociálnom 
pokroku do zmlúv, ochrana sociálnych 
práv pred hospodárskymi slobodami na 
jednotnom trhu a prijatie paktu o 
udržateľnom rozvoji a sociálnom 
pokroku, čím sa sociálne a udržateľné 
ciele stanú povinnými;

4. odmieta akékoľvek úsilie v rámci 
Európskeho piliera sociálnych práv o 
štandardizáciu sociálnych politík a 
systémov sociálnej ochrany členských 
štátov, čím sa oslabuje účinnosť ich 
vnútroštátnych politík v tejto oblasti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 150
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že ciele nového 
programu pre silnú sociálnu Európu sa 
musia posilniť povinnou vymáhateľnosťou 
a odzrkadľovať hospodárske a 
environmentálne záväzky, ktorých 
dodržiavanie je spojené s prístupom k 
európskym finančným prostriedkom; je 
presvedčený, že rámec riadenia pre 
sociálnu a udržateľnú Európu by mal byť 
zakotvený v týchto reformách: začlenenie 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
protokolu o sociálnom pokroku do zmlúv, 
ochrana sociálnych práv pred 
hospodárskymi slobodami na jednotnom 
trhu a prijatie paktu o udržateľnom rozvoji 
a sociálnom pokroku, čím sa sociálne a 
udržateľné ciele stanú povinnými;

4. zdôrazňuje, že ciele nového 
programu pre silnú sociálnu Európu sa 
musia posilniť povinnou vymáhateľnosťou 
vrátane zvýšenia sociálnych investícií a 
prísnejších environmentálnych záväzkov, 
ktorých dodržiavanie je spojené s 
prístupom k európskym finančným 
prostriedkom; je presvedčený, že rámec 
riadenia zameraný na dosiahnutie 
najvyšších úrovní sociálnej spravodlivosti 
a udržateľnosti životného prostredia v 
Európe by mal byť zakotvený v týchto 
reformách: začlenenie Európskeho piliera 
sociálnych práv a protokolu o sociálnom 
pokroku do zmlúv, ochrana sociálnych 
práv pred hospodárskymi slobodami na 
jednotnom trhu a prijatie paktu o 
udržateľnom rozvoji a sociálnom pokroku, 
ktorým sa zrušuje Pakt stability a rastu, 
čím sa zlepšené ciele v oblasti sociálnej 
spravodlivosti a udržateľného rozvoja 
stanú povinnými v súlade s cieľmi 
udržateľného rozvoja OSN, Európskym 
pilierom sociálnych práv a Parížskou 
dohodou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že ciele nového 
programu pre silnú sociálnu Európu sa 
musia posilniť povinnou vymáhateľnosťou 

4. zdôrazňuje, že ciele nového 
programu pre silnú sociálnu Európu sa 
musia zameriavať na ochranu všetkých, 
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a odzrkadľovať hospodárske a 
environmentálne záväzky, ktorých 
dodržiavanie je spojené s prístupom k 
európskym finančným prostriedkom; je 
presvedčený, že rámec riadenia pre 
sociálnu a udržateľnú Európu by mal byť 
zakotvený v týchto reformách: začlenenie 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
protokolu o sociálnom pokroku do zmlúv, 
ochrana sociálnych práv pred 
hospodárskymi slobodami na jednotnom 
trhu a prijatie paktu o udržateľnom 
rozvoji a sociálnom pokroku, čím sa 
sociálne a udržateľné ciele stanú 
povinnými;

najmä tých najzraniteľnejších, a na to, 
aby bola obnova inkluzívna a sociálne 
spravodlivá, a že tieto ciele sa musia 
posilniť povinnou vymáhateľnosťou a 
odzrkadľovať hospodárske a 
environmentálne záväzky, ktorých 
dodržiavanie je spojené s prístupom k 
európskym finančným prostriedkom; 
domnieva sa, že v tomto zmysle by sa 
politické opatrenia, programy a reformy 
na úrovni EÚ a členských štátov mali 
navrhnúť tak, aby prispeli k dosiahnutiu 
týchto povinných cieľov, a že právna 
ochrana by mala znamenať, že sa zabráni 
opatreniam, politikám, programom alebo 
reformám, ktoré by mohli mať 
potenciálny negatívny vplyv na pokrok pri 
dosahovaní týchto cieľov alebo ho brzdiť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že ciele nového 
programu pre silnú sociálnu Európu sa 
musia posilniť povinnou vymáhateľnosťou 
a odzrkadľovať hospodárske a 
environmentálne záväzky, ktorých 
dodržiavanie je spojené s prístupom k 
európskym finančným prostriedkom; je 
presvedčený, že rámec riadenia pre 
sociálnu a udržateľnú Európu by mal byť 
zakotvený v týchto reformách: začlenenie 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
protokolu o sociálnom pokroku do zmlúv, 
ochrana sociálnych práv pred 
hospodárskymi slobodami na jednotnom 
trhu a prijatie paktu o udržateľnom rozvoji 
a sociálnom pokroku, čím sa sociálne a 
udržateľné ciele stanú povinnými;

4. zdôrazňuje, že ciele nového 
programu pre silnú sociálnu Európu sa 
musia posilniť povinnou vymáhateľnosťou 
pri zohľadnení národných špecifík a 
potrieb a musia odzrkadľovať hospodárske 
a environmentálne záväzky, ktorých 
dodržiavanie je spojené s prístupom k 
európskym finančným prostriedkom; je 
presvedčený, že rámec riadenia pre 
sociálnu a udržateľnú Európu by mal byť 
zakotvený v týchto reformách: začlenenie 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
protokolu o sociálnom pokroku do zmlúv, 
ochrana a zabezpečenie sociálnych práv 
spolu s hospodárskymi slobodami na 
jednotnom trhu a prijatie paktu o 
udržateľnom rozvoji a sociálnom pokroku, 
čím sa sociálne a udržateľné ciele stanú 
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povinnými;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že ciele nového 
programu pre silnú sociálnu Európu sa 
musia posilniť povinnou vymáhateľnosťou 
a odzrkadľovať hospodárske a 
environmentálne záväzky, ktorých 
dodržiavanie je spojené s prístupom k 
európskym finančným prostriedkom; je 
presvedčený, že rámec riadenia pre 
sociálnu a udržateľnú Európu by mal byť 
zakotvený v týchto reformách: začlenenie 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
protokolu o sociálnom pokroku do zmlúv, 
ochrana sociálnych práv pred 
hospodárskymi slobodami na jednotnom 
trhu a prijatie paktu o udržateľnom rozvoji 
a sociálnom pokroku, čím sa sociálne a 
udržateľné ciele stanú povinnými;

4. zdôrazňuje, že ciele nového 
programu pre silnú sociálnu Európu sa 
musia posilniť povinnou vymáhateľnosťou 
a odzrkadľovať hospodárske a 
environmentálne záväzky, ktorých 
dodržiavanie je spojené s prístupom k 
európskym finančným prostriedkom; je 
presvedčený, že rámec riadenia pre 
sociálnu a udržateľnú Európu by mal byť 
zakotvený v týchto reformách: začlenenie 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
protokolu o sociálnom pokroku do zmlúv, 
dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja 
OSN, ochrana sociálnych práv pred 
hospodárskymi slobodami na jednotnom 
trhu a prijatie paktu o udržateľnom rozvoji 
a sociálnom pokroku, čím sa sociálne a 
udržateľné ciele stanú povinnými;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Jeroen Lenaers

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že ciele nového 
programu pre silnú sociálnu Európu sa 
musia posilniť povinnou vymáhateľnosťou 

4. zdôrazňuje, že ciele nového 
programu pre silnú sociálnu Európu sa 
musia posilniť povinnou vymáhateľnosťou 
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a odzrkadľovať hospodárske a 
environmentálne záväzky, ktorých 
dodržiavanie je spojené s prístupom k 
európskym finančným prostriedkom; je 
presvedčený, že rámec riadenia pre 
sociálnu a udržateľnú Európu by mal byť 
zakotvený v týchto reformách: začlenenie 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
protokolu o sociálnom pokroku do zmlúv, 
ochrana sociálnych práv pred 
hospodárskymi slobodami na jednotnom 
trhu a prijatie paktu o udržateľnom rozvoji 
a sociálnom pokroku, čím sa sociálne a 
udržateľné ciele stanú povinnými;

a odzrkadľovať hospodárske a 
environmentálne záväzky, ktorých 
dodržiavanie je spojené s prístupom k 
európskym finančným prostriedkom; je 
presvedčený, že rámec riadenia pre 
sociálnu a udržateľnú Európu by mal byť 
zakotvený v týchto reformách: začlenenie 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
protokolu o sociálnom pokroku do zmlúv, 
ochrana sociálnych práv pred 
hospodárskymi slobodami na jednotnom 
trhu a prijatie paktu o udržateľnom rozvoji 
a sociálnom pokroku, čím sa prispeje k 
dosiahnutiu vysokých sociálnych a 
udržateľných štandardov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že ciele nového 
programu pre silnú sociálnu Európu sa 
musia posilniť povinnou vymáhateľnosťou 
a odzrkadľovať hospodárske a 
environmentálne záväzky, ktorých 
dodržiavanie je spojené s prístupom k 
európskym finančným prostriedkom; je 
presvedčený, že rámec riadenia pre 
sociálnu a udržateľnú Európu by mal byť 
zakotvený v týchto reformách: začlenenie 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
protokolu o sociálnom pokroku do zmlúv, 
ochrana sociálnych práv pred 
hospodárskymi slobodami na jednotnom 
trhu a prijatie paktu o udržateľnom rozvoji 
a sociálnom pokroku, čím sa sociálne a 
udržateľné ciele stanú povinnými;

4. zdôrazňuje, že ciele nového 
programu pre silnú sociálnu Európu sa 
musia posilniť povinnou vymáhateľnosťou 
a odzrkadľovať hospodárske a 
environmentálne záväzky, ktorých 
dodržiavanie je spojené s prístupom k 
európskym finančným prostriedkom; je 
presvedčený, že rámec riadenia pre 
sociálnu a udržateľnú Európu by mal byť 
zakotvený v týchto reformách: začlenenie 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
protokolu o sociálnom pokroku do zmlúv, 
ochrana sociálnych práv spolu s 
hospodárskymi slobodami na jednotnom 
trhu a prijatie paktu o udržateľnom rozvoji 
a sociálnom pokroku, čím sa sociálne a 
udržateľné ciele stanú povinnými;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 156
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. je presvedčený, že rámec riadenia 
pre sociálnu a udržateľnú Európu by mal 
byť zakotvený v týchto reformách: 
začlenenie Európskeho piliera sociálnych 
práv a protokolu o sociálnom pokroku do 
zmlúv, ochrana sociálnych práv pred 
hospodárskymi slobodami na jednotnom 
trhu a prijatie paktu o udržateľnom 
rozvoji a sociálnom pokroku, čím sa 
sociálne a udržateľné ciele stanú 
povinnými; okrem toho sa domnieva, že 
proces semestra by sa mal riadiť metódou 
Spoločenstva a mal by sa dohodnúť medzi 
Radou a Európskym parlamentom, zatiaľ 
čo viac oblastí sociálnej politiky by malo 
spadať pod proces rozhodovania 
kvalifikovanou väčšinou, najmä pokiaľ 
ide o nediskrimináciu, sociálnu ochranu 
pracovníkov (okrem cezhraničných 
situácií, ochrany pracovníkov pri 
ukončení pracovnej zmluvy, zastupovania 
a kolektívnej obrany záujmov pracovníkov 
a zamestnávateľov a podmienok 
zamestnávania štátnych príslušníkov 
tretích krajín s oprávneným pobytom v 
EÚ);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 4 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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4b. vyzýva na zavedenie postupu EÚ 
pri sociálnej nerovnováhe s cieľom 
doplniť postup pri makroekonomickej 
nerovnováhe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva členské štáty, aby v plnej 
miere využívali fiškálnu flexibilitu na 
prevenciu a zmiernenie sociálnych 
dôsledkov krízy spôsobenej pandémiou 
COVID-19; zdôrazňuje význam 
vykonávania Európskeho piliera sociálnych 
práv v kontexte európskeho plánu obnovy, 
a to na rovnakej úrovni ako zelená dohoda 
a digitálna transformácia; žiada preto, aby 
nadchádzajúce reformy spojené s balíkom 
obnovy mali vzostupnú sociálnu 
konvergenciu ako jeden z hlavných cieľov 
národných programov reforiem, a to aj 
prostredníctvom finančnej podpory; v 
tomto zmysle sa domnieva, že nové ciele 
programu Porto 2030 by mali byť zahrnuté 
do plánu obnovy spolu s hospodárskymi a 
environmentálnymi cieľmi;

5. vyzýva členské štáty, aby v plnej 
miere využívali fiškálnu flexibilitu na 
prevenciu a zmiernenie sociálnych 
dôsledkov krízy spôsobenej pandémiou 
COVID-19, posilnenie systémov 
sociálneho zabezpečenia, financovanie 
kvalitných pracovných miest, verejných 
služieb, boja proti chudobe a ekologickej 
a digitálnej transformácie; víta nástroj 
Next Generation EU, plán obnovy 
Európskej únie; požaduje rovnováhu 
medzi zelenou a digitálnou 
transformáciou na jednej strane a 
vzdelávacou, sociálnou a zdravotníckou 
infraštruktúrou na strane druhej s cieľom 
zabezpečiť sociálnu spravodlivosť, 
sociálnu súdržnosť a prosperitu pre 
všetkých; vyjadruje znepokojenie nad tým, 
že v súčasnej kríze sú systémy sociálneho 
zabezpečenia vystavené 
bezprecedentnému tlaku a že súvisiace 
verejné výdavky sa exponenciálne zvýšia; 
zdôrazňuje, že výdavky na krízové 
opatrenia by nemali byť na úkor sociálne 
najslabších vrstiev, ale mali by sa 
spravodlivo rozložiť; zdôrazňuje, že v 
záujme podpory obnovy musí mať 
investičné úsilie EÚ prostredníctvom 
plánu obnovy silný sociálny rozmer 
posilňujúci systémy sociálneho 
zabezpečenia a investície do sociálneho 
zabezpečenia, prístup k zdravotnej 
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starostlivosti a vzdelávaniu, bývanie, 
zamestnanosť, spravodlivosť a sociálne 
služby pre zraniteľné skupiny s cieľom 
bojovať proti sociálnym dôsledkom krízy; 
domnieva sa, že investície do vzdelávania, 
dobre navrhnutých progresívnych 
daňových systémov a systémov dávok, 
sociálne investície a poskytovanie 
kvalitných verejných a sociálnych služieb 
sú základnými nástrojmi na zabránenie 
presunu znevýhodnenia z jednej generácie 
na druhú; zdôrazňuje význam 
vykonávania Európskeho piliera sociálnych 
práv v kontexte európskeho plánu obnovy, 
a to na rovnakej úrovni ako zelená dohoda 
a digitálna transformácia; žiada preto, aby 
nadchádzajúce reformy spojené s balíkom 
obnovy mali vzostupnú sociálnu 
konvergenciu ako jeden z hlavných cieľov 
národných programov reforiem, a to aj 
prostredníctvom finančnej podpory; v 
tomto zmysle sa domnieva, že nové ciele 
programu Porto 2030 by mali byť zahrnuté 
do plánu obnovy spolu s hospodárskymi a 
environmentálnymi cieľmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva členské štáty, aby v plnej 
miere využívali fiškálnu flexibilitu na 
prevenciu a zmiernenie sociálnych 
dôsledkov krízy spôsobenej pandémiou 
COVID-19; zdôrazňuje význam 
vykonávania Európskeho piliera 
sociálnych práv v kontexte európskeho 
plánu obnovy, a to na rovnakej úrovni 
ako zelená dohoda a digitálna 
transformácia; žiada preto, aby 
nadchádzajúce reformy spojené s balíkom 

5. vyzýva členské štáty, aby v plnej 
miere využívali fiškálnu flexibilitu na 
prevenciu a zmiernenie sociálnych 
dôsledkov krízy spôsobenej pandémiou 
COVID-19;
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obnovy mali vzostupnú sociálnu 
konvergenciu ako jeden z hlavných cieľov 
národných programov reforiem, a to aj 
prostredníctvom finančnej podpory; v 
tomto zmysle sa domnieva, že nové ciele 
programu Porto 2030 by mali byť 
zahrnuté do plánu obnovy spolu s 
hospodárskymi a environmentálnymi 
cieľmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva členské štáty, aby v plnej 
miere využívali fiškálnu flexibilitu na 
prevenciu a zmiernenie sociálnych 
dôsledkov krízy spôsobenej pandémiou 
COVID-19; zdôrazňuje význam 
vykonávania Európskeho piliera 
sociálnych práv v kontexte európskeho 
plánu obnovy, a to na rovnakej úrovni 
ako zelená dohoda a digitálna 
transformácia; žiada preto, aby 
nadchádzajúce reformy spojené s balíkom 
obnovy mali vzostupnú sociálnu 
konvergenciu ako jeden z hlavných cieľov 
národných programov reforiem, a to aj 
prostredníctvom finančnej podpory; v 
tomto zmysle sa domnieva, že nové ciele 
programu Porto 2030 by mali byť 
zahrnuté do plánu obnovy spolu s 
hospodárskymi a environmentálnymi 
cieľmi;

5. vyzýva členské štáty, aby v plnej 
miere využívali fiškálnu flexibilitu na 
prevenciu a zmiernenie sociálnych 
dôsledkov krízy spôsobenej pandémiou 
COVID-19;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Sara Skyttedal
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Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva členské štáty, aby v plnej 
miere využívali fiškálnu flexibilitu na 
prevenciu a zmiernenie sociálnych 
dôsledkov krízy spôsobenej pandémiou 
COVID-19; zdôrazňuje význam 
vykonávania Európskeho piliera 
sociálnych práv v kontexte európskeho 
plánu obnovy, a to na rovnakej úrovni 
ako zelená dohoda a digitálna 
transformácia; žiada preto, aby 
nadchádzajúce reformy spojené s balíkom 
obnovy mali vzostupnú sociálnu 
konvergenciu ako jeden z hlavných cieľov 
národných programov reforiem, a to aj 
prostredníctvom finančnej podpory; v 
tomto zmysle sa domnieva, že nové ciele 
programu Porto 2030 by mali byť 
zahrnuté do plánu obnovy spolu s 
hospodárskymi a environmentálnymi 
cieľmi;

5. vyzýva členské štáty, aby dočasne 
v plnej miere využívali fiškálnu flexibilitu 
na prevenciu a zmiernenie sociálnych 
dôsledkov krízy spôsobenej pandémiou 
COVID-19; zdôrazňuje význam sociálnych 
politík pri obnove po pandémii COVID-
19;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva členské štáty, aby v plnej 
miere využívali fiškálnu flexibilitu na 
prevenciu a zmiernenie sociálnych 
dôsledkov krízy spôsobenej pandémiou 
COVID-19; zdôrazňuje význam 
vykonávania Európskeho piliera 
sociálnych práv v kontexte európskeho 
plánu obnovy, a to na rovnakej úrovni 
ako zelená dohoda a digitálna 
transformácia; žiada preto, aby 

5. vyzýva členské štáty, aby v plnej 
miere využívali fiškálnu flexibilitu na 
prevenciu a zmiernenie sociálnych 
dôsledkov krízy spôsobenej pandémiou 
COVID-19; žiada preto, aby 
nadchádzajúce reformy spojené s balíkom 
obnovy mali vzostupnú sociálnu 
konvergenciu ako jeden z hlavných cieľov 
národných programov reforiem, a to aj 
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nadchádzajúce reformy spojené s balíkom 
obnovy mali vzostupnú sociálnu 
konvergenciu ako jeden z hlavných cieľov 
národných programov reforiem, a to aj 
prostredníctvom finančnej podpory; v 
tomto zmysle sa domnieva, že nové ciele 
programu Porto 2030 by mali byť 
zahrnuté do plánu obnovy spolu s 
hospodárskymi a environmentálnymi 
cieľmi;

prostredníctvom finančnej podpory;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva členské štáty, aby v plnej 
miere využívali fiškálnu flexibilitu na 
prevenciu a zmiernenie sociálnych 
dôsledkov krízy spôsobenej pandémiou 
COVID-19; zdôrazňuje význam 
vykonávania Európskeho piliera sociálnych 
práv v kontexte európskeho plánu obnovy, 
a to na rovnakej úrovni ako zelená 
dohoda a digitálna transformácia; žiada 
preto, aby nadchádzajúce reformy spojené 
s balíkom obnovy mali vzostupnú sociálnu 
konvergenciu ako jeden z hlavných cieľov 
národných programov reforiem, a to aj 
prostredníctvom finančnej podpory; v 
tomto zmysle sa domnieva, že nové ciele 
programu Porto 2030 by mali byť 
zahrnuté do plánu obnovy spolu s 
hospodárskymi a environmentálnymi 
cieľmi;

5. vyzýva členské štáty, aby v plnej 
miere využívali fiškálnu flexibilitu na 
prevenciu a zmiernenie sociálnych 
dôsledkov krízy spôsobenej pandémiou 
COVID-19; zdôrazňuje význam 
vykonávania Európskeho piliera sociálnych 
práv v kontexte európskeho plánu obnovy; 
žiada preto, aby nadchádzajúce reformy 
spojené s balíkom obnovy mali vzostupnú 
sociálnu konvergenciu ako jeden z 
hlavných cieľov národných programov 
reforiem, a to aj prostredníctvom finančnej 
podpory;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela
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Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva členské štáty, aby v plnej 
miere využívali fiškálnu flexibilitu na 
prevenciu a zmiernenie sociálnych 
dôsledkov krízy spôsobenej pandémiou 
COVID-19; zdôrazňuje význam 
vykonávania Európskeho piliera sociálnych 
práv v kontexte európskeho plánu obnovy, 
a to na rovnakej úrovni ako zelená dohoda 
a digitálna transformácia; žiada preto, aby 
nadchádzajúce reformy spojené s balíkom 
obnovy mali vzostupnú sociálnu 
konvergenciu ako jeden z hlavných cieľov 
národných programov reforiem, a to aj 
prostredníctvom finančnej podpory; v 
tomto zmysle sa domnieva, že nové ciele 
programu Porto 2030 by mali byť 
zahrnuté do plánu obnovy spolu s 
hospodárskymi a environmentálnymi 
cieľmi;

5. vyzýva členské štáty, aby v plnej 
miere využívali fiškálnu flexibilitu na 
prevenciu a zmiernenie sociálnych 
dôsledkov krízy spôsobenej pandémiou 
COVID-19; zdôrazňuje význam 
vykonávania Európskeho piliera sociálnych 
práv v kontexte európskeho plánu obnovy 
a Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti, a to na rovnakej úrovni ako 
zelená dohoda a digitálna transformácia; 
žiada preto, aby nadchádzajúce reformy 
spojené s balíkom obnovy mali vzostupnú 
sociálnu konvergenciu ako jeden z 
hlavných cieľov národných programov 
reforiem, a to aj prostredníctvom finančnej 
podpory;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva členské štáty, aby v plnej 
miere využívali fiškálnu flexibilitu na 
prevenciu a zmiernenie sociálnych 
dôsledkov krízy spôsobenej pandémiou 
COVID-19; zdôrazňuje význam 
vykonávania Európskeho piliera sociálnych 
práv v kontexte európskeho plánu obnovy, 
a to na rovnakej úrovni ako zelená 
dohoda a digitálna transformácia; žiada 
preto, aby nadchádzajúce reformy spojené 
s balíkom obnovy mali vzostupnú sociálnu 

5. vyzýva členské štáty, aby v plnej 
miere využívali fiškálnu flexibilitu na 
prevenciu a zmiernenie sociálnych 
dôsledkov krízy spôsobenej pandémiou 
COVID-19; zdôrazňuje význam 
vykonávania Európskeho piliera sociálnych 
práv v kontexte európskeho plánu obnovy; 
žiada preto, aby nadchádzajúce reformy 
spojené s balíkom obnovy mali vzostupnú 
sociálnu konvergenciu ako jeden z 
hlavných cieľov národných programov 
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konvergenciu ako jeden z hlavných cieľov 
národných programov reforiem, a to aj 
prostredníctvom finančnej podpory; v 
tomto zmysle sa domnieva, že nové ciele 
programu Porto 2030 by mali byť zahrnuté 
do plánu obnovy spolu s hospodárskymi a 
environmentálnymi cieľmi;

reforiem, a to aj prostredníctvom finančnej 
podpory; v tomto zmysle sa domnieva, že 
nové ciele programu Porto 2030 by mali 
byť zahrnuté do plánu obnovy spolu s 
hospodárskymi a environmentálnymi 
cieľmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že sociálne investície 
do balíka obnovy by mali byť ambiciózne 
ako ciele pracovného programu Porto, 
aby sa poskytla potrebná finančná 
podpora, a že osobitné plány sociálneho 
pokroku by ako také mali dopĺňať 
národné plány podpory obnovy a 
odolnosti a národné energetické a 
klimatické plány;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že sociálne investície 
do balíka obnovy by mali byť ambiciózne 
ako ciele pracovného programu Porto, aby 
sa poskytla potrebná finančná podpora, a 
že osobitné plány sociálneho pokroku by 
ako také mali dopĺňať národné plány 
podpory obnovy a odolnosti a národné 

6. zdôrazňuje, že sociálne investície 
do balíka obnovy by mali byť ambiciózne 
ako ciele pracovného programu Porto, aby 
sa poskytla potrebná finančná podpora, a 
že najmenej 30 % sumy z každého plánu 
na podporu obnovy a odolnosti prispeje k 
vykonávaniu cieľov Európskeho piliera 
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energetické a klimatické plány; sociálnych práv a dosiahnutiu cieľov 
pracovného programu Porto a že osobitné 
plány sociálneho pokroku by ako také mali 
dopĺňať národné plány podpory obnovy a 
odolnosti a národné energetické a 
klimatické plány; domnieva sa, že v týchto 
plánoch sociálneho pokroku by sa malo 
načrtnúť, ako sa budú vykonávať ciele 
pracovného programu Porto a zásady 
Európskeho piliera sociálnych práv, ako 
aj veľkosť sociálnych investícií, príslušné 
oblasti a plánované výsledky pokroku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že sociálne investície 
do balíka obnovy by mali byť ambiciózne 
ako ciele pracovného programu Porto, aby 
sa poskytla potrebná finančná podpora, a 
že osobitné plány sociálneho pokroku by 
ako také mali dopĺňať národné plány 
podpory obnovy a odolnosti a národné 
energetické a klimatické plány;

6. zdôrazňuje, že sociálne investície 
do balíka obnovy by mali byť ambiciózne 
ako ciele pracovného programu Porto, aby 
sa poskytla potrebná finančná podpora, a 
že osobitné plány sociálneho pokroku by 
ako také mali dopĺňať národné plány 
podpory obnovy a odolnosti a národné 
energetické a klimatické plány; vyzýva 
členské štáty, aby zabezpečili, že finančná 
podpora sa bude poskytovať 
transparentným a zodpovedným spôsobom 
tam, kde je to najviac a najnaliehavejšie 
potrebné na zmiernenie sociálnych 
dôsledkov krízy na miestnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 6
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že sociálne investície 
do balíka obnovy by mali byť ambiciózne 
ako ciele pracovného programu Porto, 
aby sa poskytla potrebná finančná 
podpora, a že osobitné plány sociálneho 
pokroku by ako také mali dopĺňať 
národné plány podpory obnovy a 
odolnosti a národné energetické a 
klimatické plány;

6. zdôrazňuje, že sociálne investície 
do balíkov obnovy členských štátov by 
mali byť dostatočné a mali by poskytovať 
primeranú ochranu všetkým občanom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že sociálne investície 
do balíka obnovy by mali byť ambiciózne 
ako ciele pracovného programu Porto, 
aby sa poskytla potrebná finančná 
podpora, a že osobitné plány sociálneho 
pokroku by ako také mali dopĺňať 
národné plány podpory obnovy a 
odolnosti a národné energetické a 
klimatické plány;

6. zdôrazňuje, že sociálne investície v 
členských štátoch sú nevyhnutné na 
zabezpečenie toho, aby členské štáty mali 
zavedené systémy potrebné na 
poskytovanie kvalitných sociálnych 
služieb svojim občanom, najmä v oblasti 
vzdelávania, dôchodkov a zdravotníctva;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že sociálne investície 
do balíka obnovy by mali byť ambiciózne 

6. zdôrazňuje, že sociálne investície 
do balíka obnovy by mali byť ambiciózne 



AM\1215162SK.docx 93/159 PE658.882v01-00

SK

ako ciele pracovného programu Porto, aby 
sa poskytla potrebná finančná podpora, a 
že osobitné plány sociálneho pokroku by 
ako také mali dopĺňať národné plány 
podpory obnovy a odolnosti a národné 
energetické a klimatické plány;

ako ciele pracovného programu Porto, aby 
sa poskytla potrebná finančná podpora, a 
že osobitné plány sociálneho pokroku by 
ako také mali dopĺňať národné plány 
podpory obnovy a odolnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby sa lepšie zamerali na fondy EÚ, ako 
sú napríklad kohézne fondy, ako aj na 
zmiernenie fiškálnych pravidiel a práva 
hospodárskej súťaže s cieľom odčleniť 
sociálne investície od iných druhov 
výdavkov, čo umožní ďalšie investície do 
sociálneho a cenovo dostupného bývania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta zriadenie nástroja dočasnej 
podpory na zmiernenie rizík 
nezamestnanosti v prípade núdze (SURE); 
vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosť 
zavedenia trvalého osobitného nástroja v 
tejto súvislosti; zdôrazňuje, že spoločnosti 
využívajúce verejnú finančnú podporu 

7. víta zriadenie nástroja dočasnej 
podpory na zmiernenie rizík 
nezamestnanosti v prípade núdze (SURE);



PE658.882v01-00 94/159 AM\1215162SK.docx

SK

nesmú prepúšťať pracovníkov, znižovať 
mzdy, obmedzovať práva a ochranu 
pracovníkov ani vyplácať odmeny 
riadiacim pracovníkom alebo dividendy 
akcionárom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta zriadenie nástroja dočasnej 
podpory na zmiernenie rizík 
nezamestnanosti v prípade núdze (SURE); 
vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosť 
zavedenia trvalého osobitného nástroja v 
tejto súvislosti; zdôrazňuje, že spoločnosti 
využívajúce verejnú finančnú podporu 
nesmú prepúšťať pracovníkov, znižovať 
mzdy, obmedzovať práva a ochranu 
pracovníkov ani vyplácať odmeny 
riadiacim pracovníkom alebo dividendy 
akcionárom;

7. víta zriadenie nástroja dočasnej 
podpory na zmiernenie rizík 
nezamestnanosti v prípade núdze (SURE);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta zriadenie nástroja dočasnej 
podpory na zmiernenie rizík 
nezamestnanosti v prípade núdze (SURE); 
vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosť 
zavedenia trvalého osobitného nástroja v 
tejto súvislosti; zdôrazňuje, že spoločnosti 

7. víta zriadenie nástroja dočasnej 
podpory na zmiernenie rizík 
nezamestnanosti v prípade núdze (SURE);
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využívajúce verejnú finančnú podporu 
nesmú prepúšťať pracovníkov, znižovať 
mzdy, obmedzovať práva a ochranu 
pracovníkov ani vyplácať odmeny 
riadiacim pracovníkom alebo dividendy 
akcionárom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta zriadenie nástroja dočasnej 
podpory na zmiernenie rizík 
nezamestnanosti v prípade núdze (SURE); 
vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosť 
zavedenia trvalého osobitného nástroja v 
tejto súvislosti; zdôrazňuje, že spoločnosti 
využívajúce verejnú finančnú podporu 
nesmú prepúšťať pracovníkov, znižovať 
mzdy, obmedzovať práva a ochranu 
pracovníkov ani vyplácať odmeny 
riadiacim pracovníkom alebo dividendy 
akcionárom;

7. víta zriadenie nástroja dočasnej 
podpory na zmiernenie rizík 
nezamestnanosti v prípade núdze (SURE); 
zdôrazňuje, že spoločnosti využívajúce 
verejnú finančnú podporu nesmú prepúšťať 
pracovníkov, znižovať mzdy, obmedzovať 
práva a ochranu pracovníkov ani vyplácať 
odmeny riadiacim pracovníkom alebo 
dividendy akcionárom; zdôrazňuje, že je 
dôležité, aby pracovníci na nútenej 
dovolenke medzičasom absolvovali 
odbornú prípravu, odborné vzdelávanie 
a/alebo vzdelávanie; vyzýva členské štáty a 
sociálnych partnerov, aby spájali 
programy čerpania nútenej dovolenky so 
vzdelávaním a odbornou prípravou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Jeroen Lenaers

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta zriadenie nástroja dočasnej 7. víta zriadenie nástroja dočasnej 
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podpory na zmiernenie rizík 
nezamestnanosti v prípade núdze (SURE); 
vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
možnosť zavedenia trvalého osobitného 
nástroja v tejto súvislosti; zdôrazňuje, že 
spoločnosti využívajúce verejnú finančnú 
podporu nesmú prepúšťať pracovníkov, 
znižovať mzdy, obmedzovať práva a 
ochranu pracovníkov ani vyplácať odmeny 
riadiacim pracovníkom alebo dividendy 
akcionárom;

podpory na zmiernenie rizík 
nezamestnanosti v prípade núdze (SURE); 
vyzýva Komisiu, aby dôkladne 
vyhodnotila výkonnosť tohto dočasného 
nástroja a výsledky poskytla Európskemu 
parlamentu; zdôrazňuje, že spoločnosti 
využívajúce verejnú finančnú podporu 
nesmú prepúšťať pracovníkov, znižovať 
mzdy, obmedzovať práva a ochranu 
pracovníkov ani vyplácať odmeny 
riadiacim pracovníkom alebo dividendy 
akcionárom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta zriadenie nástroja dočasnej 
podpory na zmiernenie rizík 
nezamestnanosti v prípade núdze (SURE); 
vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosť 
zavedenia trvalého osobitného nástroja v 
tejto súvislosti; zdôrazňuje, že spoločnosti 
využívajúce verejnú finančnú podporu 
nesmú prepúšťať pracovníkov, znižovať 
mzdy, obmedzovať práva a ochranu 
pracovníkov ani vyplácať odmeny 
riadiacim pracovníkom alebo dividendy 
akcionárom;

7. víta zriadenie nástroja dočasnej 
podpory na zmiernenie rizík 
nezamestnanosti v prípade núdze (SURE); 
zdôrazňuje, že spoločnosti využívajúce 
verejnú finančnú podporu nesmú prepúšťať 
pracovníkov, znižovať mzdy, obmedzovať 
práva a ochranu pracovníkov ani vyplácať 
odmeny riadiacim pracovníkom alebo 
dividendy akcionárom; ďalej vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, 
že finančná podpora sa bude poskytovať 
len podnikom, ktoré nie sú registrované v 
daňových rajoch, rešpektujú odborové 
zväzy a dodržiavajú uplatniteľné 
kolektívne zmluvy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
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Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta zriadenie nástroja dočasnej 
podpory na zmiernenie rizík 
nezamestnanosti v prípade núdze (SURE); 
vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosť 
zavedenia trvalého osobitného nástroja v 
tejto súvislosti; zdôrazňuje, že spoločnosti 
využívajúce verejnú finančnú podporu 
nesmú prepúšťať pracovníkov, znižovať 
mzdy, obmedzovať práva a ochranu 
pracovníkov ani vyplácať odmeny 
riadiacim pracovníkom alebo dividendy 
akcionárom;

7. zdôrazňuje, že novovytvorený 
nástroj dočasnej podpory na zmiernenie 
rizík nezamestnanosti v prípade núdze 
(SURE) musí byť dočasný; vyzýva 
prijímajúce členské štáty, aby využili 
prostriedky z nástroja SURE aj na 
zvyšovanie kvalifikácie ľudí ohrozených 
nezamestnanosťou, čo im umožní 
presmerovať sa na životaschopnejšie 
odvetvia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Marianne Vind

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta zriadenie nástroja dočasnej 
podpory na zmiernenie rizík 
nezamestnanosti v prípade núdze (SURE); 
vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosť 
zavedenia trvalého osobitného nástroja v 
tejto súvislosti; zdôrazňuje, že spoločnosti 
využívajúce verejnú finančnú podporu 
nesmú prepúšťať pracovníkov, znižovať 
mzdy, obmedzovať práva a ochranu 
pracovníkov ani vyplácať odmeny 
riadiacim pracovníkom alebo dividendy 
akcionárom;

7. víta zriadenie nástroja dočasnej 
podpory na zmiernenie rizík 
nezamestnanosti v prípade núdze (SURE); 
zdôrazňuje, že spoločnosti využívajúce 
verejnú finančnú podporu nesmú prepúšťať 
pracovníkov, znižovať mzdy, obmedzovať 
práva a ochranu pracovníkov ani vyplácať 
odmeny riadiacim pracovníkom alebo 
dividendy akcionárom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Miriam Lexmann
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Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta zriadenie nástroja dočasnej 
podpory na zmiernenie rizík 
nezamestnanosti v prípade núdze (SURE); 
vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
možnosť zavedenia trvalého osobitného 
nástroja v tejto súvislosti; zdôrazňuje, že 
spoločnosti využívajúce verejnú finančnú 
podporu nesmú prepúšťať pracovníkov, 
znižovať mzdy, obmedzovať práva a 
ochranu pracovníkov ani vyplácať odmeny 
riadiacim pracovníkom alebo dividendy 
akcionárom;

7. víta zriadenie nástroja dočasnej 
podpory na zmiernenie rizík 
nezamestnanosti v prípade núdze (SURE); 
vyzýva Komisiu, aby dôkladne 
vyhodnotila možné zavedenie trvalého 
osobitného nástroja v tejto súvislosti; 
zdôrazňuje, že spoločnosti využívajúce 
verejnú finančnú podporu nesmú prepúšťať 
pracovníkov, znižovať mzdy, obmedzovať 
práva a ochranu pracovníkov ani vyplácať 
odmeny riadiacim pracovníkom alebo 
dividendy akcionárom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta zriadenie nástroja dočasnej 
podpory na zmiernenie rizík 
nezamestnanosti v prípade núdze (SURE); 
vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosť 
zavedenia trvalého osobitného nástroja v 
tejto súvislosti; zdôrazňuje, že spoločnosti 
využívajúce verejnú finančnú podporu 
nesmú prepúšťať pracovníkov, znižovať 
mzdy, obmedzovať práva a ochranu 
pracovníkov ani vyplácať odmeny 
riadiacim pracovníkom alebo dividendy 
akcionárom;

7. berie na vedomie zriadenie nástroja 
dočasnej podpory na zmiernenie rizík 
nezamestnanosti v prípade núdze (SURE); 
pripomína, že financovanie tohto systému 
je zabezpečené dlhom, ktorý budú znášať 
budúce generácie; zdôrazňuje, že 
spoločnosti využívajúce verejnú finančnú 
podporu nesmú prepúšťať pracovníkov, 
znižovať mzdy, obmedzovať práva a 
ochranu pracovníkov ani vyplácať odmeny 
riadiacim pracovníkom alebo dividendy 
akcionárom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Agnes Jongerius, Dennis Radtke
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Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta zriadenie nástroja dočasnej 
podpory na zmiernenie rizík 
nezamestnanosti v prípade núdze (SURE); 
vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosť 
zavedenia trvalého osobitného nástroja v 
tejto súvislosti; zdôrazňuje, že spoločnosti 
využívajúce verejnú finančnú podporu 
nesmú prepúšťať pracovníkov, znižovať 
mzdy, obmedzovať práva a ochranu 
pracovníkov ani vyplácať odmeny 
riadiacim pracovníkom alebo dividendy 
akcionárom;

7. pripomína, že režimy skráteného 
pracovného času sú účinným nástrojom 
na ochranu pracovných miest počas 
hospodárskej krízy; víta zriadenie nástroja 
dočasnej podpory na zmiernenie rizík 
nezamestnanosti v prípade núdze (SURE) 
ako núdzového opatrenia na podporu 
režimov skráteného pracovného času 
členských štátov v súvislosti s krízou 
spôsobenou ochorením COVID-19; 
vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosť 
zavedenia trvalého osobitného nástroja v 
tejto súvislosti; zdôrazňuje, že spoločnosti 
využívajúce verejnú finančnú podporu 
nesmú prepúšťať pracovníkov, znižovať 
mzdy, obmedzovať práva a ochranu 
pracovníkov ani vyplácať odmeny 
riadiacim pracovníkom alebo dividendy 
akcionárom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne, Dragoș Pîslaru

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta zriadenie nástroja dočasnej 
podpory na zmiernenie rizík 
nezamestnanosti v prípade núdze (SURE); 
vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosť 
zavedenia trvalého osobitného nástroja v 
tejto súvislosti; zdôrazňuje, že spoločnosti 
využívajúce verejnú finančnú podporu 
nesmú prepúšťať pracovníkov, znižovať 
mzdy, obmedzovať práva a ochranu 
pracovníkov ani vyplácať odmeny 

7. víta zriadenie nástroja dočasnej 
podpory na zmiernenie rizík 
nezamestnanosti v prípade núdze (SURE) a 
zdôrazňuje, že ide o kľúčový nástroj na 
podporu vnútroštátnych režimov 
skráteného pracovného času, ktorý 
umožňuje chrániť pracovné miesta a 
zručnosti a zachovať veľkú časť miezd a 
príjmov; vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
možnosť zavedenia trvalého osobitného 
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riadiacim pracovníkom alebo dividendy 
akcionárom;

nástroja v tejto súvislosti; zdôrazňuje, že 
spoločnosti využívajúce verejnú finančnú 
podporu nesmú prepúšťať pracovníkov, 
znižovať mzdy, obmedzovať práva a 
ochranu pracovníkov ani vyplácať odmeny 
riadiacim pracovníkom alebo dividendy 
akcionárom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Anne Sander

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. víta oznámenie o úniovom systéme 
zaistenia v nezamestnanosti;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. víta oznámenie o úniovom systéme 
zaistenia v nezamestnanosti;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 8
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. víta oznámenie o úniovom systéme 
zaistenia v nezamestnanosti;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. víta oznámenie o úniovom systéme 
zaistenia v nezamestnanosti;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. víta oznámenie o úniovom systéme 
zaistenia v nezamestnanosti;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Lukas Mandl

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. víta oznámenie o úniovom systéme 
zaistenia v nezamestnanosti;

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. víta oznámenie o úniovom systéme 
zaistenia v nezamestnanosti;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. víta oznámenie o úniovom systéme 
zaistenia v nezamestnanosti;

8. odmieta návrh na zavedenie 
úniového systému zaistenia v 
nezamestnanosti, pretože predstavuje ďalší 
krok smerom k transferovej únii; zastáva 
názor, že takýto systém nerieši 
štrukturálne problémy na vnútroštátnom 
alebo regionálnom trhu práce, ktoré majú 
trvalý charakter; namiesto toho vyzýva 
členské štáty, aby primerane investovali 
do účinných politík trhu práce a 
hospodárskych reforiem s cieľom 
zabrániť dlhodobej nezamestnanosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel
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Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. víta oznámenie o úniovom systéme 
zaistenia v nezamestnanosti;

8. víta oznámenie predsedníčky 
Európskej komisie o predstavení úniového 
systému zaistenia v nezamestnanosti; 
žiada, aby tento nástroj chránil všetky typy 
pracovníkov, znižoval tlak na verejné 
financie spôsobený vonkajšími otrasmi a 
chránil vnútroštátne systémy dávok v 
nezamestnanosti počas kríz, ktoré vedú k 
náhlemu nárastu výdavkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. víta oznámenie o úniovom systéme 
zaistenia v nezamestnanosti;

8. víta oznámenie o úniovom systéme 
zaistenia v nezamestnanosti; žiada, aby sa 
návrh vzťahoval na krajiny HMÚ s 
možnosťou pristúpenia krajín, ktoré nie 
sú krajinami HMÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 195
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. víta oznámenie o úniovom systéme 
zaistenia v nezamestnanosti;

8. víta oznámenie o úniovom systéme 
zaistenia v nezamestnanosti a naliehavo 
vyzýva Európsku komisiu, aby čo najskôr 
predložila svoj návrh;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
Nikolaj Villumsen

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. víta oznámenie o úniovom systéme 
zaistenia v nezamestnanosti;

8. víta oznámenie o úniovom systéme 
zaistenia v nezamestnanosti pre členské 
štáty, ktoré zaviedli spoločnú menu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. víta oznámenie o úniovom systéme 
zaistenia v nezamestnanosti;

8. víta oznámenie predsedníčky 
Európskej komisie o predstavení úniového 
systému zaistenia v nezamestnanosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 198
Jeroen Lenaers

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. víta oznámenie o úniovom systéme 
zaistenia v nezamestnanosti;

8. berie na vedomie oznámenie o 
úniovom systéme zaistenia v 
nezamestnanosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 199
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. víta oznámenie o úniovom systéme 
zaistenia v nezamestnanosti;

8. berie na vedomie oznámenie o 
úniovom systéme zaistenia v 
nezamestnanosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. víta nedávnu správu Komisie o 
vplyve demografickej zmeny, v ktorej sa 
analyzuje vplyv demografickej zmeny na 
rôzne skupiny spoločnosti a na oblasti a 
regióny, ktoré sú v Európe neprimerane 
postihnuté, a predkladá opatrenia na 
riešenie týchto výziev; víta oznámenie o 
zelenej knihe o starnutí a dlhodobej vízii 
pre vidiecke oblasti; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby začlenila demografické 
aspekty do všetkých politík EÚ pomocou 
všetkých nástrojov, ktoré má Únia k 
dispozícii, najmä prostredníctvom 
viacročného finančného rámca a 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
France Jamet, Dominique Bilde
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Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. víta zavedenie Fondu na 
spravodlivú transformáciu; pripomína, že 
boj proti zmene klímy a následné 
štrukturálne zmeny budú mať vážny 
dosah na mnohé európske regióny a ich 
obyvateľov;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. víta zavedenie Fondu na 
spravodlivú transformáciu; pripomína, že 
boj proti zmene klímy a následné 
štrukturálne zmeny budú mať vážny dosah 
na mnohé európske regióny a ich 
obyvateľov;

9. berie na vedomie zavedenie Fondu 
na spravodlivú transformáciu; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že vykonávanie 
Európskej zelenej dohody povedie k 
masívnej strate pracovných miest v 
mnohých európskych regiónoch a bude 
mať vážny dosah na život mnohých ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 203
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. víta zavedenie Fondu na 
spravodlivú transformáciu; pripomína, že 
boj proti zmene klímy a následné 
štrukturálne zmeny budú mať vážny 

9. víta zavedenie Fondu na 
spravodlivú transformáciu; pripomína, že 
zmena klímy má vážny dosah na mnohé 
európske regióny a ich obyvateľov a 
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dosah na mnohé európske regióny a ich 
obyvateľov;

potrebné štrukturálne zmeny musia 
úspešne riešiť všetky hospodárske a 
sociálne problémy v záujme sociálne 
spravodlivého prechodu na klimaticky 
neutrálne a obehové hospodárstvo 
efektívne využívajúce zdroje a energiu, 
ktoré je v plnom rozsahu založené na 
obnoviteľných zdrojoch energie a 
zamerané na dosiahnutie nulovej bilancie 
emisií skleníkových plynov do roku 2040;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 204
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. víta zavedenie Fondu na 
spravodlivú transformáciu; pripomína, že 
boj proti zmene klímy a následné 
štrukturálne zmeny budú mať vážny dosah 
na mnohé európske regióny a ich 
obyvateľov;

9. víta zavedenie Fondu na 
spravodlivú transformáciu; zdôrazňuje, že 
všeobecná spoločenská prijateľnosť 
opatrení v oblasti ochrany životného 
prostredia a klímy je nevyhnutná na ich 
účinné vykonávanie; naliehavo vyzýva 
členské štáty, aby účinne zapojili 
pracovníkov a regionálne a miestne 
samosprávy do vypracúvania plánov 
spravodlivej transformácie území; 
pripomína, že boj proti zmene klímy a 
následné štrukturálne zmeny majú už teraz 
vážny dosah na mnohé európske regióny a 
ich obyvateľov; upozorňuje, že pracovníci 
a rodiny, ktorých živobytie doteraz 
záviselo od práce v energeticky náročných 
odvetviach, budú potrebovať podporu pri 
prechode, a prípadne aj podporu príjmu a 
kompenzačné opatrenia; naliehavo vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, 
že sa na žiadnych pracovníkov ani žiadne 
regióny nezabudne;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 205
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE
Kim Van Sparrentak

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. víta zavedenie Fondu na 
spravodlivú transformáciu; pripomína, že 
boj proti zmene klímy a následné 
štrukturálne zmeny budú mať vážny dosah 
na mnohé európske regióny a ich 
obyvateľov;

9. víta zavedenie Fondu na 
spravodlivú transformáciu; pripomína, že 
boj proti zmene klímy a následné 
štrukturálne zmeny budú mať vážny dosah 
na mnohé európske regióny a ich 
obyvateľov, ako aj na odvetvia; 
zdôrazňuje, že vytváranie zelených a 
dôstojných pracovných miest je kľúčové 
na dosiahnutie inkluzívneho a vyváženého 
trhu práce, ktorý by sprevádzal férový a 
spravodlivý prechod na obehové, uhlíkovo 
neutrálne hospodárstvo, v ktorom sa 
efektívne využívajú zdroje a energia a 
ktoré je založené na obnoviteľných 
zdrojoch energie, najneskôr do roku 2040, 
a na zabezpečenie toho, aby sa na nikoho 
nezabudlo; trvá na zvýšení sumy, ktorú 
Komisia navrhla pre Fond na spravodlivú 
transformáciu vo svojom zmenenom 
návrhu v máji, a zdôrazňuje, že je dôležité, 
aby sa sociálna súdržnosť stala hlavnou 
zásadou pri poskytovaní podpory z fondu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. víta zavedenie Fondu na 
spravodlivú transformáciu; pripomína, že 
boj proti zmene klímy a následné 
štrukturálne zmeny budú mať vážny dosah 

9. víta zavedenie Fondu na 
spravodlivú transformáciu; pripomína, že 
boj proti zmene klímy a následné 
štrukturálne zmeny budú mať vážny dosah 
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na mnohé európske regióny a ich 
obyvateľov;

na mnohé európske regióny a ich 
obyvateľov; žiada, aby mal Fond na 
spravodlivú transformáciu dostatočné 
finančné prostriedky na podporu regiónov 
v procese transformácie a na zabezpečenie 
vytvárania nových kvalitných pracovných 
miest; zdôrazňuje, že Európsky fond na 
prispôsobenie sa globalizácii má kľúčový 
význam pre podporu sociálnych plánov 
pre pracovníkov postihnutých 
reštrukturalizáciou, a vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby sa v rámci širšej 
finančnej podpory európskej spravodlivej 
transformácie dohodli na podstatne 
zvýšenom rozpočte na tento nástroj;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 207
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne, Dragoș Pîslaru

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. víta zavedenie Fondu na 
spravodlivú transformáciu; pripomína, že 
boj proti zmene klímy a následné 
štrukturálne zmeny budú mať vážny dosah 
na mnohé európske regióny a ich 
obyvateľov;

9. víta zavedenie Fondu na 
spravodlivú transformáciu; pripomína, že 
boj proti zmene klímy a následné 
štrukturálne zmeny budú mať vážny dosah 
na mnohé európske regióny a ich 
obyvateľov; preto pripomína význam 
sociálneho rozmeru projektov 
oprávnených prostredníctvom tohto 
fondu, najmä projektov, ktoré sa týkajú 
investícií do sociálnej infraštruktúry, 
zvyšovania úrovne zručností, 
rekvalifikácie a odbornej prípravy 
pracovníkov a pomoci uchádzačom o 
zamestnanie pri hľadaní zamestnania; 
rovnako pripomína význam toho, aby 
oprávnené projekty boli v súlade so 
zámerom dosiahnuť klimatickú neutralitu 
do roku 2050, jeho medzistupňami do 
roku 2030 a Európskym pilierom 
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sociálnych práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. víta zavedenie Fondu na 
spravodlivú transformáciu; pripomína, že 
boj proti zmene klímy a následné 
štrukturálne zmeny budú mať vážny dosah 
na mnohé európske regióny a ich 
obyvateľov;

9. víta zavedenie Fondu na 
spravodlivú transformáciu; pripomína, že 
boj proti zmene klímy a následné 
štrukturálne zmeny budú mať vážny dosah 
na mnohé európske regióny a ich 
obyvateľov; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby využívali Fond na spravodlivú 
transformáciu na podporu miestnych 
komunít z postihnutých území na pomoc 
pri zvyšovaní úrovne zručností a 
rekvalifikácii s cieľom zabezpečiť, aby sa 
každá osoba v zraniteľných odvetviach 
mohla rekvalifikovať a rozvíjať nové 
zručnosti a mohla tak zostať aktívna na 
trhu práce.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. víta zavedenie Fondu na 
spravodlivú transformáciu; pripomína, že 
boj proti zmene klímy a následné 
štrukturálne zmeny budú mať vážny dosah 
na mnohé európske regióny a ich 
obyvateľov;

9. víta zavedenie Fondu na 
spravodlivú transformáciu; pripomína, že 
boj proti zmene klímy a následné 
štrukturálne zmeny budú mať vážny dosah 
na mnohé európske regióny a ich 
obyvateľov; zdôrazňuje, že Fond na 
spravodlivú transformáciu je určený 
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predovšetkým pracovníkom v odvetviach, 
ktoré čelia najväčšiemu riziku zániku, na 
odbornú prípravu týchto pracovníkov, 
rekvalifikáciu a opatrenia zamerané na 
boj proti energetickej chudobe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. víta zavedenie Fondu na 
spravodlivú transformáciu; pripomína, že 
boj proti zmene klímy a následné 
štrukturálne zmeny budú mať vážny dosah 
na mnohé európske regióny a ich 
obyvateľov;

9. víta zavedenie Fondu na 
spravodlivú transformáciu; pripomína, že 
boj proti zmene klímy a následné 
štrukturálne zmeny budú mať vážny dosah 
na mnohé európske regióny a ich 
obyvateľov, a vyzýva na udržateľné a 
ambiciózne využívanie dostupných 
finančných prostriedkov s cieľom 
podporiť najzraniteľnejšie a najviac 
zaostalé regióny v prípade potreby 
použitím prechodných opatrení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Romana Tomc

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. víta zavedenie Fondu na 
spravodlivú transformáciu; pripomína, že 
boj proti zmene klímy a následné 
štrukturálne zmeny budú mať vážny dosah 
na mnohé európske regióny a ich 
obyvateľov;

9. víta zavedenie Fondu na 
spravodlivú transformáciu; pripomína, že 
boj proti zmene klímy a následné 
štrukturálne zmeny budú mať vážny dosah 
na mnohé európske regióny a ich 
obyvateľov, najmä na tých s nižšími 
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príjmami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. víta zavedenie Fondu na 
spravodlivú transformáciu; pripomína, že 
boj proti zmene klímy a následné 
štrukturálne zmeny budú mať vážny dosah 
na mnohé európske regióny a ich 
obyvateľov;

9. víta zavedenie Fondu na 
spravodlivú transformáciu; pripomína, že 
boj proti zmene klímy a následné 
štrukturálne zmeny budú mať vážny dosah 
na mnohé európske regióny a ich 
obyvateľov a na odvetvia a pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. domnieva sa, že zelenú 
transformáciu v Únii musí sprevádzať 
proces reindustrializácie, modernizácie jej 
priemyselnej základne, posilnenia 
vnútorného trhu a návrhu 
konkurencieschopného rámca pre 
priemysel, aby sa posilnila jej odolnosť a 
strategická autonómia; domnieva sa, že 
pri prechode na nízkouhlíkové 
hospodárstvo je potrebné riešiť problémy 
a výzvy konkrétnych odvetví, ako sú ceny 
energií, dostupné technológie na zníženie 
emisií a umožnenie digitálnych 
technológií; nabáda členské štáty, aby na 
tieto ciele využívali dostupné finančné 
prostriedky EÚ (ako sú Fond na 
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spravodlivú transformáciu a 
Mechanizmus na podporu obnovy a 
odolnosti); domnieva sa, že by sa mali 
umožniť osobitné ochranné opatrenia na 
ochranu pracovných miest a zabránenie 
zatváraniu priemyselných podnikov v tých 
regiónoch, ktoré sú najviac postihnuté 
starnutím a procesom vyľudňovania; 
nabáda všetky strany, aby pokračovali v 
rokovaniach o záchrane závodu na výrobu 
hliníka v španielskom Lugu a jeho 
pracovných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 214
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. pripomína, že pred pandémiou 
COVID-19 viac ako 100 miliónov 
Európanov každý deň bojovalo s 
chudobou a materiálnou depriváciou a že 
situácia sa v dôsledku krízy ešte viac 
zhorší; uznáva kľúčovú úlohu všetkých 
európskych fondov a programov v 
sociálnej oblasti a ešte dôležitejšiu úlohu, 
ktorú budú v nasledujúcich siedmich 
rokoch zohrávať budúce fondy ESF+ a 
EGF; zdôrazňuje, že úsilie o obnovu by 
malo posilniť zamestnanosť a rast, 
odolnosť a spravodlivosť našich 
spoločností a mal by ho doplniť silný 
sociálny rozmer, ktorý by riešil sociálne a 
hospodárske nerovnosti a potreby tých, 
ktorí sú najviac zasiahnutí krízou, najmä 
zraniteľných a znevýhodnených skupín, 
ako sú osoby postihnuté chudobou, 
nezamestnaní, starší ľudia, mladí ľudia, 
osoby so zdravotným postihnutím, osamelí 
rodičia, mobilní pracovníci a migranti;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. vyzýva na podporu rozvoja nových 
spoločností a presídlenia rodín do 
vidieckych oblastí, čo znamená 
investovanie do vhodných prístupových 
komunikácií, vzdelávacej a zdravotníckej 
infraštruktúry, ako aj podporu 
spoločenských, kultúrnych a športových 
aktivít, ktoré podporujú cenovo 
dostupnejší, zdravší a kvalitnejší život 
optimálny pre rozvoj detí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 216
Jeroen Lenaers

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
v kontexte obnovy po pandémii ochorenia 
COVID-19 bude v nadchádzajúcich rokoch 
bezprostredne nutné riešiť chudobu detí; 
zdôrazňuje, že členské štáty by mali 
vyčleniť aspoň 5 % zdrojov Európskeho 
sociálneho fondu (ESF+) v rámci 
zdieľaného riadenia na podporu činností 
v rámci európskej záruky pre deti; trvá na 
tom, že je potrebné vytvoriť samostatný 
rozpočtový riadok v rámci ESF+ pre 
európsku záruku pre deti a vyčleniť 20 
miliárd EUR;

10. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
v kontexte obnovy po pandémii ochorenia 
COVID-19 bude v nadchádzajúcich rokoch 
bezprostredne nutné riešiť chudobu detí;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
Guido Reil, France Jamet, Nicolaus Fest, Dominique Bilde

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
v kontexte obnovy po pandémii ochorenia 
COVID-19 bude v nadchádzajúcich rokoch 
bezprostredne nutné riešiť chudobu detí; 
zdôrazňuje, že členské štáty by mali 
vyčleniť aspoň 5 % zdrojov Európskeho 
sociálneho fondu (ESF+) v rámci 
zdieľaného riadenia na podporu činností 
v rámci európskej záruky pre deti; trvá na 
tom, že je potrebné vytvoriť samostatný 
rozpočtový riadok v rámci ESF+ pre 
európsku záruku pre deti a vyčleniť 20 
miliárd EUR;

10. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
v kontexte obnovy po pandémii ochorenia 
COVID-19 bude v nadchádzajúcich rokoch 
bezprostredne hroziť chudoba detí, a 
vyzýva členské štáty, aby chudobu detí 
riešili prioritne a využívali pritom 
existujúce fondy EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 218
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
v kontexte obnovy po pandémii ochorenia 
COVID-19 bude v nadchádzajúcich rokoch 
bezprostredne nutné riešiť chudobu detí; 
zdôrazňuje, že členské štáty by mali 
vyčleniť aspoň 5 % zdrojov Európskeho 
sociálneho fondu (ESF+) v rámci 
zdieľaného riadenia na podporu činností v 
rámci európskej záruky pre deti; trvá na 
tom, že je potrebné vytvoriť samostatný 
rozpočtový riadok v rámci ESF+ pre 

10. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
v kontexte obnovy po pandémii ochorenia 
COVID-19 bude v nadchádzajúcich rokoch 
bezprostredne nutné riešiť chudobu detí; 
zdôrazňuje, že členské štáty by mali 
vyčleniť aspoň 5 % zdrojov Európskeho 
sociálneho fondu (ESF+) v rámci 
zdieľaného riadenia na podporu činností v 
rámci európskej záruky pre deti; trvá na 
tom, že je potrebné vytvoriť samostatný 
rozpočtový riadok v rámci ESF+ pre 
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európsku záruku pre deti a vyčleniť 20 
miliárd EUR;

európsku záruku pre deti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
v kontexte obnovy po pandémii ochorenia 
COVID-19 bude v nadchádzajúcich rokoch 
bezprostredne nutné riešiť chudobu detí; 
zdôrazňuje, že členské štáty by mali 
vyčleniť aspoň 5 % zdrojov Európskeho 
sociálneho fondu (ESF+) v rámci 
zdieľaného riadenia na podporu činností v 
rámci európskej záruky pre deti; trvá na 
tom, že je potrebné vytvoriť samostatný 
rozpočtový riadok v rámci ESF+ pre 
európsku záruku pre deti a vyčleniť 20 
miliárd EUR;

10. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
v kontexte obnovy po pandémii ochorenia 
COVID-19 bude v nadchádzajúcich rokoch 
bezprostredne nutné riešiť chudobu detí; 
zdôrazňuje, že členské štáty by mali 
vyčleniť aspoň 5 % zdrojov Európskeho 
sociálneho fondu (ESF+) v rámci 
zdieľaného riadenia na podporu činností v 
rámci európskej záruky pre deti; trvá na 
tom, že je potrebné vytvoriť samostatný 
rozpočtový riadok v rámci ESF+ pre 
európsku záruku pre deti a vyčleniť 20 
miliárd EUR, ktorý bude doplnený o 
komplexnú stratégiu boja proti chudobe 
vrátane opatrení na zabezpečenie 
dostupného bývania a na boj proti 
bezdomovectvu; pripomína, že v každej 
stratégii na odstránenie chudoby detí sa 
musí zohľadňovať realita osamelého 
rodičovstva vzhľadom na to, že 
domácnosti s jedným rodičom patria 
medzi zraniteľné skupiny spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 220
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne, Dragoș Pîslaru

Návrh uznesenia
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Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
v kontexte obnovy po pandémii ochorenia 
COVID-19 bude v nadchádzajúcich rokoch 
bezprostredne nutné riešiť chudobu detí; 
zdôrazňuje, že členské štáty by mali 
vyčleniť aspoň 5 % zdrojov Európskeho 
sociálneho fondu (ESF+) v rámci 
zdieľaného riadenia na podporu činností v 
rámci európskej záruky pre deti; trvá na 
tom, že je potrebné vytvoriť samostatný 
rozpočtový riadok v rámci ESF+ pre 
európsku záruku pre deti a vyčleniť 20 
miliárd EUR;

10. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
v kontexte obnovy po pandémii ochorenia 
COVID-19 bude v nadchádzajúcich rokoch 
bezprostredne nutné riešiť chudobu 
vrátane chudoby detí; zdôrazňuje, že 
členské štáty by mali vyčleniť aspoň 5 % 
zdrojov Európskeho sociálneho fondu 
(ESF+) v rámci zdieľaného riadenia na 
podporu činností v rámci európskej záruky 
pre deti; trvá na tom, že je potrebné 
vytvoriť samostatný rozpočtový riadok v 
rámci ESF+ pre európsku záruku pre deti a 
vyčleniť 20 miliárd EUR; takisto 
zdôrazňuje, že členské štáty by mali 
vyčleniť aspoň 3 % zdrojov Európskeho 
sociálneho fondu plus (ESF+) v rámci 
zdieľaného riadenia na boj proti 
potravinovej a materiálnej deprivácii, ako 
aj na podporu sociálneho začlenenia 
najodkázanejších osôb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
v kontexte obnovy po pandémii ochorenia 
COVID-19 bude v nadchádzajúcich rokoch 
bezprostredne nutné riešiť chudobu detí; 
zdôrazňuje, že členské štáty by mali 
vyčleniť aspoň 5 % zdrojov Európskeho 
sociálneho fondu (ESF+) v rámci 
zdieľaného riadenia na podporu činností v 
rámci európskej záruky pre deti; trvá na 
tom, že je potrebné vytvoriť samostatný 
rozpočtový riadok v rámci ESF+ pre 
európsku záruku pre deti a vyčleniť 20 

10. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
v kontexte obnovy po pandémii ochorenia 
COVID-19 bude v nadchádzajúcich rokoch 
bezprostredne nutné riešiť chudobu detí; 
zdôrazňuje, že členské štáty by mali 
vyčleniť aspoň 5 % zdrojov Európskeho 
sociálneho fondu (ESF+) v rámci 
zdieľaného riadenia na podporu činností v 
rámci európskej záruky pre deti; trvá na 
tom, že je potrebné vytvoriť samostatný 
rozpočtový riadok v rámci ESF+ pre 
európsku záruku pre deti a vyčleniť 20 
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miliárd EUR; miliárd EUR, ktorý bude doplnený o 
komplexnú stratégiu boja proti chudobe 
vrátane opatrení na zabezpečenie 
dostupného bývania a na boj proti 
bezdomovectvu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 10 – pododsek 1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

pripomína zvýšenú potrebu verejných 
výdavkov na prevenciu a zmiernenie 
sociálnych dôsledkov krízy spôsobenej 
pandémiou COVID-19; je znepokojený 
vysokými sumami ušlých daňových 
príjmov v dôsledku rozsiahleho vyhýbania 
sa daňovým povinnostiam; vyzýva Radu, 
aby urýchlila rokovania o právnych 
predpisoch týkajúcich sa verejného 
vykazovania podľa jednotlivých krajín a 
spoločného konsolidovaného základu 
dane z príjmov právnických osôb a aby 
zrevidovala kritériá skupiny pre kódex 
správania v oblasti zdaňovania podnikov a 
kritériá pre zoznam nespolupracujúcich 
jurisdikcií EÚ. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 223
France Jamet, Dominique Bilde

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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11. víta v tejto súvislosti plány Komisie 
na posilnenie európskej záruky pre 
mladých ľudí;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 224
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. víta v tejto súvislosti plány Komisie 
na posilnenie európskej záruky pre 
mladých ľudí;

11. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
miera nezamestnanosti mladých ľudí vo 
viacerých členských štátoch zostáva veľmi 
vysoká; pripomína Komisii zásadu 
subsidiarity, pokiaľ ide o nezamestnanosť 
mladých ľudí, proti ktorej možno lepšie 
bojovať na úrovni členských štátov, 
pričom sa zohľadnia potreby 
vnútroštátnych, regionálnych a miestnych 
trhov práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. víta v tejto súvislosti plány Komisie 
na posilnenie európskej záruky pre 
mladých ľudí;

11. zdôrazňuje, že kríza spôsobená 
ochorením COVID-19 už zanechala veľa 
ľudí bez zamestnania, najmä mladých 
ľudí, ktorí sa častejšie nachádzajú v 
neistom zamestnaní; víta v tejto súvislosti 
plány Komisie na posilnenie európskej 
záruky pre mladých ľudí; zdôrazňuje, že je 
potrebné, aby členské štáty naďalej 
investovali dostatočné zdroje ESF+ do 
opatrení na podporu zamestnanosti 
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mladých ľudí, a preto musia vyčleniť 
aspoň 15 % svojich zdrojov ESF+ v rámci 
zdieľaného riadenia na cielené opatrenia 
a štrukturálne reformy na podporu 
kvalitnej zamestnanosti mladých ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 226
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Katrin Langensiepen

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. víta v tejto súvislosti plány Komisie 
na posilnenie európskej záruky pre 
mladých ľudí;

11. víta v tejto súvislosti plány Komisie 
na posilnenie európskej záruky pre 
mladých ľudí; pripomína potrebu 
záväznej, účinnejšej a inkluzívnej záruky 
pre mladých ľudí, ktorá poskytne platené 
stáže, učňovskú prípravu a odborné stáže 
pre všetky skupiny ľudí, ktorí nie sú 
zamestnaní, ani nie sú v procese 
vzdelávania alebo odbornej prípravy 
(NEET), v rámci jasného rámca 
kvalitatívnych kritérií, ktorými sa 
upravuje záruka pre mladých ľudí; vyzýva 
Komisiu, aby predložila právny rámec na 
účinný a vymožiteľný zákaz neplatených 
stáží, odborných stáží a učňovskej 
prípravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 227
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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11. víta v tejto súvislosti plány Komisie 
na posilnenie európskej záruky pre 
mladých ľudí;

11. víta v tejto súvislosti plány Komisie 
na posilnenie európskej záruky pre 
mladých ľudí; domnieva sa, že je potrebné 
prijať pevné záväzné kvalitatívne kritériá 
a minimálne normy, aby sa zabezpečilo 
účinnejšie vykonávanie posilnenej záruky 
pre mladých ľudí; zdôrazňuje, že 
posilnená záruka pre mladých ľudí musí 
viesť v primeranom čase k zabezpečeniu 
kvalitných a trvalých pracovných miest 
pre všetkých zúčastnených mladých ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 228
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. víta v tejto súvislosti plány Komisie 
na posilnenie európskej záruky pre 
mladých ľudí;

11. víta v tejto súvislosti plány Komisie 
na posilnenie európskej záruky pre 
mladých ľudí; vyzýva členské štáty 
a Komisiu, aby boj proti nezamestnanosti 
mladých ľudí považovali za prioritu 
a plne využívali finančné nástroje, 
programy EÚ, napríklad Erasmus+, 
a cielené opatrenia na riešenie problému 
nezamestnanosti mladých ľudí a na 
podporu zamestnateľnosti mladých ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 229
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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11a. zdôrazňuje kľúčovú úlohu, ktorú 
zohráva Európsky fond na prispôsobenie 
sa globalizácii ako nástroj európskej 
solidarity pri podpore nadbytočných 
pracovníkov, ktorí prišli o zamestnanie v 
dôsledku prechodu na klimaticky 
neutrálne a digitálne hospodárstvo, v 
procese rekvalifikácie, odbornej prípravy 
a opätovného začlenenia na trh práce; 
poukazuje na to, že Komisia sa zaviazala 
mobilizovať Európsky fond na 
prispôsobenie sa globalizácii v reakcii na 
vplyv krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 na sociálnu a hospodársku 
úroveň, a konštatuje, že rozšírenie 
rozsahu pôsobnosti Európskeho fondu na 
prispôsobenie sa globalizácii na digitálnu 
a zelenú transformáciu si bude vyžadovať 
dostatočné financovanie na nasledujúce 
roky; vyzýva členské štáty, aby tento fond 
plne využívali s cieľom sprevádzať 
nadbytočných pracovníkov pri tomto 
prechode;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 230
Guido Reil, Nicolaus Fest, Dominique Bilde, France Jamet

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. domnieva sa, že silný program 
sociálnej Európy pre udržateľný rozvoj by 
mal zahŕňať ukazovatele hospodárskeho, 
sociálneho a environmentálneho 
blahobytu a mal by zahŕňať tieto oblasti: 
dôstojná práca, sociálna spravodlivosť a 
rovnaké príležitosti, silné systémy 
sociálneho zabezpečenia a spravodlivá 
mobilita;

12. nabáda členské štáty, aby dosiahli 
sociálny pokrok v týchto oblastiach: 
dôstojná práca, sociálna spravodlivosť a 
rovnaké príležitosti, silné systémy 
sociálneho zabezpečenia a spravodlivá 
mobilita;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 231
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. domnieva sa, že silný program 
sociálnej Európy pre udržateľný rozvoj by 
mal zahŕňať ukazovatele hospodárskeho, 
sociálneho a environmentálneho blahobytu 
a mal by zahŕňať tieto oblasti: dôstojná 
práca, sociálna spravodlivosť a rovnaké 
príležitosti, silné systémy sociálneho 
zabezpečenia a spravodlivá mobilita;

12. domnieva sa, že silný program 
sociálnej Európy pre udržateľný rozvoj by 
mal zahŕňať ukazovatele hospodárskeho, 
sociálneho a environmentálneho blahobytu 
a mal by zahŕňať tieto oblasti: dôstojná 
práca, sociálna spravodlivosť a rovnaké 
príležitosti, silné systémy sociálneho 
zabezpečenia a spravodlivá mobilita; 
domnieva sa, že v záujme dosiahnutia 
hmatateľnejších výsledkov by tento nový 
program mal kombinovať kvantitatívne a 
kvalitatívne ciele a mal by byť zakotvený 
na prístupe založenom na právach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 232
Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. domnieva sa, že silný program 
sociálnej Európy pre udržateľný rozvoj by 
mal zahŕňať ukazovatele hospodárskeho, 
sociálneho a environmentálneho blahobytu 
a mal by zahŕňať tieto oblasti: dôstojná 
práca, sociálna spravodlivosť a rovnaké 
príležitosti, silné systémy sociálneho 
zabezpečenia a spravodlivá mobilita;

12. domnieva sa, že silný program 
sociálnej Európy pre udržateľný rozvoj by 
mal zahŕňať ukazovatele hospodárskeho, 
sociálneho a environmentálneho blahobytu 
a mal by zahŕňať tieto oblasti: dôstojná 
práca, sociálna spravodlivosť a rovnaké 
príležitosti, silné systémy sociálneho 
zabezpečenia,  prístup k základným 
sociálnym službám a službám 
starostlivosti vrátane starostlivosti o deti, 
vzdelávania, zdravotnej starostlivosti 
a bývania a spravodlivá mobilita;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 233
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. domnieva sa, že silný program 
sociálnej Európy pre udržateľný rozvoj by 
mal zahŕňať ukazovatele hospodárskeho, 
sociálneho a environmentálneho blahobytu 
a mal by zahŕňať tieto oblasti: dôstojná 
práca, sociálna spravodlivosť a rovnaké 
príležitosti, silné systémy sociálneho 
zabezpečenia a spravodlivá mobilita;

12. domnieva sa, že silný program 
sociálnej Európy pre udržateľný rozvoj by 
mal zahŕňať ukazovatele hospodárskeho, 
sociálneho a environmentálneho blahobytu 
a mal by zahŕňať tieto oblasti: dôstojná 
práca, sociálna spravodlivosť a rovnaké 
príležitosti, silné systémy sociálneho 
zabezpečenia odstraňujúce chudobu a 
spravodlivá mobilita;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 234
Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby využívali Mechanizmus na podporu 
obnovy a odolnosti na investovanie do 
sociálnej a zdravotnej infraštruktúry a 
služieb na miestnej úrovni s cieľom 
vybudovať odolnosť najmä v sektore 
starostlivosti vrátane zdravotnej 
starostlivosti, starostlivosti o deti, starších 
ľudí a sociálnej starostlivosti a posilniť 
podporu opatrení aktívneho začleňovania 
zameraných na boj proti chudobe detí, 
chudobe zamestnaných osôb a digitálnej 
priepasti a zabrániť ďalšiemu zhoršeniu 
chudoby a nerovností v dôsledku krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
kontrolu konkurencieschopnosti ex ante 
pre všetky nové návrhy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 12 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12b. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby aktívne riešili digitálnu priepasť v 
prístupe k verejným službám, z ktorých 
mnohé boli digitalizované počas pandémie 
COVID-19, a to zabezpečením finančnej 
podpory EÚ pre sociálne inovácie na 
miestnej úrovni s cieľom zabezpečiť 
lepšiu dostupnosť verejných služieb 
vrátane budovania kapacít a rozširovania 
inovačných iniciatív zdola nahor 
zameraných na elektronické začlenenie a 
dátovú gramotnosť s cieľom zabezpečiť, 
aby všetci občania mali prístup ku 
kvalitným, prístupným a ľahko 
použiteľným službám všeobecného 
záujmu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 237
Anne Sander

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu, aby predložila 
právny rámec pre minimálne mzdy a 
kolektívne vyjednávanie s cieľom 
odstrániť chudobu zamestnaných osôb a 
podporiť kolektívne vyjednávanie; 
opakuje svoju výzvu Komisii, aby 
vypracovala štúdiu o indexe životného 
minima, ktorý by mohol slúžiť ako 
referenčný nástroj pre sociálnych 
partnerov;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 238
France Jamet, Dominique Bilde

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu, aby predložila 
právny rámec pre minimálne mzdy a 
kolektívne vyjednávanie s cieľom 
odstrániť chudobu zamestnaných osôb a 
podporiť kolektívne vyjednávanie; 
opakuje svoju výzvu Komisii, aby 
vypracovala štúdiu o indexe životného 
minima, ktorý by mohol slúžiť ako 
referenčný nástroj pre sociálnych 
partnerov;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 239
Margarita de la Pisa Carrión
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Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu, aby predložila 
právny rámec pre minimálne mzdy a 
kolektívne vyjednávanie s cieľom 
odstrániť chudobu zamestnaných osôb a 
podporiť kolektívne vyjednávanie; 
opakuje svoju výzvu Komisii, aby 
vypracovala štúdiu o indexe životného 
minima, ktorý by mohol slúžiť ako 
referenčný nástroj pre sociálnych 
partnerov;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 240
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu, aby predložila 
právny rámec pre minimálne mzdy a 
kolektívne vyjednávanie s cieľom 
odstrániť chudobu zamestnaných osôb a 
podporiť kolektívne vyjednávanie; 
opakuje svoju výzvu Komisii, aby 
vypracovala štúdiu o indexe životného 
minima, ktorý by mohol slúžiť ako 
referenčný nástroj pre sociálnych 
partnerov;

13. nabáda členské štáty, aby 
zabezpečili, že zamestnané osoby dostanú 
mzdu, ktorá im umožní dôstojný život; 
v tejto súvislosti pripomína, že akékoľvek 
rozhodnutie o stanovení minimálnej mzdy 
je výsadou členských štátov; opakuje, že 
konkurencieschopné mzdy možno 
primerane dosiahnuť prostredníctvom 
kolektívneho vyjednávania a odborových 
zväzov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 241
Nikolaj Villumsen

Návrh uznesenia
Odsek 13
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu, aby predložila 
právny rámec pre minimálne mzdy a 
kolektívne vyjednávanie s cieľom 
odstrániť chudobu zamestnaných osôb a 
podporiť kolektívne vyjednávanie; opakuje 
svoju výzvu Komisii, aby vypracovala 
štúdiu o indexe životného minima, ktorý by 
mohol slúžiť ako referenčný nástroj pre 
sociálnych partnerov;

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali kolektívne vyjednávanie a 
rešpektovali vnútroštátne modely 
kolektívneho vyjednávania a vnútroštátne 
systémy pracovnoprávnych vzťahov; 
opakuje svoju výzvu Komisii, aby 
vypracovala štúdiu o indexe životného 
minima, ktorý by mohol slúžiť ako 
referenčný nástroj pre sociálnych 
partnerov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 242
Jeroen Lenaers

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu, aby predložila 
právny rámec pre minimálne mzdy a 
kolektívne vyjednávanie s cieľom 
odstrániť chudobu zamestnaných osôb a 
podporiť kolektívne vyjednávanie; 
opakuje svoju výzvu Komisii, aby 
vypracovala štúdiu o indexe životného 
minima, ktorý by mohol slúžiť ako 
referenčný nástroj pre sociálnych 
partnerov;

13. berie na vedomie druhú fázu 
konzultácií Komisie so sociálnymi 
partnermi o rámci EÚ pre minimálne 
mzdy; požaduje primeranú výšku 
minimálnej mzdy, a to prostredníctvom 
kolektívnych zmlúv alebo prostredníctvom 
vnútroštátnych právnych predpisov 
a v súlade s vnútroštátnymi tradíciami; 
zdôrazňuje, že je na každom členskom 
štáte, aby stanovil úroveň minimálnej 
mzdy, a že tieto úrovne by mali 
zodpovedať konkrétnej sociálno-
ekonomickej situácii danej krajiny; 
pripomína, že článok 153 ods. 5 ZFEÚ 
výslovne vylučuje odmenu z pôsobnosti 
opatrení EÚ; požaduje koordinovaný 
prístup na úrovni EÚ s cieľom dosiahnuť 
skutočný rast miezd, zabrániť špirále 
znižovania nákladov práce, ktorú 
spôsobuje nezdravá súťaž v tejto oblasti, a 
zvýšiť pozitívnu sociálnu konvergenciu 
pre všetkých; opakuje svoju výzvu 
Komisii, aby vypracovala štúdiu o indexe 
životného minima, ktorý by mohol slúžiť 
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ako referenčný nástroj pre sociálnych 
partnerov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 243
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu, aby predložila 
právny rámec pre minimálne mzdy a 
kolektívne vyjednávanie s cieľom odstrániť 
chudobu zamestnaných osôb a podporiť 
kolektívne vyjednávanie; opakuje svoju 
výzvu Komisii, aby vypracovala štúdiu o 
indexe životného minima, ktorý by mohol 
slúžiť ako referenčný nástroj pre 
sociálnych partnerov;

13. berie na vedomie zámer Komisie 
predložiť legislatívny rámec pre minimálne 
mzdy a kolektívne vyjednávanie s cieľom 
odstrániť chudobu zamestnaných osôb a 
podporiť kolektívne vyjednávanie; trvá na 
tom, že každá iniciatíva musí rešpektovať 
autonómiu sociálneho partnera na 
vnútroštátnej úrovni, vnútroštátne 
kolektívne zmluvy a tradície a modely 
vnútroštátneho trhu práce, a nemá mať 
vplyv na právo vyjednávať a uzatvárať a 
presadzovať kolektívne zmluvy v súlade s 
vnútroštátnymi právnymi predpismi a 
praxou; zdôrazňuje, že rámec si nesmie 
vyžadovať vykonávanie nástrojov, na 
základe ktorých by boli kolektívne zmluvy 
všeobecne uplatniteľné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 244
Ádám Kósa, Sara Skyttedal, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu, aby predložila 
právny rámec pre minimálne mzdy a 
kolektívne vyjednávanie s cieľom 
odstrániť chudobu zamestnaných osôb a 

13. vyzýva Komisiu, aby rešpektovala 
vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa 
minimálnych miezd a kolektívneho 
vyjednávania, pretože ide o najlepší 
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podporiť kolektívne vyjednávanie; 
opakuje svoju výzvu Komisii, aby 
vypracovala štúdiu o indexe životného 
minima, ktorý by mohol slúžiť ako 
referenčný nástroj pre sociálnych 
partnerov;

spôsob, ako odstrániť chudobu 
zamestnaných osôb; opakuje svoju výzvu 
Komisii, aby vypracovala štúdiu o indexe 
životného minima, ktorý by mohol slúžiť 
ako referenčný nástroj;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 245
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE
Kim Van Sparrentak

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu, aby predložila 
právny rámec pre minimálne mzdy a 
kolektívne vyjednávanie s cieľom 
odstrániť chudobu zamestnaných osôb a 
podporiť kolektívne vyjednávanie; opakuje 
svoju výzvu Komisii, aby vypracovala 
štúdiu o indexe životného minima, ktorý by 
mohol slúžiť ako referenčný nástroj pre 
sociálnych partnerov;

13. vyzýva Komisiu, aby predložila 
právny rámec pre minimálne mzdy v 
súlade s vnútroštátnymi tradíciami a pri 
náležitom rešpektovaní autonómie 
vnútroštátnych sociálnych partnerov a 
dobre fungujúcich modelov kolektívneho 
vyjednávania s cieľom odstrániť chudobu 
zamestnaných osôb a podporiť kolektívne 
vyjednávanie; opakuje svoju výzvu 
Komisii, aby vypracovala štúdiu o indexe 
životného minima, ktorý by mohol slúžiť 
ako referenčný nástroj pre sociálnych 
partnerov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 246
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu, aby predložila 13. vyzýva Komisiu, aby predložila 
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právny rámec pre minimálne mzdy a 
kolektívne vyjednávanie s cieľom odstrániť 
chudobu zamestnaných osôb a podporiť 
kolektívne vyjednávanie; opakuje svoju 
výzvu Komisii, aby vypracovala štúdiu o 
indexe životného minima, ktorý by mohol 
slúžiť ako referenčný nástroj pre 
sociálnych partnerov;

rámcovú smernicu pre minimálne mzdy a 
kolektívne vyjednávanie s cieľom odstrániť 
chudobu zamestnaných osôb, podporiť 
kolektívne vyjednávanie a zabezpečiť 
podmienky pre vzostupnú sociálnu 
konvergenciu; opakuje svoju výzvu 
Komisii, aby vypracovala štúdiu o indexe 
životného minima, ktorý by mohol slúžiť 
ako referenčný nástroj pre sociálnych 
partnerov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 247
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu, aby predložila 
právny rámec pre minimálne mzdy a 
kolektívne vyjednávanie s cieľom 
odstrániť chudobu zamestnaných osôb a 
podporiť kolektívne vyjednávanie; opakuje 
svoju výzvu Komisii, aby vypracovala 
štúdiu o indexe životného minima, ktorý by 
mohol slúžiť ako referenčný nástroj pre 
sociálnych partnerov;

13. vyzýva Komisiu, aby predložila 
opatrenia s cieľom odstrániť chudobu 
zamestnaných osôb a podporiť kolektívne 
vyjednávanie; opakuje svoju výzvu 
Komisii, aby vypracovala štúdiu o indexe 
životného minima, ktorý by mohol slúžiť 
ako referenčný nástroj pre sociálnych 
partnerov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 248
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu, aby predložila 
právny rámec pre minimálne mzdy a 
kolektívne vyjednávanie s cieľom 
odstrániť chudobu zamestnaných osôb a 

13. vyzýva Komisiu, aby vydala 
usmernenia a odporúčania týkajúce sa 
minimálnych miezd a kolektívneho 
vyjednávania s cieľom znížiť chudobu 
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podporiť kolektívne vyjednávanie; opakuje 
svoju výzvu Komisii, aby vypracovala 
štúdiu o indexe životného minima, ktorý by 
mohol slúžiť ako referenčný nástroj pre 
sociálnych partnerov;

zamestnaných osôb a podporiť kolektívne 
vyjednávanie; opakuje svoju výzvu 
Komisii, aby vypracovala štúdiu o indexe 
životného minima, ktorý by mohol slúžiť 
ako referenčný nástroj pre sociálnych 
partnerov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 249
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu, aby predložila 
právny rámec pre minimálne mzdy a 
kolektívne vyjednávanie s cieľom odstrániť 
chudobu zamestnaných osôb a podporiť 
kolektívne vyjednávanie; opakuje svoju 
výzvu Komisii, aby vypracovala štúdiu o 
indexe životného minima, ktorý by mohol 
slúžiť ako referenčný nástroj pre 
sociálnych partnerov;

13. konštatuje, že dôstojné mzdy sú 
kľúčovým prvkom spravodlivých 
pracovných podmienok a prosperujúceho 
sociálneho trhového hospodárstva, že 
mzdy by mali pracovníkom umožniť 
uspokojiť ich potreby a potreby ich rodín 
a že každý pracovník v EÚ by mal 
dostávať mzdu, ktorá mu zabezpečí aspoň 
dôstojnú životnú úroveň; domnieva sa, že 
posilnené kolektívne vyjednávanie je 
najlepším spôsobom, ako podporiť 
dôstojné mzdy v rámci EÚ; vyzýva 
Komisiu, aby identifikovala prekážky 
kolektívneho vyjednávania v rámci EÚ a 
predložila právny rámec pre minimálne 
mzdy a kolektívne vyjednávanie s cieľom 
odstrániť chudobu zamestnaných osôb a 
podporiť kolektívne vyjednávanie v súlade 
s vnútroštátnymi tradíciami a s náležitým 
ohľadom na autonómiu vnútroštátnych 
sociálnych partnerov a dobre fungujúce 
modely kolektívneho vyjednávania; 
opakuje svoju výzvu Komisii, aby 
vypracovala štúdiu o indexe životného 
minima s cieľom odhadnúť životné 
náklady a približné príjmy potrebné na 
uspokojenie základných potrieb rodiny 
pre každý členský štát a regióny, ktorý by 
mohol slúžiť ako referenčný nástroj pre 
sociálnych partnerov; trvá na tom, že 
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zákonná minimálna mzda sa stanovuje na 
úrovni nad hranicou chudoby s plným 
zapojením sociálnych partnerov, čo 
prispieva k odstraňovaniu chudoby 
pracujúcich osôb a zaručuje príjem pre 
každého pracovníka nad úrovňou 
chudoby, a zohľadňuje rozdiely v 
životných nákladoch v rámci členských 
štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 250
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu, aby predložila 
právny rámec pre minimálne mzdy a 
kolektívne vyjednávanie s cieľom 
odstrániť chudobu zamestnaných osôb a 
podporiť kolektívne vyjednávanie; opakuje 
svoju výzvu Komisii, aby vypracovala 
štúdiu o indexe životného minima, ktorý by 
mohol slúžiť ako referenčný nástroj pre 
sociálnych partnerov;

13. vyzýva Komisiu, aby predložila 
smernicu o minimálnych mzdách a 
kolektívnom vyjednávaní s cieľom 
odstrániť chudobu zamestnaných osôb a 
podporiť kolektívne vyjednávanie; opakuje 
svoju výzvu Komisii, aby vypracovala 
štúdiu o indexe životného minima, ktorý by 
mohol slúžiť ako referenčný nástroj pre 
sociálnych partnerov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 251
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu, aby predložila 
právny rámec pre minimálne mzdy a 
kolektívne vyjednávanie s cieľom odstrániť 
chudobu zamestnaných osôb a podporiť 
kolektívne vyjednávanie; opakuje svoju 

13. vyzýva Komisiu, aby predložila 
právny rámec pre minimálne mzdy a 
kolektívne vyjednávanie s cieľom odstrániť 
chudobu zamestnaných osôb, znížiť 
sociálne nerovnosti a podporiť kolektívne 
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výzvu Komisii, aby vypracovala štúdiu o 
indexe životného minima, ktorý by mohol 
slúžiť ako referenčný nástroj pre 
sociálnych partnerov;

vyjednávanie vrátane pružných 
odvetvových dohôd a dohôd medzi 
jednotlivými spoločnosťami; opakuje 
svoju výzvu Komisii, aby vypracovala 
štúdiu o indexe životného minima, ktorý by 
mohol slúžiť ako referenčný nástroj pre 
sociálnych partnerov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 252
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu, aby predložila 
právny rámec pre minimálne mzdy a 
kolektívne vyjednávanie s cieľom odstrániť 
chudobu zamestnaných osôb a podporiť 
kolektívne vyjednávanie; opakuje svoju 
výzvu Komisii, aby vypracovala štúdiu o 
indexe životného minima, ktorý by mohol 
slúžiť ako referenčný nástroj pre 
sociálnych partnerov;

13. vyzýva Komisiu, aby predložila 
funkčný právny rámec pre minimálne 
mzdy a kolektívne vyjednávanie, ktorý 
bude rešpektovať vnútroštátne 
kompetencie a špecifiká, a to s cieľom 
odstrániť chudobu zamestnaných osôb a 
podporiť kolektívne vyjednávanie; opakuje 
svoju výzvu Komisii, aby vypracovala 
štúdiu o indexe životného minima, ktorý by 
mohol slúžiť ako referenčný nástroj pre 
sociálnych partnerov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 253
Antonius Manders

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. vyzýva Európsku komisiu a 
členské štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie 
zamerané na lepšie uľahčenie aktívneho 
a zdravého starnutia na pracovisku 
napríklad prostredníctvom stimulácie 
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delenia pracovných miest medzi starších a 
mladých zamestnancov, a to aj s cieľom 
pomôcť zmierniť tlak demografických 
zmien na dôchodkové systémy a systémy 
zdravotnej starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 254
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. opakuje, že cesta k vytváraniu 
spravodlivých pracovných miest a rastu 
vedie cez hospodársky rozvoj; v tejto 
súvislosti konštatuje, že regulačný rámec 
pre trh práce musí byť jasný, jednoduchý 
a pružný;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 255
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby sa zaviazali, že do roku 2030 
dosiahnu 90 percentný rozsah 
kolektívneho vyjednávania;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 256
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi
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Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby sa zaviazali, že do roku 2030 
dosiahnu 90 percentný rozsah 
kolektívneho vyjednávania;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 257
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby sa zaviazali, že do roku 2030 
dosiahnu 90 percentný rozsah 
kolektívneho vyjednávania;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 258
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby sa zaviazali, že do roku 2030 dosiahnu 
90 percentný rozsah kolektívneho 
vyjednávania;

14. vyzýva vnútroštátnych sociálnych 
partnerov, aby sa usilovali o neustále 
posilňovanie kapacít kolektívneho 
vyjednávania a vysokého pokrytia, a 
Komisiu a členské štáty, aby podporovali 
sociálnych partnerov prostredníctvom 
budovania kapacít a spolupráce 
najlepších postupov s cieľom dosiahnuť 
do roku 2030 rozsah kolektívneho 
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vyjednávania vo výške 90 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 259
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby sa zaviazali, že do roku 2030 
dosiahnu 90 percentný rozsah 
kolektívneho vyjednávania;

14. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporili zvýšenie rozsahu 
kolektívneho vyjednávania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 260
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby sa zaviazali, že do roku 2030 dosiahnu 
90 percentný rozsah kolektívneho 
vyjednávania;

14. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby sa zaviazali k zvýšeniu rozsahu 
kolektívneho vyjednávania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 261
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva Komisiu a členské štáty, 14. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
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aby sa zaviazali, že do roku 2030 dosiahnu 
90 percentný rozsah kolektívneho 
vyjednávania;

aby sa spolu so sociálnymi partnermi 
zaviazali, že do roku 2030 dosiahnu 90 
percentný rozsah kolektívneho 
vyjednávania v tých vnútroštátnych 
systémoch, ktoré spájajú zákonnú 
reguláciu zamestnanosti a pracovných 
podmienok s reguláciou sociálnych 
partnerov; zdôrazňuje, že kolektívne 
vyjednávanie prispieva k sociálnemu 
trhovému hospodárstvu v zmysle 
Lisabonskej zmluvy; opakuje, že európske 
zmluvy, ktoré výslovne chránia autonómiu 
sociálnych partnerov, a samoregulačné 
systémy zavedené v niektorých členských 
štátoch musia byť chránené a sociálni 
partneri si musia zachovať právomoc 
samostatne regulovať, pričom sa 
zabezpečí silná legitímnosť a pokrok v 
oblasti pokrytia kolektívnymi zmluvami; 
vyzýva členské štáty, aby zrušili všetky 
vnútroštátne právne predpisy, ktoré 
bránia kolektívnemu vyjednávaniu, a to aj 
zabezpečením prístupu odborových zväzov 
na pracoviská na účely organizácie; 
vyzýva Európsku komisiu, aby zrevidovala 
európsku smernicu o verejnom 
obstarávaní s cieľom stanoviť 
preferenčné zaobchádzanie so 
spoločnosťami, ktoré dodržiavajú 
kolektívne zmluvy; zdôrazňuje, že reformy 
v členských štátoch by nemali mať 
negatívny vplyv na kolektívne 
vyjednávanie a že kolektívne vyjednávanie 
treba podporovať na sektorovej úrovni; 
naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby plne zapojili sociálnych partnerov do 
tvorby európskych politík, a to aj do 
procesu európskeho semestra; domnieva 
sa, že tieto ciele by prispeli k odstráneniu 
chudoby pracujúcich osôb a zabezpečili by 
spravodlivé mzdy pre európskych 
pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 262
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson
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Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby sa zaviazali, že do roku 2030 dosiahnu 
90 percentný rozsah kolektívneho 
vyjednávania;

14. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby sa zaviazali dosiahnuť do roku 2030 
90 percentný rozsah kolektívneho 
vyjednávania pri súčasnom rešpektovaní 
autonómie sociálnych partnerov a 
vnútroštátnych tradícií trhu práce; 
domnieva sa, že silný sociálny dialóg a 
kolektívne vyjednávanie je jedným z 
najúčinnejších nástrojov na dosiahnutie 
lepších pracovných podmienok; vyzýva 
Komisiu, aby identifikovala prekážky 
sociálneho dialógu a investovala do 
dlhodobého budovania kapacít pre 
vnútroštátnych a odvetvových sociálnych 
partnerov prostredníctvom programov 
EÚ, ako je EFS+; vyzýva Komisiu, aby 
poskytla stimuly a podporovala dobre 
fungujúce kolektívne vyjednávanie v 
členských štátoch so zapojením 
vnútroštátnych sociálnych partnerov pri 
súčasnom rešpektovaní ich autonómie; 
vyzýva vnútroštátnych sociálnych 
partnerov, aby sa usilovali o neustále 
posilňovanie kapacít kolektívneho 
vyjednávania a vysokého pokrytia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 263
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby sa zaviazali, že do roku 2030 dosiahnu 
90 percentný rozsah kolektívneho 
vyjednávania;

14. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby sa zaviazali, že do roku 2030 dosiahnu 
90 percentný rozsah kolektívneho 
vyjednávania; v tejto súvislosti sa 
domnieva, že pravidlá verejného 
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obstarávania by sa mali revidovať, aby 
členské štáty mohli vylúčiť z verejných 
súťaží podniky, ktoré nerešpektujú odbory 
alebo kolektívne vyjednávanie; ďalej sa 
domnieva, že všetka finančná podpora EÚ 
pre podniky by mala byť podmienená 
dodržiavaním platných pracovných 
podmienok a podmienok zamestnávania 
a/alebo záväzkov zamestnávateľa 
vyplývajúcich z príslušných kolektívnych 
zmlúv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 264
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby sa zaviazali, že do roku 2030 dosiahnu 
90 percentný rozsah kolektívneho 
vyjednávania;

14. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby sa zaviazali, že do roku 2030 dosiahnu 
90 percentný rozsah kolektívneho 
vyjednávania, a aby podporovali pružné 
odvetvové dohody a dohody medzi 
spoločnosťami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 265
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. vyzýva Komisiu, aby v rámci 
revízie smernice o verejnom obstarávaní 
posilnila sociálnu doložku a vylúčila z 
výberových konaní spoločnosti, ktoré sa 
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dopúšťajú trestnej činnosti, sociálneho 
dampingu, zneužívania odborov alebo sa 
odmietajú zapojiť do kolektívneho 
vyjednávania, čím sa zabezpečí, aby sa 
verejné finančné prostriedky použili na 
investovanie do spoločností zapojených do 
spravodlivej transformácie s cieľom 
podporiť kolektívne zmluvy a zvýšiť 
hustotu odborových zväzov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 266
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. upriamuje pozornosť Komisie a 
členských štátov na naliehavú potrebu 
protokolu o sociálnom pokroku v 
európskych zmluvách, ktorý pri 
vzájomnom strete uprednostňuje sociálne 
práva, mzdy a pracovné podmienky v 
kolektívnych zmluvách alebo vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch pred 
základnými hospodárskymi slobodami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 267
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby pracovali na 
zabezpečení toho, aby verejné inštitúcie, či 
už súkromne alebo verejne riadené, 
dodržiavali aspoň minimálne pracovné 
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podmienky pre svojich zamestnancov, 
najmä slobodu vyjednávať a uzatvárať 
kolektívne zmluvy alebo zmluvy na úrovni 
spoločnosti a právo na primerané mzdy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 268
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 14 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14b. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
predložila cielenú revíziu právnych 
predpisov EÚ v oblasti hospodárskej 
súťaže s cieľom umožniť kolektívne 
stanovovanie cien pre samostatne 
zárobkovo činné osoby s neistým 
postavením s cieľom zabezpečiť lepšiu 
rovnováhu medzi vyjednávacou silou a 
spravodlivejším vnútorným trhom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 269
Guido Reil, Nicolaus Fest, Dominique Bilde, France Jamet

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva na posilnenie nástroja 
záruky pre mladých ľudí na podporu 
iniciatív, ako sú iniciatívy uvedené vyššie 
v texte, s cieľom znížiť do roku 2030 
dlhodobú nezamestnanosť a 
nezamestnanosť mladých ľudí aspoň o 50 
%;

15. zastáva názor, že finančné nástroje 
EÚ na boj proti nezamestnanosti mladých 
ľudí nie sú účinné a priniesli len 
obmedzené výsledky; pripomína, že podľa 
osobitnej správy Európskeho dvora 
audítorov č. 3/2015 zaznamenala záruka 
pre mladých ľudí len obmedzený pokrok 
a jej výsledky nenaplnili počiatočné 
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očakávania; v tejto súvislosti zdôrazňuje, 
že pred tým, ako sa bude plánovať 
zvýšenie rozpočtu záruky pre mladých 
ľudí, treba zlepšiť jej efektívnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 270
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva na posilnenie nástroja 
záruky pre mladých ľudí na podporu 
iniciatív, ako sú iniciatívy uvedené vyššie v 
texte, s cieľom znížiť do roku 2030 
dlhodobú nezamestnanosť a 
nezamestnanosť mladých ľudí aspoň o 50 
%;

15. vyzýva na posilnenie nástroja 
záruky pre mladých ľudí na podporu 
iniciatív, ako sú iniciatívy uvedené vyššie v 
texte, s cieľom znížiť dlhodobú 
nezamestnanosť a nezamestnanosť 
mladých ľudí o rozpätie určené 
individuálne každým členským štátom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 271
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne, Dragoș Pîslaru

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva na posilnenie nástroja 
záruky pre mladých ľudí na podporu 
iniciatív, ako sú iniciatívy uvedené vyššie v 
texte, s cieľom znížiť do roku 2030 
dlhodobú nezamestnanosť a 
nezamestnanosť mladých ľudí aspoň o 50 
%;

15. vyzýva na posilnenie nástroja 
záruky pre mladých ľudí na podporu 
iniciatív, ako sú iniciatívy uvedené vyššie v 
texte, s cieľom znížiť do roku 2030 
dlhodobú nezamestnanosť a 
nezamestnanosť mladých ľudí aspoň o 50 
%; domnieva sa, že nastal čas, aby sa 
záruka pre mladých ľudí stala záväznou 
pre všetky členské štáty; zdôrazňuje, že je 
potrebné zabezpečiť účinné, kvalitné a 
prístupné systémy vzdelávania a odbornej 
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prípravy, posilniť opatrenia na zvyšovanie 
kvalifikácie a rekvalifikáciu a podporovať 
celoživotné vzdelávanie, aby mladí ľudia 
mohli rozvíjať zručnosti potrebné na 
zvládnutie zelenej a digitálnej 
transformácie a rýchlo sa meniaceho trhu 
práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 272
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva na posilnenie nástroja 
záruky pre mladých ľudí na podporu 
iniciatív, ako sú iniciatívy uvedené vyššie v 
texte, s cieľom znížiť do roku 2030 
dlhodobú nezamestnanosť a 
nezamestnanosť mladých ľudí aspoň o 50 
%;

15. konštatuje, že nezamestnanosť 
mladých ľudí zostáva na vysokej úrovni; 
zdôrazňuje význam začlenenia mladých 
ľudí do trhu práce; vyzýva na spoločné 
iniciatívy členských štátov a sociálnych 
partnerov s cieľom podporiť 
zamestnanosť mladých ľudí a otvoriť 
trhy pre mladých ľudí; vyzýva na 
posilnenie nástroja záruky pre mladých 
ľudí na podporu iniciatív, ako sú iniciatívy 
uvedené vyššie v texte, s cieľom znížiť do 
roku 2030 dlhodobú nezamestnanosť a 
nezamestnanosť mladých ľudí aspoň o 50 
% a zahrnúť kritériá pre tvorbu 
kvalitných pracovných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 273
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva na posilnenie nástroja 15. s veľkým znepokojením berie na 
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záruky pre mladých ľudí na podporu 
iniciatív, ako sú iniciatívy uvedené vyššie v 
texte, s cieľom znížiť do roku 2030 
dlhodobú nezamestnanosť a 
nezamestnanosť mladých ľudí aspoň o 50 
%;

vedomie vysokú mieru nezamestnanosti 
mladých ľudí vo viacerých členských 
štátoch a nestabilitu pracovných zmlúv 
mladých pracovníkov najmä v odvetviach, 
ktoré vážne ovplyvnilo ochorenie COVID-
19, ako je odvetvie cestovného ruchu a 
odvetvie stravovacích a ubytovacích 
služieb; vyzýva na posilnenie nástroja 
záruky pre mladých ľudí na podporu 
iniciatív, ako sú iniciatívy uvedené vyššie v 
texte, s cieľom znížiť do roku 2030 
dlhodobú nezamestnanosť a 
nezamestnanosť mladých ľudí aspoň o 50 
%;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 274
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE
Katrin Langensiepen, Kim Van Sparrentak

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva na posilnenie nástroja 
záruky pre mladých ľudí na podporu 
iniciatív, ako sú iniciatívy uvedené vyššie v 
texte, s cieľom znížiť do roku 2030 
dlhodobú nezamestnanosť a 
nezamestnanosť mladých ľudí aspoň o 50 
%;

15. vyzýva na posilnenie nástroja 
záruky pre mladých ľudí na podporu 
iniciatív, ako sú iniciatívy uvedené vyššie v 
texte, s cieľom znížiť do roku 2030 
dlhodobú nezamestnanosť a 
nezamestnanosť mladých ľudí aspoň o 50 
% a na to, aby sa tento nástroj stal 
inkluzívnym prijatím aktívnych 
podporných opatrení zameraných na 
ľudí, ktorí dlhodobo nie sú zamestnaní, 
ani nie sú v procese vzdelávania alebo 
odbornej prípravy, a na mladých ľudí 
pochádzajúcich zo znevýhodneného 
sociálno-ekonomického prostredia, ako sú 
mladí ľudia so zdravotným postihnutím a 
mladí Rómovia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 275
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva na posilnenie nástroja 
záruky pre mladých ľudí na podporu 
iniciatív, ako sú iniciatívy uvedené vyššie v 
texte, s cieľom znížiť do roku 2030 
dlhodobú nezamestnanosť a 
nezamestnanosť mladých ľudí aspoň o 50 
%;

15. vyzýva na posilnenie nástroja 
záruky pre mladých ľudí na podporu 
iniciatív, ako sú iniciatívy uvedené vyššie v 
texte, s cieľom znížiť do roku 2030 
dlhodobú nezamestnanosť a 
nezamestnanosť mladých ľudí aspoň o 50 
% a realizovať udržateľný rozvoj 
prostredníctvom dôstojných pracovných 
miest pre mladých ľudí v súlade s cieľom 
udržateľného rozvoja č. 8 programu OSN 
Agenda 2030;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 276
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva na posilnenie nástroja 
záruky pre mladých ľudí na podporu 
iniciatív, ako sú iniciatívy uvedené vyššie 
v texte, s cieľom znížiť do roku 2030 
dlhodobú nezamestnanosť a 
nezamestnanosť mladých ľudí aspoň o 50 
%;

15. vyzýva na posilnenie nástroja 
záruky pre mladých ľudí s cieľom znížiť 
do roku 2030 dlhodobú nezamestnanosť 
mladých ľudí aspoň o 50 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 277
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. vyzýva členské štáty, aby 
zohľadnili osobitnú situáciu starších 
pracovníkov na trhu práce 
prostredníctvom opatrení, ako je odborná 
príprava jednotlivcov a optimalizácia 
pracovného času;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 278
Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. vyzýva Komisiu, aby prijala 
dlhodobé opatrenia na zníženie 
významnej miery nezamestnanosti žien a 
zabezpečenie účasti žien na trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 279
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu, aby do procesu 
semestra a sociálneho prehľadu zahrnula 
celkový cieľ zvýšenia kvality práce na 
európskej úrovni, s cieľom usmerňovať a 
posudzovať prínos politík zamestnanosti v 
členských štátoch k plneniu cieľov 
udržateľného rozvoja a Európskeho 
piliera sociálnych práv;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 280
Guido Reil, Nicolaus Fest, France Jamet, Dominique Bilde

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu, aby do procesu 
semestra a sociálneho prehľadu zahrnula 
celkový cieľ zvýšenia kvality práce na 
európskej úrovni, s cieľom usmerňovať a 
posudzovať prínos politík zamestnanosti v 
členských štátoch k plneniu cieľov 
udržateľného rozvoja a Európskeho 
piliera sociálnych práv;

16. potvrdzuje, že trh práce a politika 
zamestnanosti patria do výlučnej 
právomoci členských štátov, a preto 
odmieta odporúčania Komisie pre 
jednotlivé krajiny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 281
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu, aby do procesu 
semestra a sociálneho prehľadu zahrnula 
celkový cieľ zvýšenia kvality práce na 
európskej úrovni, s cieľom usmerňovať a 
posudzovať prínos politík zamestnanosti v 
členských štátoch k plneniu cieľov 
udržateľného rozvoja a Európskeho 
piliera sociálnych práv;

16. vyzýva Komisiu, aby do procesu 
semestra a sociálneho prehľadu zahrnula 
celkový cieľ zvýšenia kvality práce na 
európskej úrovni, s cieľom usmerňovať a 
posudzovať prínos politík zamestnanosti v 
členských štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 282
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odsek 16
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu, aby do procesu 
semestra a sociálneho prehľadu zahrnula 
celkový cieľ zvýšenia kvality práce na 
európskej úrovni, s cieľom usmerňovať a 
posudzovať prínos politík zamestnanosti v 
členských štátoch k plneniu cieľov 
udržateľného rozvoja a Európskeho piliera 
sociálnych práv;

16. zdôrazňuje, že európsky program 
pre kvalitné pracovné miesta nie je len 
otázkou dôstojnosti, ale je dobrý aj pre 
hospodárstvo, pretože zlepšuje 
produktivitu a zvyšuje vnútorný dopyt; 
domnieva sa, že kvalitné pracovné miesto 
musí zahŕňať životné minimum, pracovnú 
istotu a prístup k sociálnej ochrane, 
príležitosti na celoživotné vzdelávanie, 
dobré pracovné podmienky na bezpečných 
a zdravých pracoviskách, primeraný 
pracovný čas s dobrou rovnováhou medzi 
pracovným a súkromným životom, 
zastúpenie odborových zväzov a 
vyjednávacie práva; vyzýva Komisiu, aby 
do procesu semestra a sociálneho prehľadu 
zahrnula celkový cieľ zvýšenia kvality 
práce na európskej úrovni, s cieľom 
usmerňovať a posudzovať prínos politík 
zamestnanosti v členských štátoch k 
plneniu cieľov udržateľného rozvoja a 
Európskeho piliera sociálnych práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 283
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu, aby do procesu 
semestra a sociálneho prehľadu zahrnula 
celkový cieľ zvýšenia kvality práce na 
európskej úrovni, s cieľom usmerňovať a 
posudzovať prínos politík zamestnanosti v 
členských štátoch k plneniu cieľov 
udržateľného rozvoja a Európskeho piliera 
sociálnych práv;

16. vyzýva Komisiu, aby do procesu 
semestra a sociálneho prehľadu zahrnula 
celkový cieľ zvýšenia kvality práce na 
európskej úrovni, s cieľom usmerňovať a 
posudzovať prínos politík zamestnanosti v 
členských štátoch k plneniu cieľov 
udržateľného rozvoja a Európskeho piliera 
sociálnych práv; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby využívali európsky semester ako 
nástroj na koordináciu politík EÚ v 
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oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí s 
cieľom zabezpečiť sociálne spravodlivú a 
ekologicky zodpovednú obnovu a 
transformáciu; vyzýva členské štáty, aby 
odporúčaniam pre jednotlivé krajiny v 
sociálnej oblasti a oblasti zamestnanosti, 
najmä odporúčaniam po kríze spôsobenej 
ochorením COVID-19, venovali rovnakú 
pozornosť, akú venujú hospodárskym a 
rozpočtovým odporúčaniam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 284
Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu, aby do procesu 
semestra a sociálneho prehľadu zahrnula 
celkový cieľ zvýšenia kvality práce na 
európskej úrovni, s cieľom usmerňovať a 
posudzovať prínos politík zamestnanosti v 
členských štátoch k plneniu cieľov 
udržateľného rozvoja a Európskeho piliera 
sociálnych práv;

16. vyzýva Komisiu, aby do procesu 
semestra a sociálneho prehľadu zahrnula 
celkový cieľ zvýšenia kvality práce na 
európskej úrovni, s cieľom usmerňovať a 
posudzovať prínos politík zamestnanosti v 
členských štátoch k plneniu cieľov 
udržateľného rozvoja a Európskeho piliera 
sociálnych práv; žiada revíziu usmernení 
EÚ v oblasti zamestnanosti s cieľom 
podporiť kvalitné pracovné miesta so 
spravodlivou mzdou a s dôstojnými 
pracovnými podmienkami pre všetkých 
ľudí vrátane tých, ktorí pracujú pre 
platformy a v príležitostnej ekonomike, 
podporovať investície a reformy na 
zvýšenie inkluzívnosti trhov práce a 
prístupnosti odbornej prípravy v oblasti 
zručností pre všetkých, najmä pre ľudí, 
ktorí sú alebo im hrozí, že budú 
nezamestnaní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 285
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Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. vyzýva nadáciu Eurofound, aby 
prispela k meraniu kvality pracovných 
miest mužov a žien v rôznych zmluvných 
podmienkach a podmienkach 
zamestnania a aby poskytla analýzy 
relevantné pre politiku, ktoré by pomohli 
zlepšiť kvalitu pracovných miest a 
zabezpečili udržateľnosť práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 286
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE
Kim Van Sparrentak

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby sa usilovali o dosiahnutie cieľa znížiť 
množstvo dočasných zamestnaní tak, aby 
predstavovali menej ako 10 % všetkých 
zamestnaní, pričom viac ako 80 % 
vytvorených pracovných miest by malo 
byť stredne alebo vysoko platených a 
sústredených v udržateľných odvetviach; 
naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby odstránili prax uzatvárania zmlúv na 
nula hodín;

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby sa usilovali o dosiahnutie cieľa znížiť 
množstvo dočasných zamestnaní tak, aby 
predstavovali menej ako 10 % všetkých 
zamestnaní, pričom viac ako 80 % 
vytvorených pracovných miest by malo 
byť stredne alebo vysoko platených a 
sústredených v udržateľných odvetviach; 
naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby odstránili prax uzatvárania zmlúv na 
nula hodín a nepravú samostatnú 
zárobkovú činnosť; vyzýva Komisiu, aby 
iniciovala legislatívne opatrenia na 
zabezpečenie lepšej ochrany a pracovných 
podmienok pre ľudí zamestnaných na 
základe krátkodobých, atypických zmlúv a 
neistých foriem zamestnania vrátane 
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práce pre platformy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 287
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby sa usilovali o dosiahnutie cieľa znížiť 
množstvo dočasných zamestnaní tak, aby 
predstavovali menej ako 10 % všetkých 
zamestnaní, pričom viac ako 80 % 
vytvorených pracovných miest by malo 
byť stredne alebo vysoko platených a 
sústredených v udržateľných odvetviach; 
naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby odstránili prax uzatvárania zmlúv na 
nula hodín;

17. vyzýva členské štáty, aby sa 
usilovali o dosiahnutie cieľa znížiť 
množstvo nedobrovoľne dočasných 
zamestnaní, ako aj zmlúv na nula hodín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 288
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby sa usilovali o dosiahnutie cieľa znížiť 
množstvo dočasných zamestnaní tak, aby 
predstavovali menej ako 10 % všetkých 
zamestnaní, pričom viac ako 80 % 
vytvorených pracovných miest by malo 
byť stredne alebo vysoko platených a 
sústredených v udržateľných odvetviach; 
naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby odstránili prax uzatvárania zmlúv na 

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby sa usilovali o dosiahnutie cieľa znížiť 
množstvo dočasných zamestnaní tempom, 
ktoré bude primerané možnostiam 
hospodárstiev členských štátov, a to s 
prihliadnutím na to, že je potrebné, aby sa 
tieto hospodárstva rozvíjali osobitným 
smerom; naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby odstránili prax 
uzatvárania zmlúv na nula hodín;
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nula hodín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 289
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby sa usilovali o dosiahnutie cieľa znížiť 
množstvo dočasných zamestnaní tak, aby 
predstavovali menej ako 10 % všetkých 
zamestnaní, pričom viac ako 80 % 
vytvorených pracovných miest by malo 
byť stredne alebo vysoko platených a 
sústredených v udržateľných odvetviach; 
naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby odstránili prax uzatvárania zmlúv na 
nula hodín;

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby sa usilovali o dosiahnutie cieľa znížiť 
množstvo dočasných zamestnaní; 
naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby odstránili prax uzatvárania zmlúv na 
nula hodín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 290
Jeroen Lenaers

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby sa usilovali o dosiahnutie cieľa znížiť 
množstvo dočasných zamestnaní tak, aby 
predstavovali menej ako 10 % všetkých 
zamestnaní, pričom viac ako 80 % 
vytvorených pracovných miest by malo 
byť stredne alebo vysoko platených a 
sústredených v udržateľných odvetviach; 
naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby odstránili prax uzatvárania zmlúv na 

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby sa usilovali o dosiahnutie cieľa znížiť 
množstvo dočasných zamestnaní tak, aby 
predstavovali menej ako 10 % všetkých 
zamestnaní, pričom viac ako 80 % 
vytvorených pracovných miest by malo 
byť stredne alebo vysoko platených a 
sústredených v udržateľných odvetviach;
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nula hodín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 291
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby sa usilovali o dosiahnutie cieľa znížiť 
množstvo dočasných zamestnaní tak, aby 
predstavovali menej ako 10 % všetkých 
zamestnaní, pričom viac ako 80 % 
vytvorených pracovných miest by malo 
byť stredne alebo vysoko platených a 
sústredených v udržateľných odvetviach; 
naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby odstránili prax uzatvárania zmlúv na 
nula hodín;

17. je znepokojený zvýšeným počtom 
pracovníkov s neistými formami 
zamestnania, nepravých samostatne 
zárobkovo činných osôb a pracovníkov so 
zmluvami na nula hodín; vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby sa usilovali o 
dosiahnutie cieľa znížiť množstvo 
dočasných zamestnaní tak, aby 
predstavovali menej ako 10 % všetkých 
zamestnaní, pričom viac ako 80 % 
vytvorených pracovných miest by malo 
byť stredne alebo vysoko platených a 
sústredených v udržateľných odvetviach; 
naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby odstránili prax uzatvárania zmlúv na 
nula hodín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 292
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby sa usilovali o dosiahnutie cieľa znížiť 
množstvo dočasných zamestnaní tak, aby 
predstavovali menej ako 10 % všetkých 
zamestnaní, pričom viac ako 80 % 
vytvorených pracovných miest by malo 

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby sa usilovali o dosiahnutie cieľa znížiť 
množstvo dočasných zamestnaní tak, aby 
predstavovali menej ako 10 % všetkých 
zamestnaní, pričom viac ako 80 % 
vytvorených pracovných miest by malo 
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byť stredne alebo vysoko platených a 
sústredených v udržateľných odvetviach; 
naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby odstránili prax uzatvárania zmlúv na 
nula hodín;

byť stredne alebo vysoko platených a 
sústredených v udržateľných odvetviach; 
naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby odstránili prax uzatvárania zmlúv na 
nula hodín a aby účinne predchádzali 
diskriminácii a zneužívaniu pracovníkov 
na dobu určitú a ukladali za ne sankcie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 293
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby sa usilovali o dosiahnutie cieľa znížiť 
množstvo dočasných zamestnaní tak, aby 
predstavovali menej ako 10 % všetkých 
zamestnaní, pričom viac ako 80 % 
vytvorených pracovných miest by malo 
byť stredne alebo vysoko platených a 
sústredených v udržateľných odvetviach; 
naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby odstránili prax uzatvárania zmlúv na 
nula hodín;

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby sa usilovali o dosiahnutie cieľa znížiť 
množstvo dočasných zamestnaní, a to aj vo 
vnútroštátnych orgánoch verejnej správy 
tak, aby predstavovali menej ako 10 % 
všetkých zamestnaní, pričom viac ako 80 
% vytvorených pracovných miest by malo 
byť stredne alebo vysoko platených a 
sústredených v udržateľných odvetviach; 
naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby odstránili prax uzatvárania zmlúv na 
nula hodín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 294
Krzysztof Hetman

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby sa usilovali o dosiahnutie cieľa znížiť 
množstvo dočasných zamestnaní tak, aby 
predstavovali menej ako 10 % všetkých 

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby sa usilovali o dosiahnutie cieľa znížiť 
množstvo dočasných zamestnaní, pričom 
viac ako 80 % vytvorených pracovných 



PE658.882v01-00 156/159 AM\1215162SK.docx

SK

zamestnaní, pričom viac ako 80 % 
vytvorených pracovných miest by malo 
byť stredne alebo vysoko platených a 
sústredených v udržateľných odvetviach; 
naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby odstránili prax uzatvárania zmlúv na 
nula hodín;

miest by malo byť stredne alebo vysoko 
platených a sústredených v udržateľných 
odvetviach; naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby odstránili prax 
uzatvárania zmlúv na nula hodín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 295
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby sa usilovali o dosiahnutie cieľa znížiť 
množstvo dočasných zamestnaní tak, aby 
predstavovali menej ako 10 % všetkých 
zamestnaní, pričom viac ako 80 % 
vytvorených pracovných miest by malo 
byť stredne alebo vysoko platených a 
sústredených v udržateľných odvetviach; 
naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby odstránili prax uzatvárania zmlúv na 
nula hodín;

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby sa usilovali o dosiahnutie cieľa zlepšiť 
situáciu v oblasti dočasných zamestnaní 
tak, aby predstavovali menej ako 10 % 
všetkých zamestnaní, pričom väčšina 
vytvorených pracovných miest by mala 
byť stredne alebo vysoko platených a 
sústredených v udržateľných odvetviach; 
naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby odstránili prax uzatvárania zmlúv na 
nula hodín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 296
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby sa usilovali o dosiahnutie cieľa znížiť 
množstvo dočasných zamestnaní tak, aby 
predstavovali menej ako 10 % všetkých 
zamestnaní, pričom viac ako 80 % 

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby sa usilovali o dosiahnutie cieľa znížiť 
množstvo dočasných zamestnaní tak, aby 
predstavovali menej ako 10 % všetkých 
zamestnaní, pričom viac ako 80 % 
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vytvorených pracovných miest by malo 
byť stredne alebo vysoko platených a 
sústredených v udržateľných odvetviach; 
naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby odstránili prax uzatvárania zmlúv na 
nula hodín;

vytvorených pracovných miest by malo 
byť stredne alebo vysoko platených a 
sústredených v udržateľných odvetviach; 
naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zakázali uzatváranie zmlúv na nula 
hodín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 297
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva členské štáty, aby sa 
zaviazali k odstráneniu úmrtí súvisiacich s 
prácou do roku 2030; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby predložila ambiciózne 
návrhy týkajúce sa muskuloskeletálnych 
porúch a porúch súvisiacich so stresom; 
vyzýva Komisiu, aby predložila strategický 
program EÚ pre opatrovateľov ako krok 
smerom ku kvalitatívnemu posilneniu 
postavenia sektora zdravotnej starostlivosti 
v EÚ;

18. vyzýva členské štáty, aby sa 
zaviazali k odstráneniu úmrtí súvisiacich s 
prácou do roku 2030; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby predložila novú stratégiu 
ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci s 
cieľom dosiahnuť tento cieľ vrátane 
okamžitého dokončenia sľúbeného 
zoznamu a zavedenia prísnejších 
limitných hodnôt pre škodlivé látky, ako 
sú karcinogény a mutagény, revíziu 
rámcovej smernice o ochrane zdravia a 
bezpečnosti s cieľom chrániť pracovníkov 
počas núdzových situácií, ako sú 
pandémie, a aby v spolupráci so 
sociálnymi partnermi predložila 
ambiciózne návrhy týkajúce sa 
muskuloskeletálnych porúch a porúch 
súvisiacich so stresom; vyzýva Komisiu, 
aby predložila strategický program EÚ pre 
opatrovateľov ako krok smerom ku 
kvalitatívnemu posilneniu postavenia 
sektora zdravotnej starostlivosti v EÚ, a to 
aj pre pracovníkov v oblasti osobných 
služieb a služieb pre domácnosť;

Or. en



PE658.882v01-00 158/159 AM\1215162SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 298
Marianne Vind

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva členské štáty, aby sa 
zaviazali k odstráneniu úmrtí súvisiacich s 
prácou do roku 2030; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby predložila ambiciózne 
návrhy týkajúce sa muskuloskeletálnych 
porúch a porúch súvisiacich so stresom; 
vyzýva Komisiu, aby predložila strategický 
program EÚ pre opatrovateľov ako krok 
smerom ku kvalitatívnemu posilneniu 
postavenia sektora zdravotnej 
starostlivosti v EÚ;

18. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr 
predložila nový strategický rámec pre 
ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci po 
roku 2020 a zaviazala sa k odstráneniu 
úmrtí súvisiacich s prácou do roku 2030; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby predložila 
smernicu o pracovnom strese a 
muskuloskeletálnych poruchách, smernicu 
o duševnej pohode na pracovisku a 
stratégiu EÚ v oblasti duševného zdravia s 
cieľom chrániť všetkých pracovníkov na 
pracovisku; vyzýva Komisiu, aby 
predložila ambicióznejšiu revíziu smernice 
o karcinogénoch a mutagénoch a aby do 
smernice o vystavení účinkom 
karcinogénov a mutagénov pri práci 
zahrnula limitné hodnoty pre najmenej 50 
látok a aby do uvedenej smernice 
zahrnula látky so škodlivými účinkami na 
reprodukčný systém;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 299
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva členské štáty, aby sa 
zaviazali k odstráneniu úmrtí súvisiacich s 
prácou do roku 2030; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby predložila ambiciózne 
návrhy týkajúce sa muskuloskeletálnych 
porúch a porúch súvisiacich so stresom; 
vyzýva Komisiu, aby predložila strategický 
program EÚ pre opatrovateľov ako krok 

18. vyzýva členské štáty, aby sa 
zaviazali k odstráneniu úmrtí súvisiacich s 
prácou do roku 2030; zdôrazňuje potrebu 
návrhov týkajúcich sa 
muskuloskeletálnych porúch a porúch 
súvisiacich s stresom;
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smerom ku kvalitatívnemu posilneniu 
postavenia sektora zdravotnej 
starostlivosti v EÚ;

Or. en


