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Pozmeňujúci návrh 1
Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Ilana 
Cicurel, Marie-Pierre Vedrenne, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Sylvie Brunet, 
Cristian Ghinea

Návrh uznesenia
Citácia 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na články 166 a 165 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– (Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Citácia 3 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Dohovor 
Medzinárodnej organizácie práce (MOP) 
o platenom študijnom voľne z roku 1974,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Lina Gálvez Muñoz, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Elisabetta 
Gualmini, Brando Benifei

Návrh uznesenia
Citácia 12 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie 
Európskej komisie s názvom Nová 
priemyselná stratégia pre Európu, 
v ktorom sa uvádza, že „dvojaká, 
ekologická a digitálna 
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transformácia, ovplyvní každú časť nášho 
hospodárstva, spoločnosti a priemyslu“, 
ktorého konkurencieschopnosť „závisí od 
toho, nakoľko sa mu podarí získať a 
udržať si kvalifikovanú pracovnú silu“, 
a predpokladá sa, že „len v nasledujúcich 
piatich rokoch si bude musieť zvýšiť 
kvalifikáciu alebo sa rekvalifikovať 120 
miliónov Európanov“,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Lina Gálvez Muñoz, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Elisabetta 
Gualmini, Brando Benifei

Návrh uznesenia
Citácia 12 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie 
Európskej komisie s názvom Európska 
zelená dohoda, v ktorom sa uvádza, že „na 
umožnenie všetkých zmien, ktoré sú 
uvedené vyššie, je potrebná aktívna 
rekvalifikácia a zvyšovanie úrovne 
zručností, aby bolo možné skutočne využiť 
výhody ekologickej transformácie“,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Návrh uznesenia
Citácia 13 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na závery Rady 
zo 14. decembra 2017 o novom programe 
EÚ pre vysokoškolské vzdelávanie1a,



AM\1217755SK.docx 5/108 PE660.247v01-00

SK

__________________
1a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/sk/TXT/HTML/?uri=CELEX:520
17XG1214(01)&from=EN.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Lina Gálvez Muñoz, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Elisabetta 
Gualmini, Brando Benifei

Návrh uznesenia
Citácia 17 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Európsky prieskum 
pracovných podmienok[1],
[1] Šiesty Európsky prieskum pracovných 
podmienok – správa. Eurofound, 
https://www.eurofound.europa.eu/sites/def
ault/files/ef_publication/field_ef_docume
nt/ef1634en.pdf.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Lina Gálvez Muñoz, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Elisabetta 
Gualmini, Brando Benifei

Návrh uznesenia
Citácia 17 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na výskum nadácie 
Eurofound o vplyve digitalizácie na 
využívanie zručností a ich rozvoj[1],
[1] Impact of computerisation on job 
profiles (changing tasks within 
occupations – hence requiring different 
types of skills) [Vplyv informatizácie na 



PE660.247v01-00 6/108 AM\1217755SK.docx

SK

profily pracovných miest (zmena úloh 
v rámci profesií – následné požiadavky na 
rôzne typy zručností)]: 
https://www.eurofound.europa.eu/sites/def
ault/files/wpef19007.pdf

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Lina Gálvez Muñoz, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Elisabetta 
Gualmini, Brando Benifei

Návrh uznesenia
Citácia 20 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na štúdiu STOA 
s názvom Rethinking education in the 
digital age (Prehodnotenie vzdelávania 
v digitálnom veku)[1],
[1] 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank
/en/document.html?reference=EPRS_ST
U%282020%29641528.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
 Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sabine Verheyen

Návrh uznesenia
Citácia 31 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie 
z 22. októbra 2020 o budúcnosti 
európskeho vzdelávania v kontexte 
pandémie COVID-19,

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 10
Maria Walsh, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Cindy Franssen, Ádám Kósa, 
Andrea Bocskor, Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže ekologická a digitálna 
transformácia, ako aj demografické trendy 
a globalizácia menia povahu práce, obsah 
činnosti a potrebné zručnosti a kvalifikácie;

A. keďže zelená a digitálna 
transformácia, ako aj demografické trendy 
a globalizácia menia povahu práce, obsah 
činnosti a potrebné zručnosti a kvalifikácie; 
keďže zvyšovanie úrovne zručností 
a rekvalifikácia budú mať zásadný 
význam pre zvládnutie výziev a príležitostí 
vyplývajúcich z urýchlenia makrotrendov 
a budú kľúčové pri odstraňovaní 
narastajúceho nedostatku v oblasti 
zručností na trhu práce EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže Európsky program v oblasti 
zručností pre udržateľnú 
konkurencieschopnosť, sociálnu 
spravodlivosť a odolnosť bol vypracovaný 
v úplnom súlade s Európskym pilierom 
sociálnych práv, najmä s jeho prvou 
zásadou, v ktorej sa stanovuje, že „každý 
má právo na kvalitné a inkluzívne 
vzdelávanie, odbornú prípravu 
a celoživotné vzdelávanie, aby si udržal 
a získal zručnosti, ktoré mu umožnia plne 
sa zapojiť do života spoločnosti a úspešne 
zvládať zmeny postavenia na trhu práce“;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Lina Gálvez Muñoz, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Elisabetta 
Gualmini, Brando Benifei

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže vzdelávanie v digitálnom 
veku zahŕňa formálne digitálne 
vzdelávanie, ale aj neformálne 
vzdelávanie a informálne učenie sa 
v oblasti technických, mäkkých 
a občianskych zručností počas celého 
života občanov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sabine Verheyen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže pre systémy formálneho 
vzdelávania a odbornej prípravy je čoraz 
ťažšie reagovať na celú škálu 
individuálnych a sociálnych potrieb 
a požiadaviek v neustále sa meniacom 
svete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Kim Van Sparrentak
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže kríza COVID-19 zmenila 
svet práce a posilnila potrebu aktualizovať 
súbory zručností európskej pracovnej sily, 
najmä pokiaľ ide o digitálne 
a technologické zručnosti, ako aj odolnosť 
a prispôsobivosť;

B. keďže kríza COVID-19 urýchlila 
zmeny vo svete práce a posilnila potrebu 
investovať do digitálnych 
a technologických zručností, ako aj do 
mäkkých zručností, ako sú odolnosť 
a prispôsobivosť; keďže pandémia 
narušila činnosti v oblasti vzdelávania 
a odbornej prípravy, najmä pokiaľ ide 
o vzdelávajúce sa osoby v rámci OVP, 
a viedla k zvýšeniu úrovne 
nezamestnanosti, najmä medzi mladými 
ľuďmi, ktorí majú ťažkosti s prechodom 
zo vzdelávania do zamestnania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Maria Walsh, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Cindy Franssen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže kríza COVID-19 zmenila 
svet práce a posilnila potrebu aktualizovať 
súbory zručností európskej pracovnej sily, 
najmä pokiaľ ide o digitálne 
a technologické zručnosti, ako aj odolnosť 
a prispôsobivosť;

B. keďže kríza COVID-19 zmenila 
svet práce, urýchlila prepúšťanie 
a zastarávanie mnohých pracovných miest 
a prudko zvýšila potrebu aktualizovať 
súbory zručností európskej pracovnej sily, 
najmä pokiaľ ide o digitálne 
a technologické zručnosti, ako aj odolnosť 
a prispôsobivosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže kríza COVID-19 zmenila 
svet práce a posilnila potrebu aktualizovať 
súbory zručností európskej pracovnej sily, 
najmä pokiaľ ide o digitálne 
a technologické zručnosti, ako aj odolnosť 
a prispôsobivosť;

B. keďže kríza COVID-19 zmenila 
svet práce a posilnila potrebu aktualizovať 
súbory zručností európskej pracovnej sily, 
najmä pokiaľ ide o digitálne 
a technologické zručnosti, ako aj odolnosť 
a prispôsobivosť; keďže táto potreba bude 
ešte naliehavejšia pri zvýšenej miere 
používania umelej inteligencie, ktorá by 
mohla úplne zmeniť pracovné modely 
a nahradiť niektoré druhy činností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Lina Gálvez Muñoz, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Elisabetta 
Gualmini, Brando Benifei

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže kríza COVID-19 zmenila 
svet práce a posilnila potrebu aktualizovať 
súbory zručností európskej pracovnej sily, 
najmä pokiaľ ide o digitálne 
a technologické zručnosti, ako aj odolnosť 
a prispôsobivosť;

B. keďže kríza COVID-19 zmenila 
svet práce a posilnila potrebu aktualizovať 
súbory zručností európskej pracovnej sily, 
najmä pokiaľ ide o digitálne 
a technologické zručnosti, ako aj odolnosť 
a prispôsobivosť; keďže nútený zákaz 
vychádzania počas krízy COVID-19 
poskytol pracovníkom príležitosť na 
aktualizovanie svojich zručností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Ilana Cicurel, Marie-
Pierre Vedrenne, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Sylvie Brunet, Cristian Ghinea

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

Ba. keďže pandémia COVID-19 
vyzdvihla rastúci význam digitálnych 
zručností a digitálnej gramotnosti, pričom 
urýchlila dopyt po digitálnych 
zručnostiach na trhu práce, čím prehĺbila 
priepasť medzi krajinami, regiónmi 
a občanmi, ktorí mali prístup 
k primeranému digitálnemu vzdelávaniu 
alebo odbornej príprave, ako aj 
k požadovaným technologickým 
komponentom a dobrému internetovému 
pripojeniu, a tými, ktorí takýto prístup 
nemali alebo nemajú, čo vedie k ďalšiemu 
prehlbovaniu digitálnej priepasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sabine Verheyen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže kľúčové kompetencie sú 
v kontexte vedomostnej spoločnosti 
a celoživotného vzdelávania nevyhnutné, 
pretože zaručujú väčšiu flexibilitu pri 
prispôsobovaní sa meniacim sa 
spoločnostiam a trhom práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Ilana 
Cicurel, Marie-Pierre Vedrenne, Cristian Ghinea

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B b (nové)



PE660.247v01-00 12/108 AM\1217755SK.docx

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Bb. keďže pretrvávajú početné 
nerovnosti v prístupe zraniteľných skupín 
v spoločnosti, ako aj rôznych pohlaví 
k vzdelávaniu a zručnostiam, 
a pravdepodobnosť nadobudnutia nových 
zručností je v prípade občanov 
pochádzajúcich z odlišných etnických 
skupín, osôb so zdravotným postihnutím 
alebo žien oveľa menšia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže jednotlivci musia byť 
vybavení zručnosťami žiadanými na trhu 
práce a schopnosť po celý život sa rýchlo 
prispôsobovať zmenám požiadaviek na 
zručnosti; keďže 37 % až 69 % úloh v EÚ 
by mohlo byť automatizovaných 
v mnohých odvetviach, čo by viedlo 
k významnej zmene výkonu práce14;

C. keďže jednotlivci musia byť 
vybavení zručnosťami žiadanými na trhu 
práce, aby boli po celý život okrem iného 
schopné rýchlo sa prispôsobovať zmenám 
požiadaviek na zručnosti, ako aj 
zručnosťami potrebnými na posilnenie 
ich demokratických a občianskych hodnôt 
a na to, aby sa stali aktívnymi občanmi; 
keďže 37 % až 69 % úloh v EÚ by mohlo 
byť automatizovaných v mnohých 
odvetviach, čo by viedlo k významnej 
zmene výkonu práce14;

__________________ __________________
14 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId
=en&catId=89&newsId=9150&furtherNew
s=yes

14 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId
=en&catId=89&newsId=9150&furtherNew
s=yes

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 22
Lina Gálvez Muñoz, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Elisabetta 
Gualmini, Brando Benifei

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže jednotlivci musia byť 
vybavení zručnosťami žiadanými na trhu 
práce a schopnosť po celý život sa rýchlo 
prispôsobovať zmenám požiadaviek na 
zručnosti; keďže 37 % až 69 % úloh v EÚ 
by mohlo byť automatizovaných 
v mnohých odvetviach, čo by viedlo 
k významnej zmene výkonu práce14;

C. keďže jednotlivci musia byť 
vybavení zručnosťami žiadanými na trhu 
práce a schopnosť po celý život sa rýchlo 
prispôsobovať zmenám požiadaviek na 
zručnosti; keďže 37 % až 69 % úloh v EÚ 
by mohlo byť automatizovaných 
v mnohých odvetviach, čo by viedlo 
k významnej zmene výkonu práce14; keďže 
v prieskume nadácie Eurofound 28 % 
pracovníkov uviedlo, že disponuje 
zručnosťami na zvládnutie náročnejších 
úloh;

__________________ __________________
[1] 
https://ec.europa.eu/social/main.jsplangId
=en&catId=89&newsId=9150&furtherNe
ws=yes

14 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId
=en&catId=89&newsId=9150&furtherNew
s=yes

14 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId
=en&catId=89&newsId=9150&furtherNew
s=yes

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže zvyšovanie úrovne zručností 
a rekvalifikácia sú nielen individuálnou, 
ale aj sociálnou zodpovednosťou, pretože 
nedostatočná úroveň základných 



PE660.247v01-00 14/108 AM\1217755SK.docx

SK

zručností a nízka účasť dospelých na 
činnostiach odbornej prípravy obmedzujú 
ich pracovné príležitosti na trhu práce, 
vytvárajú sociálne a hospodárske 
nerovnosti a prispievajú k vysokej úrovni 
chudoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Kim Van Sparrentak

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže ambícia európskej dohody 
dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 
2050 a cieľ znížiť emisií CO2 o 60 % do 
roku 2030 znamená prechod na 
klimaticky neutrálne obehové 
hospodárstvo, ktoré efektívne využíva 
energiu; keďže tento prechod bude mať 
zásadný vplyv na všetky odvetvia 
hospodárstva a rekvalifikáciu pracovnej 
sily, pričom zameranie sa na ekologické 
zručnosti na všetkých úrovniach 
vzdelávania bude kľúčové pre dosiahnutie 
spravodlivej transformácie, pri ktorej sa 
na nikoho nezabudne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže v roku 2019 už 85 % 
občanov využívalo internet a len 58 % 
disponovalo aspoň základnými 
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digitálnymi zručnosťami1a; keďže oblasť 
zamestnanosti sa rýchlo vyvíja a odhaduje 
sa, že 65 % detí, ktoré dnes nastupujú do 
základných škôl, budú napokon pracovať 
na nových typoch pracovných miest, ktoré 
ešte neexistujú1b;
__________________
1a Index digitálnej ekonomiky 
a spoločnosti 2020, Európska komisia.
1b Svetové hospodárske fórum, 
„Budúcnosť pracovných miest“, 
september 2018. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže kritické myslenie je okrem 
technologických a digitálnych zručností 
jednou z kľúčových zručností, ktoré ľudia 
v digitálnom veku potrebujú; keďže 
existuje jasná potreba posilniť kritické 
myslenie medzi všetkými skupinami 
občanov, aby mohli plne využívať 
potenciál digitálnych nástrojov a chrániť 
sa pred nebezpečenstvami, ktoré sú s nimi 
spojené;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Lina Gálvez Muñoz, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Elisabetta 
Gualmini, Brando Benifei

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

Da. keďže súčasná generácia mladých 
ľudí je vysoko kvalifikovaná; keďže 
nadobúdanie zručností, rekvalifikácia 
a zvyšovanie úrovne zručností nie sú 
jedinou odpoveďou na nedostatok 
pracovných miest pre mladých ľudí; 
keďže vytváranie kvalitných 
a udržateľných pracovných miest je na 
druhej strane kľúčom k ich stabilite;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
 Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sabine Verheyen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže moderné, inovatívne 
a inkluzívne vzdelávacie systémy, ktorých 
stredobodom sú digitálne technológie, 
majú vhodné predpoklady na prípravu 
nových generácií odborníkov na budúce 
výzvy a príležitosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Lina Gálvez Muñoz, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Elisabetta 
Gualmini, Brando Benifei

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže rovnosť v prístupe 
k možnostiam nadobúdania zručností, 
zvyšovania ich úrovne a rekvalifikácie pre 

E. keďže rovnosť v prístupe ku 
kvalitnému a k inkluzívnemu 
nadobúdaniu zručností, zvyšovania ich 
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všetkých vrátane zraniteľných skupín 
a ľudí vo vidieckych alebo odľahlých 
oblastiach je kľúčová pre udržateľnú 
konkurencieschopnosť, sociálnu 
spravodlivosť a odolnosť;

úrovne a rekvalifikácie pre všetkých 
vrátane zraniteľných skupín a ľudí 
v znevýhodnených mestských oblastiach, 
vo vidieckych alebo v odľahlých oblastiach 
je kľúčová pre udržateľnú 
konkurencieschopnosť, sociálnu 
spravodlivosť a odolnosť; keďže podľa 
výskumu nadácie Eurofound sa 
nerovnosť v prístupe pracovníkov 
k odbornej príprave prehĺbila[1];
[1] 
https://www.eurofound.europa.eu/sites/def
ault/files/ef_publication/field_ef_docume
nt/ef19004en.pdf Eurofound (2019), How 
your birthplace affects your workplace 
(Ako miesto narodenia ovplyvňuje vaše 
zamestnanie).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže rovnosť v prístupe k 
možnostiam nadobúdania zručností, 
zvyšovania ich úrovne a rekvalifikácie pre 
všetkých vrátane zraniteľných skupín a 
ľudí vo vidieckych alebo odľahlých 
oblastiach je kľúčová pre udržateľnú 
konkurencieschopnosť, sociálnu 
spravodlivosť a odolnosť;

E. keďže rovnosť v prístupe k 
možnostiam nadobúdania zručností, 
zvyšovania ich úrovne a rekvalifikácie pre 
všetkých vrátane zraniteľných skupín a 
ľudí vo vidieckych alebo odľahlých 
oblastiach je kľúčová pre udržateľnú 
konkurencieschopnosť, sociálnu 
spravodlivosť;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 31
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže rovnosť v prístupe 
k možnostiam nadobúdania zručností, 
zvyšovania ich úrovne a rekvalifikácie pre 
všetkých vrátane zraniteľných skupín 
a ľudí vo vidieckych alebo odľahlých 
oblastiach je kľúčová pre udržateľnú 
konkurencieschopnosť, sociálnu 
spravodlivosť a odolnosť;

E. keďže rovnosť v prístupe 
k možnostiam nadobúdania zručností, 
zvyšovania ich úrovne a rekvalifikácie pre 
všetkých vrátane zraniteľných skupín 
a ľudí v riedko osídlených a neobývaných 
vidieckych a v odľahlých oblastiach je 
kľúčová pre udržateľnú 
konkurencieschopnosť, sociálnu 
spravodlivosť a odolnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže rovnosť v prístupe 
k možnostiam nadobúdania zručností, 
zvyšovania ich úrovne a rekvalifikácie pre 
všetkých vrátane zraniteľných skupín 
a ľudí vo vidieckych alebo odľahlých 
oblastiach je kľúčová pre udržateľnú 
konkurencieschopnosť, sociálnu 
spravodlivosť a odolnosť;

E. keďže rovnosť v prístupe 
k možnostiam nadobúdania zručností, 
zvyšovania ich úrovne a rekvalifikácie, 
k informáciám o zdrojoch zručností a ich 
potrebe, poradenstvu, vzdelávaniu 
a odbornej príprave pre všetkých vrátane 
zraniteľných skupín a ľudí vo vidieckych 
alebo v odľahlých oblastiach je kľúčová 
pre udržateľnú konkurencieschopnosť, 
sociálnu spravodlivosť a odolnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Kim Van Sparrentak

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže rovnosť v prístupe E. keďže rovnosť v prístupe 
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k možnostiam nadobúdania zručností, 
zvyšovania ich úrovne a rekvalifikácie pre 
všetkých vrátane zraniteľných skupín 
a ľudí vo vidieckych alebo odľahlých 
oblastiach je kľúčová pre udržateľnú 
konkurencieschopnosť, sociálnu 
spravodlivosť a odolnosť;

k možnostiam kvalitného a inkluzívneho 
nadobúdania zručností, zvyšovania ich 
úrovne a rekvalifikácie pre všetkých 
vrátane zraniteľných skupín a ľudí 
v znevýhodnených mestských oblastiach 
a vo vidieckych alebo v odľahlých 
oblastiach je kľúčová pre udržateľnú 
konkurencieschopnosť, sociálnu 
spravodlivosť a odolnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže rovnosť v prístupe 
k možnostiam nadobúdania zručností, 
zvyšovania ich úrovne a rekvalifikácie pre 
všetkých vrátane zraniteľných skupín 
a ľudí vo vidieckych alebo odľahlých 
oblastiach je kľúčová pre udržateľnú 
konkurencieschopnosť, sociálnu 
spravodlivosť a odolnosť;

E. keďže rovnosť v prístupe 
k možnostiam nadobúdania zručností, 
zvyšovania ich úrovne a rekvalifikácie pre 
všetkých vrátane zraniteľných skupín 
a ľudí v znevýhodnených mestských 
oblastiach, vo vidieckych alebo 
v odľahlých oblastiach je kľúčová pre 
udržateľnú konkurencieschopnosť, 
sociálnu spravodlivosť a odolnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Antonius Manders

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže rovnosť v prístupe 
k možnostiam nadobúdania zručností, 
zvyšovania ich úrovne a rekvalifikácie pre 
všetkých vrátane zraniteľných skupín 
a ľudí vo vidieckych alebo odľahlých 

E. keďže rovnosť v prístupe 
k možnostiam nadobúdania zručností, 
zvyšovania ich úrovne a rekvalifikácie pre 
všetkých vrátane zraniteľných skupín, 
starších osôb a ľudí vo vidieckych alebo 
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oblastiach je kľúčová pre udržateľnú 
konkurencieschopnosť, sociálnu 
spravodlivosť a odolnosť;

v odľahlých oblastiach je kľúčová pre 
udržateľnú konkurencieschopnosť, 
sociálnu spravodlivosť a odolnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Stelios Kympouropoulos

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže rovnosť v prístupe 
k možnostiam nadobúdania zručností, 
zvyšovania ich úrovne a rekvalifikácie pre 
všetkých vrátane zraniteľných skupín 
a ľudí vo vidieckych alebo odľahlých 
oblastiach je kľúčová pre udržateľnú 
konkurencieschopnosť, sociálnu 
spravodlivosť a odolnosť;

E. keďže rovnosť v prístupe 
k možnostiam nadobúdania zručností, 
zvyšovania ich úrovne a rekvalifikácie pre 
všetkých vrátane zraniteľných skupín 
a ľudí vo vidieckych alebo v odľahlých 
oblastiach a na ostrovoch je kľúčová pre 
udržateľnú konkurencieschopnosť, 
sociálnu spravodlivosť a odolnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže rovnosť v prístupe 
k možnostiam nadobúdania zručností, 
zvyšovania ich úrovne a rekvalifikácie pre 
všetkých vrátane zraniteľných skupín 
a ľudí vo vidieckych alebo odľahlých 
oblastiach je kľúčová pre udržateľnú 
konkurencieschopnosť, sociálnu 
spravodlivosť a odolnosť;

E. keďže rovnosť v prístupe 
k možnostiam nadobúdania zručností, 
zvyšovania ich úrovne a rekvalifikácie pre 
všetkých vrátane zraniteľných skupín 
a ľudí vo vidieckych alebo v odľahlých 
oblastiach je kľúčová pre udržateľnú 
konkurencieschopnosť, sociálnu 
spravodlivosť a odolnosť, najmä 
z hľadiska zvyšovania úrovne 
vzdelávacích, profesionálnych 
a sociálnych činností vo všetkých 
sociálnych skupinách, a to predovšetkým 
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medzi osobami s nízkou kvalifikáciou 
alebo osobami ohrozenými sociálnym 
vylúčením;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže v niektorých krajinách EÚ 
sa čas, ktorý deti venovali školským 
aktivitám, počas krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 skrátil na polovicu; 
keďže zatvorenie inštitúcií vzdelávania 
a odbornej prípravy, aj keď len dočasné, 
môže mať závažne dôsledky pre 
vzdelávajúce sa osoby, negatívne 
ovplyvniť výsledky vzdelávania a prehĺbiť 
existujúce nerovnosti1b;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sabine Verheyen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže na rozdiel od systému 
povinnej školskej dochádzky je 
vzdelávanie dospelých dobrovoľným 
záväzkom prijatým na základe osobnej 
alebo profesionálnej motivácie, čo pre 
poskytovateľov vzdelávania a odbornej 
prípravy predstavuje väčšiu výzvu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 40
Maria Walsh, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Cindy Franssen, Ádám Kósa, 
Andrea Bocskor, Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže disponovanie aktuálnymi 
zručnosťami umožňuje ľuďom udržať si 
zamestnanie na trhu práce a ich sociálne 
začlenenie, čo má zásadný význam aj pre 
duševné zdravie a životy miliónov 
občanov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže rozvoj zručností 
a celoživotné vzdelávanie musia 
sprevádzať ďalšie opatrenia v oblasti 
zamestnanosti s cieľom zabezpečiť 
vysokokvalitné pracovné miesta, ako aj 
spravodlivé mzdy a pracovné podmienky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Lina Gálvez Muñoz, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Elisabetta 
Gualmini, Brando Benifei

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

Ea. keďže neexistuje nič také ako 
rozdielne zručnosti podľa pohlavia, hoci 
pri výbere povolania a kariérnom raste 
dochádza k istým rodovým rozdielom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sabine Verheyen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže politiky v oblasti 
vzdelávania, odbornej prípravy a zručností 
patria do právomoci členských štátov; 
keďže v podpore, koordinácii a dopĺňaní 
opatrení členských štátov v týchto 
oblastiach zohráva EÚ dôležitú úlohu;

F. keďže politiky v oblasti 
vzdelávania, odbornej prípravy a zručností 
patria do právomoci členských štátov; 
keďže v podpore, koordinácii a dopĺňaní 
opatrení členských štátov v týchto 
oblastiach zohráva EÚ dôležitú úlohu; 
keďže programy Únie ako Erasmus+ 
a Európsky zbor solidarity zohrávajú 
dôležitú úlohu pri zvyšovaní úrovne 
zručností mladých ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Andrea Bocskor, Stelios Kympouropoulos, Anne Sander, Ádám Kósa, Romana Tomc, 
Gheorghe Falcă, Krzysztof Hetman, Jarosław Duda, Miriam Lexmann, Maria Walsh

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže politiky v oblasti 
vzdelávania, odbornej prípravy a zručností 
patria do právomoci členských štátov; 
keďže v podpore, koordinácii a dopĺňaní 
opatrení členských štátov v týchto 

F. keďže politiky v oblasti 
vzdelávania, odbornej prípravy a zručností 
patria do právomoci členských štátov; 
keďže v podpore, koordinácii a dopĺňaní 
opatrení členských štátov v týchto 
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oblastiach zohráva EÚ dôležitú úlohu; oblastiach zohráva EÚ dôležitú úlohu; 
keďže nové výzvy si však vyžadujú 
mobilizáciu európskych nástrojov 
a podporných politík v rámci európskeho 
vzdelávacieho priestoru;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Andrea Bocskor, Anne Sander, Ádám Kósa, Romana Tomc, Gheorghe Falcă, Krzysztof 
Hetman, Jarosław Duda, Miriam Lexmann, Maria Walsh

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže digitálne technológie by sa 
však mali vnímať ako nástroj na 
poskytovanie kvalitného vzdelávania 
a odbornej prípravy; keďže v budúcnosti 
sa zvýši potreba digitálnych zručností 
(programovanie, logistika a robotika), 
ktorá sa bude týkať nielen vzdelávacích 
kurzov IT, ale aj učebných osnov ako 
celku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Lina Gálvez Muñoz, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Elisabetta 
Gualmini, Brando Benifei

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže by sa mali lepšie preskúmať 
a uľahčiť príležitosti odbornej prípravy 
a rozvoja zručností s podporou digitálnych 
technológií, napríklad online odbornej 
prípravy pre zraniteľné skupiny alebo 
zamestnancov MSP, ktorá si vyžaduje 
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flexibilnejšie poskytovanie odbornej 
prípravy v úzkej spolupráci so 
zodpovednými regionálnymi inštitúciami 
a orgánmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže miera účasti detí do 3 rokov 
na vzdelávaní a starostlivosti v ranom 
detstve v Európe je v polovici krajín EÚ 
stále nižšia ako 33 %1c;
__________________
1c Kľúčové údaje o vzdelávaní 
a starostlivosti v ranom detstve v Európe, 
vydanie správy Eurydice za rok 2019, s. 26

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Lina Gálvez Muñoz, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Alex Agius 
Saliba, Brando Benifei

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fb. keďže podľa nadácie Eurofound 
by sa mali lepšie preskúmať a strategicky 
riešiť dôsledky na zručnosti súvisiace so 
zavádzaním digitálnych obchodných 
modelov, ako je práca pre platformy, a to 
buď riešenia nesúladu medzi ponúkanými 
a požadovanými zručnosťami a straty 
zručností, alebo rozvojom zručností, ako 
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sú prierezové a podnikateľské zručnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fb. keďže v roku 2019 10,2 % osôb vo 
veku od 18 do 24 rokov v EÚ dosiahlo 
nanajvýš nižšie stredné vzdelanie 
a nepokračovalo v ďalšom vzdelávaní ani 
odbornej príprave (osoby, ktoré predčasne 
ukončili školskú dochádzku)1d;
__________________
1d https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Early_leavers_from_
education_and_training#Overview

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Lina Gálvez Muñoz, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Elisabetta 
Gualmini, Brando Benifei

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fc. keďže úloha, ktorú zohráva učenie 
sa na pracovisku pre využitie a rozvoj 
zručností, sa už dlho považuje za dôležitú, 
pričom z Európskeho prieskumu podnikov 
z roku 2019 vyplynulo, že iba malá časť 
organizácií koherentne kombinuje 
postupy na pracovisku, ktoré optimalizujú 
využívanie zručností a podporujú ich 
rozvoj;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fc. keďže v roku 2017 v Európe tvorili 
ženy 72 % učiteľov; keďže spomedzi 
učiteľov pracujúcich v EÚ malo 9 % 
menej ako 30 rokov, pričom 36 % bolo vo 
veku 50 rokov alebo viac1e;
__________________
1e 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/product
s-eurostat-news/-/EDN-20191004-
1#:~:text=Among%20teachers%20workin
g%20in%20the,were%20aged%2050%20o
r%20older.&text=In%20all%20EU%20M
ember%20States,in%202017%20were%20
predominantly%20female.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Elena Lizzi

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta oznámenie Komisie s názvom 
Európsky program v oblasti zručností pre 
udržateľnú konkurencieschopnosť, 
sociálnu spravodlivosť a odolnosť, ktoré 
stavia zručnosti do centra politického 
programu EÚ a zabezpečuje, aby sa právo 
na odbornú prípravu a celoživotné 
vzdelávanie zakotvené v Európskom 
pilieri sociálnych práv stalo realitou v 

1. berie na vedomie oznámenie 
Komisie s názvom Európsky program v 
oblasti zručností pre udržateľnú 
konkurencieschopnosť, sociálnu 
spravodlivosť a odolnosť, ktoré stavia 
zručnosti do centra politického programu 
EÚ a zabezpečuje, aby sa právo na 
odbornú prípravu a celoživotné 
vzdelávanie stalo realitou v celej Únii; 
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celej Únii; víta 12 hlavných opatrení 
stanovených v oznámení;

berie na vedomie 12 hlavných opatrení 
stanovených v oznámení;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 53
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta oznámenie Komisie s názvom 
Európsky program v oblasti zručností pre 
udržateľnú konkurencieschopnosť, 
sociálnu spravodlivosť a odolnosť, ktoré 
stavia zručnosti do centra politického 
programu EÚ a zabezpečuje, aby sa právo 
na odbornú prípravu a celoživotné 
vzdelávanie zakotvené v Európskom pilieri 
sociálnych práv stalo realitou v celej Únii; 
víta 12 hlavných opatrení stanovených 
v oznámení;

1. víta oznámenie Komisie s názvom 
Európsky program v oblasti zručností pre 
udržateľnú konkurencieschopnosť, 
sociálnu spravodlivosť a odolnosť, ktoré 
stavia zručnosti do centra politického 
programu EÚ a zabezpečuje, aby sa právo 
na kvalitnú a inkluzívnu odbornú prípravu 
a celoživotné vzdelávanie zakotvené 
v Európskom pilieri sociálnych práv stalo 
realitou v celej Únii; víta 12 hlavných 
opatrení stanovených v oznámení; vyzýva 
Komisiu, aby uskutočnila výskum 
zameraný na spôsob, akým toto právo 
dosiahnuť, a aby zaviedla silnejší 
monitorovací mechanizmus, v rámci 
ktorého budú členské štáty povinné 
vypracúvať vnútroštátne akčné programy 
a pravidelne predkladať vnútroštátne 
správy o uplatňovaní tohto práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Maria Walsh, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Cindy Franssen

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta oznámenie Komisie s názvom 
Európsky program v oblasti zručností pre 

1. víta oznámenie Komisie s názvom 
Európsky program v oblasti zručností pre 
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udržateľnú konkurencieschopnosť, 
sociálnu spravodlivosť a odolnosť, ktoré 
stavia zručnosti do centra politického 
programu EÚ a zabezpečuje, aby sa právo 
na odbornú prípravu a celoživotné 
vzdelávanie zakotvené v Európskom pilieri 
sociálnych práv stalo realitou v celej Únii; 
víta 12 hlavných opatrení stanovených 
v oznámení;

udržateľnú konkurencieschopnosť, 
sociálnu spravodlivosť a odolnosť, ktoré 
stavia zručnosti do centra politického 
programu EÚ a zabezpečuje, aby sa právo 
na odbornú prípravu a celoživotné 
vzdelávanie zakotvené v prvej zásade 
Európskeho piliera sociálnych práv stalo 
realitou v celej Únii; víta 12 hlavných 
opatrení stanovených v oznámení 
a kvantitatívne ciele týkajúce sa 
existujúcich ukazovateľov stanovených do 
roku 2025;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Lina Gálvez Muñoz, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Alex Agius 
Saliba, Brando Benifei

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta oznámenie Komisie s názvom 
Európsky program v oblasti zručností pre 
udržateľnú konkurencieschopnosť, 
sociálnu spravodlivosť a odolnosť, ktoré 
stavia zručnosti do centra politického 
programu EÚ a zabezpečuje, aby sa právo 
na odbornú prípravu a celoživotné 
vzdelávanie zakotvené v Európskom pilieri 
sociálnych práv stalo realitou v celej Únii; 
víta 12 hlavných opatrení stanovených 
v oznámení;

1. víta oznámenie Komisie s názvom 
Európsky program v oblasti zručností pre 
udržateľnú konkurencieschopnosť, 
sociálnu spravodlivosť a odolnosť, ktoré 
stavia zručnosti do centra politického 
programu EÚ a zabezpečuje, aby sa právo 
na kvalitnú a inkluzívnu odbornú prípravu 
a celoživotné vzdelávanie pre všetkých 
a vo všetkých oblastiach a odvetviach 
zakotvené v Európskom pilieri sociálnych 
práv stalo realitou v celej Únii; víta 12 
hlavných opatrení stanovených 
v oznámení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Lina Gálvez Muñoz, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Elisabetta 
Gualmini, Brando Benifei
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Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta oznámenie Komisie s názvom 
Európsky program v oblasti zručností pre 
udržateľnú konkurencieschopnosť, 
sociálnu spravodlivosť a odolnosť, ktoré 
stavia zručnosti do centra politického 
programu EÚ a zabezpečuje, aby sa právo 
na odbornú prípravu a celoživotné 
vzdelávanie zakotvené v Európskom pilieri 
sociálnych práv stalo realitou v celej Únii; 
víta 12 hlavných opatrení stanovených 
v oznámení;

1. víta oznámenie Komisie s názvom 
Európsky program v oblasti zručností pre 
udržateľnú konkurencieschopnosť, 
sociálnu spravodlivosť a odolnosť, ktoré 
stavia zručnosti do centra politického 
programu EÚ a zabezpečuje, aby sa právo 
na kvalitnú a inkluzívnu odbornú prípravu 
a celoživotné vzdelávanie zakotvené 
v Európskom pilieri sociálnych práv stalo 
realitou v celej Únii; víta 12 hlavných 
opatrení stanovených v oznámení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Kim Van Sparrentak

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta oznámenie Komisie s názvom 
Európsky program v oblasti zručností pre 
udržateľnú konkurencieschopnosť, 
sociálnu spravodlivosť a odolnosť, ktoré 
stavia zručnosti do centra politického 
programu EÚ a zabezpečuje, aby sa právo 
na odbornú prípravu a celoživotné 
vzdelávanie zakotvené v Európskom pilieri 
sociálnych práv stalo realitou v celej Únii; 
víta 12 hlavných opatrení stanovených 
v oznámení;

1. víta oznámenie Komisie s názvom 
Európsky program v oblasti zručností pre 
udržateľnú konkurencieschopnosť, 
sociálnu spravodlivosť a odolnosť, ktoré 
stavia zručnosti do centra politického 
programu EÚ a zabezpečuje, aby sa právo 
na kvalitnú a inkluzívnu odbornú prípravu 
a celoživotné vzdelávanie zakotvené 
v Európskom pilieri sociálnych práv stalo 
realitou v celej Únii; víta 12 hlavných 
opatrení stanovených v oznámení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Lina Gálvez Muñoz, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Elisabetta 
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Gualmini, Brando Benifei

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje význam prístupu 
k odbornej príprave a rekvalifikácii 
pracovníkov v odvetviach a sektoroch, 
ktoré musia prejsť zásadnými zmenami 
v súvislosti so zelenou a s digitálnou 
transformáciou; zdôrazňuje, že 
kvalifikácie a certifikované kompetencie 
poskytujú pracovníkom pridanú hodnotu, 
zlepšujú ich postavenie na trhu práce 
a môžu sa prenášať pri zmenách na trhu 
práce; vyzýva, aby sa verejná politika 
v oblasti zručností orientovala na 
uznávanie, certifikáciu a potvrdzovanie 
kvalifikácií a kompetencií; zdôrazňuje, že 
by sa mali zaviesť kompenzačné systémy 
založené na zručnostiach 
v spoločnostiach, ktoré majú prístup 
k verejným finančným prostriedkom na 
zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov, a po 
dohode so zástupcami pracovníkov, keďže 
tento systém by zabezpečil návratnosť 
týchto verejných investícií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Ilana 
Cicurel, Atidzhe Alieva-Veli, Cristian Ghinea

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby umožnili široký prístup zraniteľných 
skupín vrátane osôb so zdravotným 
postihnutím, dospelých s nízkou úrovňou 
kvalifikácie, menšín vrátane Rómov, ako 
aj ľudí s prisťahovaleckým pôvodom 
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k nadobúdaniu zručností a zvyšovaniu 
úrovne zručností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Lina Gálvez Muñoz, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Elisabetta 
Gualmini, Brando Benifei

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že úzka spolupráca 
a výmena odporúčaných postupov medzi 
všetkými relevantnými subjektmi 
zapojenými do rozvoja zručností je 
kľúčová na zabezpečenie toho, aby 
pracovná sila mala zručnosti potrebné na 
trhu práce; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že 
treba zhromažďovať aktuálne údaje 
a informácie o ponuke zručností a dopyte 
po nich na trhu práce; podporuje spustenie 
paktu pre zručnosti, ktorého cieľom je 
spojiť všetky zainteresované strany, 
ktorých spoločným cieľom je zvyšovanie 
úrovne zručností a rekvalifikácia európskej 
pracovnej sily;

2. zdôrazňuje, že úzka spolupráca 
a výmena odporúčaných postupov medzi 
všetkými relevantnými subjektmi 
zapojenými do rozvoja zručností, najmä 
medzi sociálnymi partnermi a všetkými 
úrovňami štátnej správy atď., je kľúčová 
na zabezpečenie toho, aby pracovná sila 
mala zručnosti potrebné na trhu práce; 
v tejto súvislosti zdôrazňuje, že treba 
zhromažďovať aktuálne údaje a informácie 
o ponuke zručností a dopyte po nich na 
trhu práce; podporuje spustenie paktu pre 
zručnosti, ktorého cieľom je posilniť 
činnosti spoločností v oblasti zvyšovania 
úrovne zručností a rekvalifikácie európskej 
pracovnej sily; vyzýva na zavedenie 
miestnych paktov pre zručnosti s cieľom 
lepšie zapojiť ľudí z odvetví, ktoré boli 
najviac zasiahnuté krízou COVID-19, 
a pomôcť im s rekvalifikáciou, aby mohli 
byť aj naďalej aktívni na trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 2
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že úzka spolupráca 
a výmena odporúčaných postupov medzi 
všetkými relevantnými subjektmi 
zapojenými do rozvoja zručností je 
kľúčová na zabezpečenie toho, aby 
pracovná sila mala zručnosti potrebné na 
trhu práce; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že 
treba zhromažďovať aktuálne údaje 
a informácie o ponuke zručností a dopyte 
po nich na trhu práce; podporuje spustenie 
paktu pre zručnosti, ktorého cieľom je 
spojiť všetky zainteresované strany, 
ktorých spoločným cieľom je zvyšovanie 
úrovne zručností a rekvalifikácia európskej 
pracovnej sily;

2. zdôrazňuje, že úzka spolupráca 
a výmena odporúčaných postupov medzi 
všetkými relevantnými subjektmi 
a všetkými úrovňami štátnej správy 
zapojenými do rozvoja zručností je 
kľúčová na zabezpečenie toho, aby 
pracovná sila mala zručnosti potrebné na 
trhu práce; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že 
treba zhromažďovať aktuálne údaje 
a informácie o ponuke zručností a dopyte 
po nich na trhu práce; podporuje spustenie 
paktu o zručnostiach s cieľom posilniť 
činnosti spoločností v oblasti zvyšovania 
úrovne zručností a rekvalifikácie európskej 
pracovnej sily a vyzýva na zavedenie 
miestnych paktov pre zručnosti s cieľom 
lepšie zapojiť ľudí z odvetví, ktoré boli 
najviac zasiahnuté krízou COVID-19, 
a pomôcť im s rekvalifikáciou, aby mohli 
byť aj naďalej aktívni na trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Kim Van Sparrentak

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že úzka spolupráca 
a výmena odporúčaných postupov medzi 
všetkými relevantnými subjektmi 
zapojenými do rozvoja zručností je 
kľúčová na zabezpečenie toho, aby 
pracovná sila mala zručnosti potrebné na 
trhu práce; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že 
treba zhromažďovať aktuálne údaje 
a informácie o ponuke zručností a dopyte 
po nich na trhu práce; podporuje spustenie 
paktu pre zručnosti, ktorého cieľom je 
spojiť všetky zainteresované strany, 
ktorých spoločným cieľom je zvyšovanie 

2. zdôrazňuje, že úzka spolupráca 
a výmena odporúčaných postupov medzi 
všetkými relevantnými subjektmi na 
miestnej, vnútroštátnej a európskej úrovni 
zapojenými do rozvoja zručností je 
kľúčová na zabezpečenie toho, aby každý 
jednotlivec mohol nadobudnúť zručnosti 
potrebné na trhu práce a v celej 
spoločnosti; zdôrazňuje, že treba 
zhromažďovať aktuálne údaje, informácie 
a prognózy o ponuke zručností a dopyte po 
nich na trhu práce, a to aj na miestnej 
úrovni; podporuje spustenie paktu pre 



PE660.247v01-00 34/108 AM\1217755SK.docx

SK

úrovne zručností a rekvalifikácia európskej 
pracovnej sily;

zručnosti, ktorého cieľom je spojiť všetky 
zainteresované strany, ktorých spoločným 
cieľom je zvyšovanie úrovne zručností 
a rekvalifikácia európskej pracovnej sily, 
a posilniť činnosti spoločností v tejto 
oblasti; vyzýva na zavedenie miestnych 
paktov pre zručnosti s cieľom lepšie 
zapojiť ľudí z odvetví, ktoré boli najviac 
zasiahnuté krízou COVID-19, a pomôcť 
im s rekvalifikáciou, aby mohli byť aj 
naďalej aktívni na trhu práce; vyzýva 
spoločnosti, aby zabezpečili zvýšenie 
úrovne zručností/rekvalifikáciu svojej 
pracovnej sily a zlepšili poskytovanie 
učňovskej prípravy v súlade s európskym 
rámcom pre kvalitnú a účinnú učňovskú 
prípravu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že úzka spolupráca 
a výmena odporúčaných postupov medzi 
všetkými relevantnými subjektmi 
zapojenými do rozvoja zručností je 
kľúčová na zabezpečenie toho, aby 
pracovná sila mala zručnosti potrebné na 
trhu práce; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že 
treba zhromažďovať aktuálne údaje 
a informácie o ponuke zručností a dopyte 
po nich na trhu práce; podporuje spustenie 
paktu pre zručnosti, ktorého cieľom je 
spojiť všetky zainteresované strany, 
ktorých spoločným cieľom je zvyšovanie 
úrovne zručností a rekvalifikácia európskej 
pracovnej sily;

2. zdôrazňuje, že úzka spolupráca 
a výmena odporúčaných postupov medzi 
všetkými relevantnými subjektmi 
zapojenými do rozvoja zručností je 
kľúčová na zabezpečenie toho, aby 
jednotlivci mali zručnosti potrebné pre trh 
práce aj na posilňovanie sociálnych 
a demokratických hodnôt nevyhnutných 
na to, aby sa stali proaktívnymi občanmi; 
v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu 
zhromažďovať aktuálne údaje a informácie 
o ponuke zručností a dopyte po nich na 
trhu práce a o chýbajúcich sociálnych 
zručnostiach s cieľom zlepšiť možnosti 
vzdelávania okrem iného v oblasti 
rovnosti, medzikultúrneho dialógu, 
základných práv a boja proti akejkoľvek 
forme diskriminácie; podporuje spustenie 
paktu pre zručnosti, ktorého cieľom je 
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spojiť všetky zainteresované strany, 
ktorých spoločným cieľom je zvyšovanie 
úrovne zručností a rekvalifikácia 
európskych občanov a európskej 
pracovnej sily;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Elena Lizzi

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že úzka spolupráca a 
výmena odporúčaných postupov medzi 
všetkými relevantnými subjektmi 
zapojenými do rozvoja zručností je 
kľúčová na zabezpečenie toho, aby 
pracovná sila mala zručnosti potrebné na 
trhu práce; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že 
treba zhromažďovať aktuálne údaje a 
informácie o ponuke zručností a dopyte po 
nich na trhu práce; podporuje spustenie 
paktu pre zručnosti, ktorého cieľom je 
spojiť všetky zainteresované strany, 
ktorých spoločným cieľom je zvyšovanie 
úrovne zručností a rekvalifikácia európskej 
pracovnej sily;

2. zdôrazňuje, že úzka spolupráca a 
výmena odporúčaných postupov medzi 
všetkými relevantnými subjektmi 
zapojenými do rozvoja zručností je 
kľúčová na zabezpečenie toho, aby 
pracovná sila mala zručnosti potrebné na 
trhu práce; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že 
treba zhromažďovať aktuálne údaje a 
informácie o ponuke zručností a dopyte po 
nich na trhu práce; domnieva sa, že je 
potrebné pozorne preskúmať návrh na 
spustenie paktu pre zručnosti, ktorého 
cieľom je spojiť všetky zainteresované 
strany, ktorých spoločným cieľom je 
zvyšovanie úrovne zručností a 
rekvalifikácia európskej pracovnej sily;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 65
Maria Walsh, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Ádám Kósa, Andrea Bocskor, 
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že úzka spolupráca 2. zdôrazňuje, že zručnosti 
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a výmena odporúčaných postupov medzi 
všetkými relevantnými subjektmi 
zapojenými do rozvoja zručností je 
kľúčová na zabezpečenie toho, aby 
pracovná sila mala zručnosti potrebné na 
trhu práce; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že 
treba zhromažďovať aktuálne údaje 
a informácie o ponuke zručností a dopyte 
po nich na trhu práce; podporuje spustenie 
paktu pre zručnosti, ktorého cieľom je 
spojiť všetky zainteresované strany, 
ktorých spoločným cieľom je zvyšovanie 
úrovne zručností a rekvalifikácia európskej 
pracovnej sily;

a celoživotné vzdelávanie sú nevyhnutné 
pre udržateľný rast, produktivitu, 
investície a inovácie, a preto sú 
kľúčovými faktormi 
konkurencieschopnosti podnikov, najmä 
MSP; zdôrazňuje, že úzka spolupráca 
a výmena odporúčaných postupov medzi 
všetkými relevantnými subjektmi 
zapojenými do rozvoja zručností je 
kľúčová na zabezpečenie toho, aby 
pracovná sila mala zručnosti potrebné na 
trhu práce; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že 
treba zhromažďovať aktuálne údaje 
a informácie o ponuke zručností a dopyte 
po nich na trhu práce; podporuje spustenie 
paktu pre zručnosti, ktorého cieľom je 
spojiť všetky zainteresované strany, 
ktorých spoločným cieľom je zvyšovanie 
úrovne zručností a rekvalifikácia európskej 
pracovnej sily;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. pripomína strategický význam 
iniciatív, ako je EuroSkills a WorldSkills, 
ktoré sú vzorovými príkladmi budovania 
partnerstiev medzi podnikmi, vládami, 
regionálnymi a vzdelávacími orgánmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odsek 3
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. poznamenáva, že modernizácia 
systémov odborného vzdelávania 
a prípravy je kľúčom k príprave mladých 
i dospelých na zelenú a digitálnu 
transformáciu a k obnove po pandémii 
COVID-19; víta návrh Komisie na 
odporúčanie Rady týkajúce sa odborného 
vzdelávania a prípravy (OVP) pre 
udržateľnú konkurencieschopnosť, 
sociálnu spravodlivosť a odolnosť; 
zdôrazňuje, že programy odborného 
vzdelávania a prípravy musia byť cielené 
a študentom poskytovať zručnosti, aby na 
trhu práce prosperovali;

3. poznamenáva, že zlepšenie 
systémov odborného vzdelávania 
a prípravy je kľúčom k príprave mladých 
i dospelých na zelenú a digitálnu 
transformáciu a k obnove po pandémii 
COVID-19; víta návrh Komisie na 
odporúčanie Rady týkajúce sa odborného 
vzdelávania a prípravy (OVP) pre 
udržateľnú konkurencieschopnosť, 
sociálnu spravodlivosť a odolnosť; 
zdôrazňuje, že systémy a programy 
odborného vzdelávania a prípravy musia 
byť cielené, dobre navrhnuté a inkluzívne, 
aby mohli všetkým študentom poskytovať 
zručnosti a sociálne kompetencie, aby na 
trhu práce prosperovali, podporovať ich 
prístup ku kvalitným pracovným 
príležitostiam a zároveň posilňovať ich 
občianske a demokratické hodnoty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. poznamenáva, že modernizácia 
systémov odborného vzdelávania a 
prípravy je kľúčom k príprave mladých i 
dospelých na zelenú a digitálnu 
transformáciu a k obnove po pandémii 
COVID-19; víta návrh Komisie na 
odporúčanie Rady týkajúce sa odborného 
vzdelávania a prípravy (OVP) pre 
udržateľnú konkurencieschopnosť, 
sociálnu spravodlivosť a odolnosť; 
zdôrazňuje, že programy odborného 
vzdelávania a prípravy musia byť cielené a 
študentom poskytovať zručnosti, aby na 

3. poznamenáva, že modernizácia 
systémov odborného vzdelávania a 
prípravy je kľúčom k príprave mladých i 
dospelých na koherentné ekologické 
povedomie a digitálnu transformáciu a k 
obnove po pandémii COVID-19; víta návrh 
Komisie na odporúčanie Rady týkajúce sa 
odborného vzdelávania a prípravy (OVP) 
pre udržateľnú konkurencieschopnosť, 
sociálnu spravodlivosť a odolnosť; 
zdôrazňuje, že programy odborného 
vzdelávania a prípravy musia byť cielené a 
študentom poskytovať zručnosti, aby na 
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trhu práce prosperovali; trhu práce prosperovali;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 69
Antonius Manders

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. poznamenáva, že modernizácia 
systémov odborného vzdelávania 
a prípravy je kľúčom k príprave mladých 
i dospelých na zelenú a digitálnu 
transformáciu a k obnove po pandémii 
COVID-19; víta návrh Komisie na 
odporúčanie Rady týkajúce sa odborného 
vzdelávania a prípravy (OVP) pre 
udržateľnú konkurencieschopnosť, 
sociálnu spravodlivosť a odolnosť; 
zdôrazňuje, že programy odborného 
vzdelávania a prípravy musia byť cielené 
a študentom poskytovať zručnosti, aby na 
trhu práce prosperovali;

3. poznamenáva, že modernizácia 
systémov odborného vzdelávania 
a prípravy je kľúčom k príprave mladých, 
dospelých a starších osôb na zelenú 
a digitálnu transformáciu a k obnove po 
pandémii COVID-19; víta návrh Komisie 
na odporúčanie Rady týkajúce sa 
odborného vzdelávania a prípravy (OVP) 
pre udržateľnú konkurencieschopnosť, 
sociálnu spravodlivosť a odolnosť; 
zdôrazňuje, že programy odborného 
vzdelávania a prípravy musia byť cielené 
a študentom poskytovať zručnosti, aby na 
trhu práce prosperovali;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. poznamenáva, že modernizácia 
systémov odborného vzdelávania 
a prípravy je kľúčom k príprave mladých 
i dospelých na zelenú a digitálnu 
transformáciu a k obnove po pandémii 
COVID-19; víta návrh Komisie na 
odporúčanie Rady týkajúce sa odborného 
vzdelávania a prípravy (OVP) pre 

3. poznamenáva, že modernizácia 
systémov odborného vzdelávania 
a prípravy je kľúčom k príprave mladých 
i dospelých na zelenú a digitálnu 
transformáciu a k obnove po pandémii 
COVID-19; víta návrh Komisie na 
odporúčanie Rady týkajúce sa odborného 
vzdelávania a prípravy (OVP) pre 
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udržateľnú konkurencieschopnosť, 
sociálnu spravodlivosť a odolnosť; 
zdôrazňuje, že programy odborného 
vzdelávania a prípravy musia byť cielené 
a študentom poskytovať zručnosti, aby na 
trhu práce prosperovali;

udržateľnú konkurencieschopnosť, 
sociálnu spravodlivosť a odolnosť; 
zdôrazňuje, že programy odborného 
vzdelávania a prípravy musia byť cielené 
a študentom a učiteľom v rámci OVP 
poskytovať zručnosti, aby na trhu práce 
prosperovali; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby na podporu odborného 
vzdelávania a prípravy využívali zdroje 
EÚ a nabádali zamestnávateľov, aby pre 
študentov odborných škôl zabezpečili stáže 
a študentské programy a organizovali 
rôzne súťaže a odvetvové turnaje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Lina Gálvez Muñoz, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Elisabetta 
Gualmini, Brando Benifei

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. poznamenáva, že modernizácia 
systémov odborného vzdelávania 
a prípravy je kľúčom k príprave mladých 
i dospelých na zelenú a digitálnu 
transformáciu a k obnove po pandémii 
COVID-19; víta návrh Komisie na 
odporúčanie Rady týkajúce sa odborného 
vzdelávania a prípravy (OVP) pre 
udržateľnú konkurencieschopnosť, 
sociálnu spravodlivosť a odolnosť; 
zdôrazňuje, že programy odborného 
vzdelávania a prípravy musia byť cielené 
a študentom poskytovať zručnosti, aby na 
trhu práce prosperovali;

3. poznamenáva, že modernizácia 
systémov odborného vzdelávania 
a prípravy je kľúčom k príprave mladých 
i dospelých na zelenú a digitálnu 
transformáciu, k zabezpečeniu toho, aby si 
starší pracovníci a pracovníci hlavnej 
vekovej skupiny udržiavali a rozvíjali 
zručnosti potrebné na zachovanie 
zamestnateľnosti a predĺženie pracovného 
života, a k obnove po pandémii COVID-
19; víta návrh Komisie na odporúčanie 
Rady týkajúce sa odborného vzdelávania 
a prípravy (OVP) pre udržateľnú 
konkurencieschopnosť, sociálnu 
spravodlivosť a odolnosť; zdôrazňuje, že 
programy odborného vzdelávania 
a prípravy musia byť cielené a študentom 
poskytovať zručnosti, aby sa stali 
aktívnymi a demokratickými občanmi 
a aby na trhu práce prosperovali;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Kim Van Sparrentak

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. poznamenáva, že modernizácia 
systémov odborného vzdelávania 
a prípravy je kľúčom k príprave mladých 
i dospelých na zelenú a digitálnu 
transformáciu a k obnove po pandémii 
COVID-19; víta návrh Komisie na 
odporúčanie Rady týkajúce sa odborného 
vzdelávania a prípravy (OVP) pre 
udržateľnú konkurencieschopnosť, 
sociálnu spravodlivosť a odolnosť; 
zdôrazňuje, že programy odborného 
vzdelávania a prípravy musia byť cielené 
a študentom poskytovať zručnosti, aby na 
trhu práce prosperovali;

3. poznamenáva, že modernizácia 
systémov odborného vzdelávania 
a prípravy je kľúčom k príprave mladých 
i dospelých na zelenú a digitálnu 
transformáciu a k obnove po pandémii 
COVID-19; víta návrh Komisie na 
odporúčanie Rady týkajúce sa odborného 
vzdelávania a prípravy (OVP) pre 
udržateľnú konkurencieschopnosť, 
sociálnu spravodlivosť a odolnosť; 
zdôrazňuje, že programy odborného 
vzdelávania a prípravy musia byť cielené 
a zamerané na študentov s cieľom 
zabezpečiť flexibilné individuálne 
vzdelávacie metódy a poskytovať im 
zručnosti, aby na trhu práce prosperovali;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Stelios Kympouropoulos

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. poznamenáva, že modernizácia 
systémov odborného vzdelávania 
a prípravy je kľúčom k príprave mladých 
i dospelých na zelenú a digitálnu 
transformáciu a k obnove po pandémii 
COVID-19; víta návrh Komisie na 
odporúčanie Rady týkajúce sa odborného 
vzdelávania a prípravy (OVP) pre 

3. poznamenáva, že modernizácia 
systémov odborného vzdelávania 
a prípravy je kľúčom k príprave mladých 
i dospelých na zelenú a digitálnu 
transformáciu a k obnove po pandémii 
COVID-19; víta návrh Komisie na 
odporúčanie Rady týkajúce sa odborného 
vzdelávania a prípravy (OVP) pre 
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udržateľnú konkurencieschopnosť, 
sociálnu spravodlivosť a odolnosť; 
zdôrazňuje, že programy odborného 
vzdelávania a prípravy musia byť cielené 
a študentom poskytovať zručnosti, aby na 
trhu práce prosperovali;

udržateľnú konkurencieschopnosť, 
sociálnu spravodlivosť a odolnosť; 
zdôrazňuje, že programy odborného 
vzdelávania a prípravy musia byť cielené, 
mať dlhodobú perspektívu a študentom 
poskytovať zručnosti, aby na trhu práce 
prosperovali;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Maria Walsh, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Cindy Franssen, Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. poznamenáva, že modernizácia 
systémov odborného vzdelávania 
a prípravy je kľúčom k príprave mladých 
i dospelých na zelenú a digitálnu 
transformáciu a k obnove po pandémii 
COVID-19; víta návrh Komisie na 
odporúčanie Rady týkajúce sa odborného 
vzdelávania a prípravy (OVP) pre 
udržateľnú konkurencieschopnosť, 
sociálnu spravodlivosť a odolnosť; 
zdôrazňuje, že programy odborného 
vzdelávania a prípravy musia byť cielené 
a študentom poskytovať zručnosti, aby na 
trhu práce prosperovali;

3. poznamenáva, že modernizácia 
systémov odborného vzdelávania 
a prípravy je kľúčom k príprave mladých 
i dospelých na zelenú a digitálnu 
transformáciu a k obnove po pandémii 
COVID-19; víta návrh Komisie na 
odporúčanie Rady týkajúce sa odborného 
vzdelávania a prípravy (OVP) pre 
udržateľnú konkurencieschopnosť, 
sociálnu spravodlivosť a odolnosť; 
zdôrazňuje, že programy odborného 
vzdelávania a prípravy musia byť cielené, 
prispôsobené, prístupné, priepustné 
a vzájomne prepojené na úrovni EÚ 
a študentom poskytovať zručnosti, aby na 
trhu práce prosperovali;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 3
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. poznamenáva, že modernizácia 
systémov odborného vzdelávania 
a prípravy je kľúčom k príprave mladých 
i dospelých na zelenú a digitálnu 
transformáciu a k obnove po pandémii 
COVID-19; víta návrh Komisie na 
odporúčanie Rady týkajúce sa odborného 
vzdelávania a prípravy (OVP) pre 
udržateľnú konkurencieschopnosť, 
sociálnu spravodlivosť a odolnosť; 
zdôrazňuje, že programy odborného 
vzdelávania a prípravy musia byť cielené 
a študentom poskytovať zručnosti, aby na 
trhu práce prosperovali;

3. poznamenáva, že modernizácia 
systémov odborného vzdelávania 
a prípravy je kľúčom k príprave mladých 
i dospelých na zelenú a digitálnu 
transformáciu a k obnove po pandémii 
COVID-19; víta návrh Komisie na 
odporúčanie Rady týkajúce sa odborného 
vzdelávania a prípravy (OVP) pre 
udržateľnú konkurencieschopnosť, 
sociálnu spravodlivosť a odolnosť; 
zdôrazňuje, že programy odborného 
vzdelávania a prípravy musia byť cielené 
a študentom poskytovať zručnosti, aby na 
trhu práce prosperovali; pripomína, že 
modernizácia programov odborného 
vzdelávania a prípravy musí ísť ruka 
v ruke so zvyšovaním atraktívnosti týchto 
programov, aby sa pre ne mladí ľudia 
rozhodli v dôsledku toho, že sa zaujímajú 
o samotnú odbornú prípravu, a nie iba 
preto, že ich výsledky nie sú pre štúdium 
na univerzite dostatočné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Andrea Bocskor, Stelios Kympouropoulos, Anne Sander, Ádám Kósa, Romana Tomc, 
Gheorghe Falcă, Krzysztof Hetman, Jarosław Duda, Miriam Lexmann, Maria Walsh

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. poznamenáva, že modernizácia 
systémov odborného vzdelávania 
a prípravy je kľúčom k príprave mladých 
i dospelých na zelenú a digitálnu 
transformáciu a k obnove po pandémii 
COVID-19; víta návrh Komisie na 
odporúčanie Rady týkajúce sa odborného 
vzdelávania a prípravy (OVP) pre 
udržateľnú konkurencieschopnosť, 
sociálnu spravodlivosť a odolnosť; 

3. poznamenáva, že modernizácia 
systémov odborného vzdelávania 
a prípravy je kľúčom k príprave mladých 
i dospelých na zelenú a digitálnu 
transformáciu a k obnove po pandémii 
COVID-19; víta návrh Komisie na 
odporúčanie Rady týkajúce sa odborného 
vzdelávania a prípravy (OVP) pre 
udržateľnú konkurencieschopnosť, 
sociálnu spravodlivosť a odolnosť; 
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zdôrazňuje, že programy odborného 
vzdelávania a prípravy musia byť cielené 
a študentom poskytovať zručnosti, aby na 
trhu práce prosperovali;

zdôrazňuje, že programy odborného 
vzdelávania a prípravy musia byť cielené 
a študentom poskytovať zručnosti, aby na 
trhu práce prosperovali; zdôrazňuje 
význam výmeny najlepších postupov 
týkajúcich sa systémov duálneho 
vzdelávania a odborného vzdelávania 
a prípravy, ktorá by mohla prispieť 
k štrukturálnym zmenám na trhu práce 
a viesť k vyššej miere zamestnanosti 
mladých ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje mimoriadny význam 
poskytovania aktívnej podpory učiteľom 
a školiteľom prijatím účinného balíka 
politických opatrení s cieľom zabezpečiť, 
aby boli dobre pripravení a kvalifikovaní 
na digitálnu a zelenú transformáciu škôl 
a inštitúcií; domnieva sa, že vzdelávacie 
odborové zväzy sa musia zapojiť do 
vymedzovania potrebných zručností 
a kompetencií, ktoré majú učitelia 
a školitelia nadobudnúť v rámci 
počiatočného a kontinuálneho 
profesionálneho rozvoja v súvislosti so 
zelenou a digitálnou transformáciou; 
domnieva sa, že investície do verejného 
vzdelávania sa musia výrazne zvýšiť 
a sociálny dialóg s odborovými zväzmi sa 
musí stať kľúčovým pilierom na 
zaručenie primeraných platov, dôchodkov 
a spravodlivých pracovných podmienok 
pre odborníkov v oblasti vzdelávania 
a odbornej prípravy;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 78
Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Ilana 
Cicurel, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Cristian Ghinea

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. pripomína, že odborné zručnosti sú 
jednou z hnacích síl európskeho 
hospodárstva, a požaduje vytvorenie 
vzájomného prepojenia medzi tradičným 
vzdelávaním a odborným vzdelávaním 
a prípravou, v rámci ktorého by rozvoj 
zručností v tejto oblasti, buď ako hlavné 
zameranie, alebo ako doplňujúca súčasť 
možností dostupných pre študentov aj 
dospelých, mohol podporiť dostupné 
príležitosti pre uchádzačov o zamestnanie, 
podporiť pracovnú mobilitu a zlepšiť 
odolnosť trhu práce v krízových 
situáciách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Lina Gálvez Muñoz, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Elisabetta 
Gualmini, Brando Benifei

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. domnieva sa, že učňovská príprava 
môže v tejto súvislosti zohrať dôležitú 
úlohu, keďže pripravuje mladých ľudí na 
pracovné miesta, po ktorých je vysoký 
dopyt, a môže tak prispieť k ich 
udržateľnému začleneniu do trhu práce;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 80
Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Ilana 
Cicurel, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Cristian Ghinea

Návrh uznesenia
Odsek 3 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3b. odporúča Komisii, aby členským 
štátom, ktoré spájajú odborné vzdelávanie 
a prípravu s programom v oblasti 
zručností, poskytla odporúčania 
v súvislosti s vnútroštátnymi 
kompetenciami a zásadou subsidiarity 
s cieľom zlepšiť kariérne poradenstvo 
v oblasti včasnej odborného vzdelávania 
a prípravy a maximalizovať tak počet 
príležitostí, ktoré majú európski mladí 
ľudia na rozvoj svojich zručností; v tejto 
súvislosti víta informácie, ktoré na túto 
tému poskytli stredisko CEDEFOP 
a nadácia EUROFOUND;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Kim Van Sparrentak

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje potrebu zlepšiť systém 
anticipácie zručností na lepšiu identifikáciu 
prichádzajúcich zmien v potrebách 
zručností, poskytovanie odbornej prípravy 
relevantnej pre trh práce a minimalizáciu 
nedostatku zručností a nerovnováhy dopytu 
po zručnostiach a ich ponukou; v tejto 
súvislosti víta opatrenia navrhované 
Komisiou na zlepšenie informovanosti 
o zručnostiach; zdôrazňuje, že posilnenie 
kariérneho poradenstva a prístupu 

4. zdôrazňuje potrebu zlepšiť systém 
anticipácie zručností na lepšiu identifikáciu 
prichádzajúcich zmien v potrebách 
zručností, prípadné poskytovanie 
všeobecných, odvetvových zručností 
a zručností špecifických pre jednotlivé 
povolania a minimalizáciu nedostatku 
zručností a nerovnováhy dopytu po 
zručnostiach a ich ponukou; v tejto 
súvislosti víta opatrenia navrhované 
Komisiou na zlepšenie informovanosti 



PE660.247v01-00 46/108 AM\1217755SK.docx

SK

k informáciám pre študentov 
a vzdelávajúcich sa dospelých môže 
pomôcť znížiť nesúlad dopytu po 
zručnostiach a ich ponukou;

o zručnostiach; zdôrazňuje, že posilnenie 
kariérneho poradenstva od raného veku 
a rovnakého prístupu k informáciám 
a podpore pre študentov a vzdelávajúcich 
sa dospelých môže pomôcť pri výbere 
vhodných metód vzdelávania a odbornej 
prípravy vedúcich k pracovným 
príležitostiam, ktoré zodpovedajú ich 
záujmom, talentom a kompetenciám, čím 
sa zníži nesúlad dopytu po zručnostiach 
a ich ponukou; zdôrazňuje význam 
spolupráce medzi službami zamestnanosti 
a sociálnymi službami s cieľom 
identifikovať a podporiť osoby, ktoré 
nedávno stratili zamestnanie alebo im 
hrozí strata zamestnania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Elena Lizzi

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje potrebu zlepšiť systém 
anticipácie zručností na lepšiu identifikáciu 
prichádzajúcich zmien v potrebách 
zručností, poskytovanie odbornej prípravy 
relevantnej pre trh práce a minimalizáciu 
nedostatku zručností a nerovnováhy dopytu 
po zručnostiach a ich ponukou; v tejto 
súvislosti víta opatrenia navrhované 
Komisiou na zlepšenie informovanosti o 
zručnostiach; zdôrazňuje, že posilnenie 
kariérneho poradenstva a prístupu k 
informáciám pre študentov a 
vzdelávajúcich sa dospelých môže pomôcť 
znížiť nesúlad dopytu po zručnostiach a ich 
ponukou;

4. zdôrazňuje potrebu zlepšiť systém 
anticipácie zručností na lepšiu identifikáciu 
prichádzajúcich zmien v potrebách 
zručností, poskytovanie odbornej prípravy 
relevantnej pre trh práce a minimalizáciu 
nedostatku zručností a nerovnováhy dopytu 
po zručnostiach a ich ponukou; v tejto 
súvislosti berie na vedomie opatrenia 
navrhované Komisiou na zlepšenie 
informovanosti o zručnostiach; zdôrazňuje, 
že posilnenie kariérneho poradenstva a 
prístupu k informáciám pre študentov a 
vzdelávajúcich sa dospelých môže pomôcť 
znížiť nesúlad dopytu po zručnostiach a ich 
ponukou;

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 83
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje potrebu zlepšiť systém 
anticipácie zručností na lepšiu identifikáciu 
prichádzajúcich zmien v potrebách 
zručností, poskytovanie odbornej prípravy 
relevantnej pre trh práce a minimalizáciu 
nedostatku zručností a nerovnováhy dopytu 
po zručnostiach a ich ponukou; v tejto 
súvislosti víta opatrenia navrhované 
Komisiou na zlepšenie informovanosti 
o zručnostiach; zdôrazňuje, že posilnenie 
kariérneho poradenstva a prístupu 
k informáciám pre študentov 
a vzdelávajúcich sa dospelých môže 
pomôcť znížiť nesúlad dopytu po 
zručnostiach a ich ponukou;

4. zdôrazňuje potrebu zlepšiť systém 
anticipácie zručností na lepšiu identifikáciu 
prichádzajúcich zmien v potrebách 
zručností, poskytovanie odbornej prípravy 
relevantnej pre trh práce a minimalizáciu 
nedostatku zručností a nerovnováhy dopytu 
po zručnostiach a ich ponukou, a to 
v spolupráci so sociálnymi partnermi; 
v tejto súvislosti víta opatrenia navrhované 
Komisiou na zlepšenie informovanosti 
o zručnostiach; zdôrazňuje, že používanie 
umelej inteligencie a analýzy veľkých dát 
pri získavaní informácií o zručnostiach 
v rámci vymedzovania nových pracovných 
profilov treba pravidelne a systematicky 
monitorovať, aby sa predchádzalo 
predsudkom a priamej a nepriamej 
diskriminácii, pričom by sa mali zároveň 
prijať nápravné opatrenia; zdôrazňuje, že 
posilnenie kariérneho poradenstva 
a rovnakého prístupu k informáciám pre 
študentov a vzdelávajúcich sa dospelých 
môže pomôcť znížiť nesúlad dopytu po 
zručnostiach a ich ponukou; zdôrazňuje 
význam integrovanej spolupráce medzi 
službami zamestnanosti a sociálnymi 
službami s cieľom identifikovať 
a podporiť osoby, ktoré nedávno stratili 
zamestnanie alebo im hrozí strata 
zamestnania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Lina Gálvez Muñoz, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Elisabetta 
Gualmini, Brando Benifei
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Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje potrebu zlepšiť systém 
anticipácie zručností na lepšiu identifikáciu 
prichádzajúcich zmien v potrebách 
zručností, poskytovanie odbornej prípravy 
relevantnej pre trh práce a minimalizáciu 
nedostatku zručností a nerovnováhy dopytu 
po zručnostiach a ich ponukou; v tejto 
súvislosti víta opatrenia navrhované 
Komisiou na zlepšenie informovanosti 
o zručnostiach; zdôrazňuje, že posilnenie 
kariérneho poradenstva a prístupu 
k informáciám pre študentov 
a vzdelávajúcich sa dospelých môže 
pomôcť znížiť nesúlad dopytu po 
zručnostiach a ich ponukou;

4. zdôrazňuje potrebu zlepšiť systém 
anticipácie zručností na lepšiu identifikáciu 
prichádzajúcich zmien v potrebách 
zručností, poskytovanie odbornej prípravy 
relevantnej pre trh práce a minimalizáciu 
nedostatku zručností a nerovnováhy dopytu 
po zručnostiach a ich ponukou, a to 
v spolupráci so sociálnymi partnermi; 
v tejto súvislosti víta opatrenia navrhované 
Komisiou na zlepšenie informovanosti 
o zručnostiach; zdôrazňuje, že posilnenie 
kariérneho poradenstva a rovnakého 
prístupu k informáciám pre študentov 
a vzdelávajúcich sa dospelých môže 
pomôcť znížiť nesúlad dopytu po 
zručnostiach a ich ponukou; zdôrazňuje 
význam integrovanej spolupráce medzi 
službami zamestnanosti a sociálnymi 
službami s cieľom identifikovať 
a podporiť osoby, ktoré nedávno stratili 
zamestnanie alebo im hrozí strata 
zamestnania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje potrebu zlepšiť systém 
anticipácie zručností na lepšiu identifikáciu 
prichádzajúcich zmien v potrebách 
zručností, poskytovanie odbornej prípravy 
relevantnej pre trh práce a minimalizáciu 
nedostatku zručností a nerovnováhy dopytu 
po zručnostiach a ich ponukou; v tejto 
súvislosti víta opatrenia navrhované 
Komisiou na zlepšenie informovanosti 

4. zdôrazňuje potrebu zlepšiť systém 
anticipácie zručností na lepšiu identifikáciu 
prichádzajúcich zmien v potrebách 
zručností, poskytovanie odbornej prípravy 
relevantnej pre trh práce a minimalizáciu 
nedostatku zručností a nerovnováhy dopytu 
po zručnostiach a ich ponukou; v tejto 
súvislosti víta opatrenia navrhované 
Komisiou na zlepšenie informovanosti 
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o zručnostiach; zdôrazňuje, že posilnenie 
kariérneho poradenstva a prístupu 
k informáciám pre študentov 
a vzdelávajúcich sa dospelých môže 
pomôcť znížiť nesúlad dopytu po 
zručnostiach a ich ponukou;

o zručnostiach; zdôrazňuje, že posilnenie 
kariérneho poradenstva a prístupu 
k informáciám pre študentov 
a vzdelávajúcich sa dospelých môže 
pomôcť znížiť nesúlad dopytu po 
zručnostiach a ich ponukou; zdôrazňuje 
význam celoživotného poradenstva 
v rámci programu v oblasti zručností 
a potrebu zlepšiť prístup ku kvalitnému 
poradenstvu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Lina Gálvez Muñoz, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Elisabetta 
Gualmini, Brando Benifei

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. víta odporúčanie určené členským 
štátom na posilnenie systémov včasného 
varovania s cieľom identifikovať mladých 
ľudí, ktorým hrozí, že sa zaradia medzi 
osoby NEET; je presvedčený, že 
preventívne opatrenia, ako je 
posudzovanie zručností a profesijné 
a odborné poradenstvo, ktoré sa 
zameriavajú na pomoc osobám, ktoré 
predčasne ukončili školskú dochádzku 
alebo vzdelávanie, pred tým, ako sa stanú 
nezamestnanými, a poskytovanie 
inkluzívneho a nediskriminačného 
bežného vzdelávania by pri správnom 
vykonávaní mohli viesť k zníženiu počtu 
osôb NEET v dlhodobom horizonte;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Eugenia Rodríguez Palop
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Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že je potrebné posilniť 
úlohu sociálnych partnerov zabezpečením 
toho, aby sa politikou v oblasti zručností 
podporovali kolektívne zmluvy týkajúce sa 
vymedzovania a regulácie zručností 
a kontinuálnej odbornej prípravy, a to 
konzultáciami so sociálnymi partnermi 
o potrebách kompetencií a aktualizácii 
učebných osnov systémov vzdelávania 
a odbornej prípravy a prostredníctvom 
spoločného navrhovania odbornej 
prípravy na pracovisku so zástupcami 
zamestnancov s cieľom prispôsobiť ju 
potrebám pracovnej sily;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Maria Walsh, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Cindy Franssen

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva Komisiu, aby v súlade 
s cieľmi a vykonávaním Európskeho 
piliera sociálnych práv vložila do 
sociálneho prehľadu ukazovateľ 
nedostatku zručností, ktorý môže byť pre 
tvorcov politík na vnútroštátnej úrovni 
užitočný pri určovaní prípadov, v ktorých 
je potrebné vynaložiť väčšie úsilie, a pri 
zabezpečovaní lepšej koordinácie na 
úrovni EÚ, sledovaní vývoja a pokroku 
v zručnostiach a podnecovaní 
k vzostupnej konvergencii medzi 
členskými štátmi;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 89
Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zastáva názor, že vzájomné 
uznávanie kvalifikácií bude prínosom pri 
prekonávaní nedostatku zručností 
a nesúladu dopytu po zručnostiach a ich 
ponukou;

5. zastáva názor, že treba posilniť 
prenosnosť a úplné uznávanie zručností 
a odborných kvalifikácií; zdôrazňuje, že 
zníženie množstva regulovaných 
pracovných noriem podnieti mobilitu 
a celkovú konkurencieschopnosť 
a zároveň pomôže pri prekonávaní 
nedostatku zručností a nesúladu dopytu po 
zručnostiach a ich ponukou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zastáva názor, že vzájomné 
uznávanie kvalifikácií bude prínosom pri 
prekonávaní nedostatku zručností a 
nesúladu dopytu po zručnostiach a ich 
ponukou;

5. zastáva názor, že vzájomné 
uznávanie kvalifikácií bude prínosom pri 
prekonávaní nedostatku a nesúladu dopytu 
na trhu práce;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 91
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zastáva názor, že vzájomné 5. zdôrazňuje, že je potrebné 
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uznávanie kvalifikácií bude prínosom pri 
prekonávaní nedostatku zručností 
a nesúladu dopytu po zručnostiach a ich 
ponukou;

zabezpečiť účinný sociálny dialóg 
o odbornom vzdelávaní a príprave 
a vzdelávaní dospelých s cieľom 
konsolidovať účinné riadenie odbornej 
prípravy na všetkých úrovniach, ako aj, že 
je potrebné rešpektovať úplnú 
kvalifikáciu a uznávanie a potvrdzovanie 
odbornej prípravy, pracovných skúseností 
a neformálneho vzdelávania 
a informálneho učenia sa; zastáva názor, 
že uznávanie odbornej prípravy 
a vzájomné uznávanie kvalifikácií budú 
prínosom pri prekonávaní nedostatku 
zručností a nesúladu dopytu po 
zručnostiach a ich ponukou, pričom 
umožnia dospelým získať úplnú 
kvalifikáciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Andrea Bocskor, Anne Sander, Ádám Kósa, Romana Tomc, Gheorghe Falcă, Krzysztof 
Hetman, Jarosław Duda, Miriam Lexmann, Maria Walsh

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zastáva názor, že vzájomné 
uznávanie kvalifikácií bude prínosom pri 
prekonávaní nedostatku zručností 
a nesúladu dopytu po zručnostiach a ich 
ponukou;

5. zastáva názor, že vzájomné 
uznávanie kvalifikácií bude prínosom pri 
prekonávaní nedostatku zručností 
a nesúladu dopytu po zručnostiach a ich 
ponukou; zdôrazňuje potrebu riešiť 
nedostatok zručností a nesúlad medzi 
ponúkanými a požadovaným 
zručnosťami, a to uľahčením mobility 
študentov a cezhraničného uznávania 
kvalifikácií prostredníctvom lepšieho 
využívania nástrojov, ako je európsky 
kvalifikačný rámec, Europass-životopis 
(CV), Európsky systém prenosu kreditov, 
Panoráma zručností EÚ, ESCO, portál 
EURES atď.;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 93
Kim Van Sparrentak

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zastáva názor, že vzájomné 
uznávanie kvalifikácií bude prínosom pri 
prekonávaní nedostatku zručností 
a nesúladu dopytu po zručnostiach a ich 
ponukou;

5. zastáva názor, že vzájomné 
uznávanie výsledkov vzdelávania, 
kvalifikácií a diplomov na všetkých 
úrovniach vzdelávania, pokrok v uznávaní 
a potvrdzovaní neformálneho vzdelávania 
a informálneho učenia pomôžu pri 
prekonávaní nedostatku zručností 
a nesúladu dopytu po zručnostiach a ich 
ponukou, pričom umožnia dospelým 
získavať úplnú kvalifikáciu; víta 
oznámenie Komisie o vytvorení 
európskeho priestoru vzdelávania do roku 
2025;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Ilana Cicurel, Marie-
Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Cristian Ghinea

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zastáva názor, že vzájomné 
uznávanie kvalifikácií bude prínosom pri 
prekonávaní nedostatku zručností 
a nesúladu dopytu po zručnostiach a ich 
ponukou;

5. zastáva názor, že vzájomné 
uznávanie kvalifikácií a zručností 
nadobudnutých počas zamestnania 
v inom členskom štáte, ako je členský štát 
pobytu, bude prínosom pri prekonávaní 
nedostatku zručností a nesúladu dopytu po 
zručnostiach a ich ponukou, podporí 
mobilitu a posilní konkurencieschopnosť 
Európy;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 95
Maria Walsh, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Cindy Franssen, Ádám Kósa, 
Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zastáva názor, že vzájomné 
uznávanie kvalifikácií bude prínosom pri 
prekonávaní nedostatku zručností 
a nesúladu dopytu po zručnostiach a ich 
ponukou;

5. zastáva názor, že vzájomné 
uznávanie kvalifikácií bude prínosom pri 
prekonávaní nedostatku zručností 
a nesúladu dopytu po zručnostiach a ich 
ponukou, pričom sa budú účinnejšie 
využívať už dostupné zručnosti, zvýši sa 
mobilita a posilní integrácia a odolnosť 
trhu práce v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zastáva názor, že vzájomné 
uznávanie kvalifikácií bude prínosom pri 
prekonávaní nedostatku zručností 
a nesúladu dopytu po zručnostiach a ich 
ponukou;

5. zastáva názor, že vzájomné 
uznávanie kvalifikácií bude prínosom pri 
prekonávaní nedostatku zručností 
a nesúladu dopytu po zručnostiach a ich 
ponukou; zdôrazňuje, že súčasné nástroje, 
ako je nový Europass a Európsky systém 
kreditov pre odborné vzdelávanie 
a prípravu (ECVET), by sa mali ďalej 
zlepšovať a rozširovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Lina Gálvez Muñoz, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Elisabetta 
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Gualmini, Brando Benifei

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zastáva názor, že vzájomné 
uznávanie kvalifikácií bude prínosom pri 
prekonávaní nedostatku zručností 
a nesúladu dopytu po zručnostiach a ich 
ponukou;

5. zastáva názor, že uznávanie 
odbornej prípravy a vzájomné uznávanie 
kvalifikácií budú prínosom pri 
prekonávaní nedostatku zručností 
a nesúladu dopytu po zručnostiach a ich 
ponukou, pričom umožnia dospelým 
získať úplnú kvalifikáciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že mnohí občania 
nadobúdajú cenné zručnosti a skúsenosti 
mimo systému formálneho vzdelávania 
alebo odbornej prípravy, ako je napríklad 
prípad neformálnych opatrovateľov, ktorí 
poskytujú starostlivosť osobám so 
zdravotným postihnutím alebo starším 
osobám; domnieva sa, že tieto neformálne 
zručnosti by sa mali uznávať, pretože 
môžu pomôcť neformálnym 
opatrovateľom zlepšiť si možnosti na trhu 
práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Eugenia Rodríguez Palop

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

5a. je znepokojený nedostatočným 
vymedzením mikrocertifikátov a ich 
potenciálnym negatívnym vplyvom na 
prístup k zamestnaniu a na kvalitu a dĺžku 
trvania pracovných miest; zdôrazňuje, že 
mikrocertifikáty môžu len dopĺňať úplnú 
kvalifikáciu a že by mali byť predmetom 
sociálneho dialógu o odborných 
kvalifikáciách a kolektívnych zmluvách, 
pričom by sa mali byť prísne regulovať 
a monitorovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Ilana 
Cicurel, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Cristian Ghinea

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva na úplné vykonávanie 
smernice o uznávaní odborných 
kvalifikácií, keďže zahrnutý spoločný 
rámec odbornej prípravy môže zvýšiť 
počet odborníkov využívajúcich systém 
automatického uznávania kvalifikácií, 
a podporuje jej prepojenie s vývojom 
digitálneho a celoeurópskeho európskeho 
pasu zručností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)



AM\1217755SK.docx 57/108 PE660.247v01-00

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zvýšili svoje úsilie s cieľom udržať si 
zahraničných študentov po skončení ich 
štúdia na európskych univerzitách; 
zdôrazňuje, že zabezpečenie prístupu 
absolventov k mobilite v rámci EÚ, ako aj 
platných víz pre uchádzačov 
o zamestnanie by mohlo zvýšiť celkovú 
atraktívnosť EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sabine Verheyen

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. požaduje preto automatické 
uznávanie vysokoškolských diplomov, 
maturitných vysvedčení a výsledkov 
období vzdelávania v zahraničí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Ilana 
Cicurel, Marie-Pierre Vedrenne, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Cristian Ghinea

Návrh uznesenia
Odsek 5 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5b. požaduje odblokovanie súčasného 
návrhu o modrej karte s cieľom 
poskytnúť európskym spoločnostiam 
potrebné právomoci na to, aby stali, resp. 
zostali konkurencieschopnými;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Ilana Cicurel, Marie-
Pierre Vedrenne, Radka Maxová, Cristian Ghinea

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. poznamenáva, že pandémia 
COVID-19 vyzdvihla význam digitálnych 
zručností, zmenila dopyt po zručnostiach 
na trhu práce, čím sa prehĺbil nedostatok 
digitálnych zručností, a zhoršila 
predchádzajúce nerovnosti vo vzdelávaní;

6. vyzýva Európsku komisiu 
a členské štáty, aby prednostne riešili 
otázku nedostatku digitálnych zručností, 
a to zabezpečením prístupu zraniteľných 
regiónov a odkázaných občanov, ako aj 
osôb ohrozených sociálnym vylúčením 
vrátane osôb so zdravotným postihnutím 
alebo osôb pochádzajúcich z etnických 
menšín k digitálnemu vzdelávaniu 
a odbornej príprave, minimálnemu 
požadovanému technickému vybaveniu 
a rozšírenému prístupu na internet;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Maria Walsh, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Cindy Franssen, Ádám Kósa, 
Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. poznamenáva, že pandémia 
COVID-19 vyzdvihla význam digitálnych 
zručností, zmenila dopyt po zručnostiach 
na trhu práce, čím sa prehĺbil nedostatok 
digitálnych zručností, a zhoršila 
predchádzajúce nerovnosti vo vzdelávaní;

6. poznamenáva, že pandémia 
COVID-19 vyzdvihla význam digitálnych 
zručností, zmenila dopyt po zručnostiach 
na trhu práce, čím sa prehĺbil nedostatok 
digitálnych zručností, a zhoršila 
predchádzajúce nerovnosti vo vzdelávaní; 
zdôrazňuje, že zabezpečenie rovnakých 
príležitostí pre všetkých má kľúčový 
význam, že sú potrebné stimuly na 
zabezpečenie prístupu zraniteľnejších 
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osôb k počítačom, širokopásmovému 
pripojeniu, digitálnym pomôckam a iným 
technologickým vzdelávacím nástrojom 
a že sa týmto kategóriám osôb musí 
poskytnúť podpora s cieľom zvýšiť 
úroveň ich digitálnych zručností, ktoré 
potrebujú, aby prosperovali, zabrániť 
prehlbovaniu nerovností a zabezpečiť, aby 
sa na nikoho nezabudlo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sabine Verheyen

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. poznamenáva, že pandémia 
COVID-19 vyzdvihla význam digitálnych 
zručností, zmenila dopyt po zručnostiach 
na trhu práce, čím sa prehĺbil nedostatok 
digitálnych zručností, a zhoršila 
predchádzajúce nerovnosti vo vzdelávaní;

6. poznamenáva, že pandémia 
COVID-19 vyzdvihla význam základných 
aj pokročilých digitálnych zručností, 
odolných systémov vzdelávania a ich 
schopnosti prispôsobiť sa osobným, 
diaľkovým, online a hybridným metódam 
výučby; ďalej poznamenáva, že pandémia 
COVID-19 zmenila dopyt po zručnostiach 
na trhu práce, čím sa prehĺbil nedostatok 
digitálnych zručností, a zhoršila 
predchádzajúce nerovnosti vo vzdelávaní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Andrea Bocskor, Anne Sander, Ádám Kósa, Romana Tomc, Gheorghe Falcă, Krzysztof 
Hetman, Jarosław Duda, Miriam Lexmann, Maria Walsh

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. poznamenáva, že pandémia 
COVID-19 vyzdvihla význam digitálnych 

6. poznamenáva, že pandémia 
COVID-19 vyzdvihla význam digitálnych 
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zručností, zmenila dopyt po zručnostiach 
na trhu práce, čím sa prehĺbil nedostatok 
digitálnych zručností, a zhoršila 
predchádzajúce nerovnosti vo vzdelávaní;

zručností, zmenila dopyt po zručnostiach 
na trhu práce, čím sa prehĺbil nedostatok 
digitálnych zručností, a zhoršila 
predchádzajúce nerovnosti vo vzdelávaní; 
zdôrazňuje, že pre vysokokvalifikovaných 
odborníkov treba zabezpečiť odbornú 
prípravu a vybaviť ich digitálnymi 
zručnosťami a inovatívnym 
a podnikateľským myslením;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Kim Van Sparrentak

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. poznamenáva, že pandémia 
COVID-19 vyzdvihla význam digitálnych 
zručností, zmenila dopyt po zručnostiach 
na trhu práce, čím sa prehĺbil nedostatok 
digitálnych zručností, a zhoršila 
predchádzajúce nerovnosti vo vzdelávaní;

6. poznamenáva, že pandémia 
COVID-19 vyzdvihla význam digitálnych 
zručností, zmenila dopyt po zručnostiach 
na trhu práce, čím sa prehĺbil nedostatok 
digitálnych zručností, a zhoršila 
predchádzajúce nerovnosti a nedostatky vo 
vzdelávaní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sabine Verheyen

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
v prístupe žien k rozvoju zručností a účasti 
na trhu práce naďalej pretrvávajú rodové 
rozdiely;[1] zdôrazňuje, že medzi hlavné 
výzvy, ktorým ženy čelia, patria prekážky 
vo vzdelávaní a odbornej príprave 
v predmetoch STEM, sociokultúrne 
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a hospodárske obmedzenia, najmä vo 
vidieckych a neformálnych 
hospodárstvach a vážny nedostatok 
v presadzovaní rovnakých príležitostí žien 
pri výbere povolaní, v ktorých dominujú 
väčšinou muži; vyzýva Komisiu, aby 
podporovala siete mentorov, a tým 
umožnila ženským vzorom nabádať ženy, 
aby sa rozhodli pre alternatívu 
k tradičným rodovo stereotypným 
povolaniam[1]; Politická správa MOP, 
august 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. pripomína, že okrem nedostatku 
digitálnych zručností odhalila kríza 
COVID-19 aj nedostatočné pripojenie na 
internet a nedostatok digitálnych 
nástrojov medzi zraniteľnými skupinami 
osôb, ako sú osoby pochádzajúce zo 
znevýhodneného prostredia, z menšín 
alebo osoby so zdravotným postihnutím; 
domnieva sa, že posilňovanie digitálnych 
zručností musí sprevádzať zlepšenie 
prístupu na internet a k digitálnym 
nástrojom, a to s osobitným dôrazom na 
najzraniteľnejšie skupiny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje významnú úlohu 
digitálnych riešení, ako je práca na 
diaľku, pre ktoré má rozvoj digitálnych 
zručností zásadný význam; zdôrazňuje 
množstvo príležitostí, ktoré ponúka na 
zlepšenie pracovných podmienok 
zamestnancov, a to aj pre zamestnancov 
vo veku tesne pred odchodom do 
dôchodku, ako aj na zabezpečenie 
inkluzívnejšieho pracovného prostredia, 
najmä na účely zosúladenia pracovného 
a súkromného života a pre osoby so 
zdravotným postihnutím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Ilana Cicurel, Marie-
Pierre Vedrenne, Radka Maxová, Sylvie Brunet, Cristian Ghinea

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. s veľkým záujmom berie na 
vedomie príležitosť, ktorú poskytuje 
rozšírenie digitálnej práce pre sociálne 
začlenenie osôb so zdravotným 
postihnutím, a žiada, aby Komisia vo 
svojich odporúčaniach členským štátom 
venovala osobitnú pozornosť spôsobom, 
ako zlepšiť ich prístup k digitálnym 
zručnostiam alebo rekvalifikácii, 
a koordinovať ju s novými potrebami 
rozvíjajúceho sa celosvetového 
digitálneho hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
úsporné opatrenia spôsobili škrty 
v investíciách do programov verejného 
vzdelávania a odbornej prípravy a viedli 
k prehĺbeniu nerovností, čo mnohým 
mladým študentom a vzdelávajúcim sa 
dospelým bráni v prístupe ku kvalitným 
možnostiam vzdelávania a odbornej 
prípravy a následne zväčšuje nedostatky 
v zručnostiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Lina Gálvez Muñoz, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Elisabetta 
Gualmini, Brando Benifei

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva Komisiu, aby podporovala 
ponuku odbornej prípravy pre 
pracovníkov pracujúcich na skrátený 
pracovný čas alebo pracovníkov 
poberajúcich čiastočnú podporu 
v nezamestnanosti, a to aj 
prostredníctvom systému SURE, a vyzýva 
členské štáty, aby pre dotknutých 
pracovníkov vypracovali vhodné 
vzdelávacie opatrenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Lina Gálvez Muñoz, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Elisabetta 
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Gualmini, Brando Benifei

Návrh uznesenia
Odsek 6 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6b. vyzýva zamestnávateľov, aby 
prispôsobili postupy na pracovisku, ktoré 
zhodnocujú zručnosti pracovnej sily 
a podporujú rozvoj zručností, a to 
upriamením pozornosti na vzdelávanie 
ďalšej generácie manažérov v otázkach 
týkajúcich sa zavádzania organizačných 
postupov zameraných na využívanie 
a rozvoj zručností, ako aj na podporu 
národných vlád a sociálnych partnerov pri 
rozvoji sietí a podporných štruktúr 
s cieľom poskytnúť organizáciám 
poradenstvo o najvhodnejšej kombinácii 
postupov na pracovisku vzhľadom na ich 
okolnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Ilana 
Cicurel, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová, Sylvie Brunet, Cristian Ghinea

Návrh uznesenia
Odsek 6 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6b. konštatuje, že v kontexte 
rozvíjajúcej sa práce na diaľku musí 
Komisia a členské štáty zabezpečiť, aby sa 
zručnosti podporujúce tento nový spôsob 
práce stali stredobodom ich stratégií; 
zdôrazňuje, že vzdelávanie a školy na 
diaľku predstavujú pre učiteľov aj 
vzdelávajúce sa osoby výzvu a že zručnosti 
školiteľov a pedagógov potrebné na 
poskytovanie takéhoto vzdelávania 
a odbornej prípravy sú v súčasnosti pre 
Európu krátkodobou prioritou;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sabine Verheyen

Návrh uznesenia
Odsek 6 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6b. nepochybuje o tom, že poradenstvo 
je dôležitým aspektom na podporu 
odôvodneného a inteligentného výberu 
povolania a na predchádzanie 
predčasnému ukončeniu vzdelávania 
a odbornej prípravy a že podpora počas 
štúdia a odbornej prípravy je zároveň 
kľúčom k úspešnému vzdelávaniu 
a rozvoju zručností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Lina Gálvez Muñoz, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Elisabetta 
Gualmini, Brando Benifei

Návrh uznesenia
Odsek 6 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6c. vyzýva na uľahčenie uznávania 
a prenosnosti dosiahnutých výsledkov 
v oblasti neformálneho vzdelávania 
a informálneho učenia sa vrátane 
výsledkov získaných v rámci foriem 
zamestnania založených na digitalizácii, 
ako je práca pre platformy;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 119
Lina Gálvez Muñoz, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Elisabetta 
Gualmini, Brando Benifei

Návrh uznesenia
Odsek 6 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6d. pripomína význam európskeho 
legislatívneho rámca, ktorého cieľom je 
regulovať podmienky práce na diaľku 
a právo odpojiť sa v celej Únii 
a zabezpečovať dôstojné pracovné 
podmienky a podmienky zamestnávania 
v digitálnom hospodárstve stimulovanom 
nadobúdaním nových zručností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Lina Gálvez Muñoz, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Elisabetta 
Gualmini, Brando Benifei

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva na okamžité a odvážne 
európske a vnútroštátne opatrenia s cieľom 
dostať digitálne zručnosti do centra politík 
vzdelávania a odbornej prípravy, 
sprístupniť digitálne zručnosti pre 
všetkých, zlepšiť digitálne zručnosti 
učiteľov a školiteľov a vybaviť školy, 
inštitúcie odbornej prípravy a univerzity 
technológiami potrebnými na online 
a diaľkové vzdelávanie; podporuje 
plánované opatrenia Komisie stanovené 
v programe v oblasti zručností a pláne 
digitálneho vzdelávania na roky 2021 –
 2027;

7. vyzýva na okamžité a odvážne 
európske vnútroštátne a miestne opatrenia 
s cieľom dostať digitálne zručnosti do 
centra politík vzdelávania a odbornej 
prípravy, sprístupniť digitálne zručnosti, 
nástroje IT a prístup na internet pre 
všetkých, zlepšiť digitálne zručnosti 
učiteľov a školiteľov a vybaviť školy, 
inštitúcie odbornej prípravy a univerzity 
technológiami a digitálnou 
infraštruktúrou potrebnými na online 
a diaľkové vzdelávanie; podporuje 
plánované opatrenia Komisie stanovené 
v programe v oblasti zručností a pláne 
digitálneho vzdelávania na roky 2021 –
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 2027;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Elena Lizzi

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva na okamžité a odvážne 
európske a vnútroštátne opatrenia s cieľom 
dostať digitálne zručnosti do centra politík 
vzdelávania a odbornej prípravy, 
sprístupniť digitálne zručnosti pre 
všetkých, zlepšiť digitálne zručnosti 
učiteľov a školiteľov a vybaviť školy, 
inštitúcie odbornej prípravy a univerzity 
technológiami potrebnými na online a 
diaľkové vzdelávanie; podporuje 
plánované opatrenia Komisie stanovené v 
programe v oblasti zručností a pláne 
digitálneho vzdelávania na roky 2021 – 
2027;

7. vyzýva na okamžité a odvážne 
európske a vnútroštátne opatrenia s cieľom 
dostať digitálne zručnosti do centra politík 
vzdelávania a odbornej prípravy, 
sprístupniť digitálne zručnosti pre 
všetkých, zlepšiť digitálne zručnosti 
učiteľov a školiteľov a vybaviť školy, 
inštitúcie odbornej prípravy a univerzity 
technológiami potrebnými na online a 
diaľkové vzdelávanie; domnieva sa, že je 
potrebné preskúmať plánované opatrenia 
Komisie stanovené v programe v oblasti 
zručností a pláne digitálneho vzdelávania 
na roky 2021 – 2027;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 122
Kim Van Sparrentak

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva na okamžité a odvážne 
európske a vnútroštátne opatrenia s cieľom 
dostať digitálne zručnosti do centra politík 
vzdelávania a odbornej prípravy, 
sprístupniť digitálne zručnosti pre 
všetkých, zlepšiť digitálne zručnosti 
učiteľov a školiteľov a vybaviť školy, 
inštitúcie odbornej prípravy a univerzity 

7. vyzýva na okamžité európske 
vnútroštátne, regionálne a miestne 
opatrenia a požaduje zdroje s cieľom 
dostať digitálne zručnosti do centra politík 
vzdelávania a odbornej prípravy a zároveň 
zabezpečiť vysokú úroveň zručností 
študentov v čítaní a matematike, 
sprístupniť digitálne zručnosti, nástroje IT 
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technológiami potrebnými na online 
a diaľkové vzdelávanie; podporuje 
plánované opatrenia Komisie stanovené 
v programe v oblasti zručností a pláne 
digitálneho vzdelávania na roky 2021 –
 2027;

a prístup na internet pre všetkých, zlepšiť 
digitálne zručnosti učiteľov a školiteľov 
a vybaviť školy, inštitúcie odbornej 
prípravy, poskytovateľov OVP a univerzity 
verejnými a nezávislými online 
vzdelávacími platformami a inými 
technológiami vrátane digitálnej 
infraštruktúry potrebnými na online 
a diaľkové vzdelávanie, ako aj zmiešané 
učenie; podporuje plánované opatrenia 
Komisie stanovené v programe v oblasti 
zručností a pláne digitálneho vzdelávania 
na roky 2021 – 2027;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva na okamžité a odvážne 
európske a vnútroštátne opatrenia s cieľom 
dostať digitálne zručnosti do centra politík 
vzdelávania a odbornej prípravy, 
sprístupniť digitálne zručnosti pre 
všetkých, zlepšiť digitálne zručnosti 
učiteľov a školiteľov a vybaviť školy, 
inštitúcie odbornej prípravy a univerzity 
technológiami potrebnými na online 
a diaľkové vzdelávanie; podporuje 
plánované opatrenia Komisie stanovené 
v programe v oblasti zručností a pláne 
digitálneho vzdelávania na roky 2021 –
 2027;

7. vyzýva na okamžité a odvážne 
európske a vnútroštátne opatrenia s cieľom 
dostať digitálne zručnosti do centra politík 
vzdelávania a odbornej prípravy, 
sprístupniť digitálne zručnosti pre 
všetkých, zlepšiť digitálne zručnosti 
učiteľov a školiteľov a vybaviť školy, 
inštitúcie odbornej prípravy, organizácie 
pôsobiace v oblasti vzdelávania dospelých 
a univerzity technológiami potrebnými na 
online a diaľkové vzdelávanie; podporuje 
plánované opatrenia Komisie stanovené 
v programe v oblasti zručností a pláne 
digitálneho vzdelávania na roky 2021 –
 2027; zdôrazňuje význam stimulov pre 
rozvoj obsahu digitálneho vzdelávania 
a modulov základných učebných osnov 
v súlade s potrebami trhu práce, so 
zameraním na digitálne a ekologické 
zručnosti, a to aj prostredníctvom online 
platforiem odbornej prípravy;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sabine Verheyen

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva na okamžité a odvážne 
európske a vnútroštátne opatrenia s cieľom 
dostať digitálne zručnosti do centra politík 
vzdelávania a odbornej prípravy, 
sprístupniť digitálne zručnosti pre 
všetkých, zlepšiť digitálne zručnosti 
učiteľov a školiteľov a vybaviť školy, 
inštitúcie odbornej prípravy a univerzity 
technológiami potrebnými na online 
a diaľkové vzdelávanie; podporuje 
plánované opatrenia Komisie stanovené 
v programe v oblasti zručností a pláne 
digitálneho vzdelávania na roky 2021 –
 2027;

7. vyzýva na okamžité a odvážne 
európske a vnútroštátne opatrenia 
a hodnotiace mechanizmy s cieľom dostať 
digitálne zručnosti do centra politík 
vzdelávania a odbornej prípravy, 
sprístupniť digitálne zručnosti pre 
všetkých, zlepšiť digitálne zručnosti 
učiteľov a školiteľov a vybaviť školy, 
inštitúcie odbornej prípravy a univerzity 
technológiami potrebnými na online 
a diaľkové vzdelávanie; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje význam skutočného prístupu 
založeného na celoživotnom vzdelávaní; 
podporuje plánované opatrenia Komisie 
stanovené v programe v oblasti zručností 
a v pláne digitálneho vzdelávania na roky 
2021 – 2027 a vyzýva na užšiu spoluprácu 
medzi Komisiou a členskými štátmi v tejto 
oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva na okamžité a odvážne 
európske a vnútroštátne opatrenia s cieľom 
dostať digitálne zručnosti do centra politík 
vzdelávania a odbornej prípravy, 
sprístupniť digitálne zručnosti pre 

7. vyzýva na okamžité a odvážne 
európske a vnútroštátne opatrenia s cieľom 
dostať digitálne zručnosti do centra politík 
vzdelávania a odbornej prípravy, 
sprístupniť digitálne zručnosti, nástroje IT 
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všetkých, zlepšiť digitálne zručnosti 
učiteľov a školiteľov a vybaviť školy, 
inštitúcie odbornej prípravy a univerzity 
technológiami potrebnými na online 
a diaľkové vzdelávanie; podporuje 
plánované opatrenia Komisie stanovené 
v programe v oblasti zručností a pláne 
digitálneho vzdelávania na roky 2021 –
 2027;

a prístup na internet pre všetkých, zlepšiť 
digitálne zručnosti učiteľov a školiteľov 
a vybaviť školy, inštitúcie odbornej 
prípravy a univerzity technológiami 
potrebnými na online a diaľkové 
vzdelávanie; podporuje plánované 
opatrenia Komisie stanovené v programe 
v oblasti zručností a pláne digitálneho 
vzdelávania na roky 2021 – 2027;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sabine Verheyen

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že v Európe ešte stále 
možno nájsť deti bez akéhokoľvek 
prístupu k vzdelávaniu, ako aj žiakov 
a študentov bez akéhokoľvek alebo aspoň 
primeraného prístupu k digitálnemu 
vzdelávaniu z dôvodu absencie alebo 
nedostatku primeraného digitálnych 
zariadení, softvéru či internetového 
pripojenia; opakovane pripomína potrebu 
zlepšiť prepojenosť na všetkých 
úrovniach, najmä vo vidieckych 
a v odľahlých oblastiach, kde často chýba, 
a zlepšiť prístup k digitálnemu vybaveniu; 
poukazuje na priekopnícke inovácie 
v oblasti vzdelávacích počítačov, tabletov 
a softvéru v Európe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Maria Walsh, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Cindy Franssen, Ádám Kósa, 
Andrea Bocskor, Miriam Lexmann
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Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje, že dôsledky pandémie 
COVID-19 ponúkajú jedinečnú 
príležitosť na urýchlenie digitálnej 
a technologickej revolúcie v rámci 
celoživotného vzdelávania, ktorá môže 
podľa možnosti odstrániť fyzické 
prekážky a výrazne zvýšiť jeho dosah 
a vplyv; nabáda členské štáty 
a poskytovateľov vzdelávania, aby rozšírili 
príležitosti na vzdelávanie bez väzby na 
konkrétne miesto, čím sa študentom 
v odľahlých a vo vidieckych oblastiach 
alebo v zahraničí umožní prístup ku 
kurzom v celej EÚ, bez obmedzení 
týkajúcich sa miesta;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje, že by sa mali 
vypracovať a uplatniť európske 
a vnútroštátne opatrenia vrátane 
vzdelávacích programov a cielených 
investícií s konečným cieľom zabezpečiť 
pripravenosť občanov na ich budúce 
povolania, ktoré si vyžadujú digitálne 
zručnosti, s cieľom plne využiť potenciál 
digitálnej transformácie na trhu práce EÚ 
a v plnej miere využívať nové pracovné 
metódy zavedené podnikmi, ako je práca 
na diaľku;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 129
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva Komisiu, aby podporovala 
udržateľné investície do poskytovania 
kvalitnej učňovskej prípravy, účasti 
dospelých na celoživotnom vzdelávaní 
a odbornej príprave zamestnancov ako 
priority v rámci európskeho semestra 
a sociálneho prehľadu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sabine Verheyen

Návrh uznesenia
Odsek 7 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7b. poukazuje na potrebu podrobnejšie 
objasniť iniciatívu európskych univerzít 
a jej ambíciu stanoviť normy pre 
vysokoškolské vzdelávanie v EÚ; 
opakovane pripomína, že úspešná 
spolupráca medzi univerzitami sa vždy 
opiera o prístup zdola nahor, akademickú 
nezávislosť a excelentnosť a že bolonský 
proces je hlavným nástrojom na 
zabezpečovanie spolupráce univerzít v EÚ 
aj mimo nej;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Elena Lizzi

Návrh uznesenia
Odsek 8



AM\1217755SK.docx 73/108 PE660.247v01-00

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. poznamenáva, že ekologická 
transformácia je dôležitou hybnou silou 
dopytu po pracovnej sile vo všetkých 
odvetviach a môže vytvoriť milióny 
pracovných príležitostí; pripomína, že 
úspešná transformácia na ekologické 
hospodárstvo má ísť ruka v ruke s 
opatreniami na získavanie zručností, 
rekvalifikácie a zvyšovania kvalifikácie s 
cieľom rozvíjať zručnosti, vedomosti a 
kompetencie, ktoré ekologické 
hospodárstvo potrebuje; v tejto súvislosti 
víta opatrenia Komisie na podporu 
nadobúdania zručností pre ekologickú 
transformáciu; vyzýva na urýchlené 
prijatie opatrení s cieľom vyvarovať sa 
nedostatku zručností v tejto oblasti a 
umožniť EÚ, aby zostala svetovým lídrom 
v ekologickom hospodárstve;

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 132
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. poznamenáva, že ekologická 
transformácia je dôležitou hybnou silou 
dopytu po pracovnej sile vo všetkých 
odvetviach a môže vytvoriť milióny 
pracovných príležitostí; pripomína, že 
úspešná transformácia na ekologické 
hospodárstvo má ísť ruka v ruke 
s opatreniami na získavanie zručností, 
rekvalifikácie a zvyšovania kvalifikácie 
s cieľom rozvíjať zručnosti, vedomosti 
a kompetencie, ktoré ekologické 
hospodárstvo potrebuje; v tejto súvislosti 
víta opatrenia Komisie na podporu 
nadobúdania zručností pre ekologickú 

8. poznamenáva, že ekologická 
transformácia je veľmi dôležitou hybnou 
silou dopytu po pracovnej sile vo všetkých 
odvetviach a môže vytvoriť milióny 
kvalitných pracovných príležitostí; 
pripomína, že úspešná sociálne 
spravodlivá transformácia na klimaticky 
neutrálne a obehové hospodárstvo, 
v ktorom sa efektívne využívajú zdroje 
a energia a ktoré je plne založené na 
obnoviteľných zdrojoch energie, má ísť 
ruka v ruke s opatreniami na získavanie 
zručností, rekvalifikácie a zvyšovania 
kvalifikácie s cieľom rozvíjať požadované 
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transformáciu; vyzýva na urýchlené 
prijatie opatrení s cieľom vyvarovať sa 
nedostatku zručností v tejto oblasti 
a umožniť EÚ, aby zostala svetovým 
lídrom v ekologickom hospodárstve;

zručnosti, vedomosti a kompetencie; 
v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby bola 
ambicióznejšia, a to zlepšením svojej 
celkovej činnosti vrátane zintenzívnenia 
podpory nadobúdania zručností potrebných 
na dosiahnutie sociálne spravodlivej 
transformácie na klimaticky neutrálne 
a obehové hospodárstvo, v ktorom sa 
efektívne využívajú zdroje a energia 
a ktoré je plne založené na obnoviteľných 
zdrojoch energie, do roku 2040; vyzýva na 
urýchlené prijatie opatrení s cieľom 
vyvarovať sa nedostatku zručností v tejto 
oblasti a umožniť EÚ, aby zostala 
svetovým lídrom v ekologickom 
hospodárstve;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Kim Van Sparrentak

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. poznamenáva, že ekologická 
transformácia je dôležitou hybnou silou 
dopytu po pracovnej sile vo všetkých 
odvetviach a môže vytvoriť milióny 
pracovných príležitostí; pripomína, že 
úspešná transformácia na ekologické 
hospodárstvo má ísť ruka v ruke 
s opatreniami na získavanie zručností, 
rekvalifikácie a zvyšovania kvalifikácie 
s cieľom rozvíjať zručnosti, vedomosti 
a kompetencie, ktoré ekologické 
hospodárstvo potrebuje; v tejto súvislosti 
víta opatrenia Komisie na podporu 
nadobúdania zručností pre ekologickú 
transformáciu; vyzýva na urýchlené prijatie 
opatrení s cieľom vyvarovať sa nedostatku 
zručností v tejto oblasti a umožniť EÚ, aby 
zostala svetovým lídrom v ekologickom 
hospodárstve;

8. poznamenáva, že ekologická 
transformácia je dôležitou hybnou silou 
dopytu po pracovnej sile vo všetkých 
odvetviach a môže vytvoriť milióny 
pracovných príležitostí; pripomína, že 
úspešná transformácia na ekologické 
hospodárstvo má ísť ruka v ruke 
s opatreniami na získavanie zručností, 
rekvalifikácie a zvyšovania kvalifikácie 
s cieľom rozvíjať zručnosti, vedomosti 
a kompetencie, ktoré ekologické 
hospodárstvo potrebuje; v tejto súvislosti 
víta opatrenia Komisie na podporu 
nadobúdania zručností pre ekologickú 
transformáciu; vyzýva na urýchlené prijatie 
opatrení s cieľom vyvarovať sa nedostatku 
zručností v tejto oblasti a umožniť EÚ, aby 
zostala svetovým lídrom v ekologickom 
hospodárstve; vyzýva členské štáty 
a regionálne a miestne orgány, aby do 
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systémov odbornej prípravy a vzdelávania 
začlenili udržateľný rozvoj 
a environmentálne kompetencie 
a zručnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Lina Gálvez Muñoz, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Elisabetta 
Gualmini, Brando Benifei

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. zdôrazňuje, že na 90 % 
pracovných miest sú potrebné základné 
digitálne zručnosti[1], že ženy predstavujú 
len 17 % študentov[2]a zamestnancov[3] 
v oblasti IKT v EÚ a len 36 % všetkých 
absolventov[4] odborov STEM[5], a to 
napriek skutočnosti, že dievčatá 
prekonávajú chlapcov v digitálnej 
gramotnosti[6]; zdôrazňuje, že je potrebné 
pracovať na prekonaní tejto rodovej 
nerovnováhy;
[1] Európska komisia, ICT for Work: 
Digital Skills in the Workplace (IKT pre 
prácu: Digitálne zručnosti na pracovisku), 
2017.
[2] Informačné a komunikačné 
technológie.
[3] 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/product
s-eurostat-news/-/EDN-20180425-1.
Veda, technológie, inžinierstvo 
a matematika.
[5] https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/9540ffa1-4478-11e9-
a8ed-01aa75ed71a1/language-en.
[6] Medzinárodná štúdia počítačovej 
a informačnej gramotnosti (ICILS 2018).
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sabine Verheyen

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. zdôrazňuje, že mobilita študentov 
a učiteľov je jedným z hlavných nástrojov 
na výmenu názorov, najlepších postupov 
a zvyšovanie kvality odbornej prípravy 
v oblasti zručností v celej Únii; trvá na 
tom, že takáto mobilita musí byť 
prístupná a inkluzívna; konštatuje, že 
hoci fyzická mobilita by mala vždy 
zohrávať hlavnú úlohu, virtuálne 
vzdelávanie bude mať čoraz väčší význam 
ako doplňujúce riešenie, a ako sa 
potvrdilo pri opatreniach na boj proti 
pandémii COVID-19, bude čoraz 
dôležitejšie aj ako náhradné riešenie 
v extrémnych prípadoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Ilana Cicurel, Marie-
Pierre Vedrenne, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Sylvie Brunet, Cristian Ghinea

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. konštatuje, že tvorivé a umelecké 
zručnosti sú pre hospodárstvo 
nevyhnutné, a vyzýva na zavedenie 
horizontálnejšieho prístupu v rámci 
programu v oblasti zručností s cieľom 
zahrnúť tieto zručnosti do všetkých 
učebných osnov;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Lina Gálvez Muñoz, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Alex Agius 
Saliba, Brando Benifei

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje, že vykonávanie 
programu v oblasti zručností si vyžaduje 
primerané financovanie na európskej aj 
vnútroštátnej úrovni; predpokladá, že na 
rozvoj zručností poskytne viacročný 
finančný rámec na roky 2021 – 2027 
a Next Generation EU značné zdroje; 
pripomína, že hlavnú kompetenciu 
v oblasti zvyšovania úrovne zručností 
a rekvalifikácie majú členské štáty, a preto 
členské štáty vyzýva, aby viac prostriedkov 
vkladali do rozpočtu na rozvoj zručností 
a vzdelávanie, keďže naliehavé investície 
do ľudského kapitálu sú kľúčom 
k zabezpečeniu udržateľnej 
konkurencieschopnosti, sociálnej 
spravodlivosti a odolnosti;

9. zdôrazňuje, že vykonávanie 
programu v oblasti zručností si vyžaduje 
primerané financovanie na európskej, 
vnútroštátnej a miestnej úrovni; 
predpokladá, že na rozvoj zručností 
poskytne viacročný finančný rámec na 
roky 2021 – 2027 a Next Generation EU 
značné zdroje; pripomína, že hlavnú 
zodpovednosť v oblasti zvyšovania úrovne 
zručností a rekvalifikácie majú členské 
štáty a spoločnosti, a preto členské štáty 
vyzýva, aby viac prostriedkov vkladali do 
rozpočtu na rozvoj zručností a vzdelávanie, 
keďže naliehavé investície do ľudského 
kapitálu sú kľúčom k zabezpečeniu 
udržateľnej konkurencieschopnosti, 
sociálnej spravodlivosti a odolnosti; 
podnecuje spoločnosti, aby zabezpečili 
zvýšenie úrovne zručností a rekvalifikáciu 
svojej pracovnej sily a posilnili 
poskytovanie učňovskej prípravy v súlade 
s rámcom kvality pre stáže a európskym 
rámcom pre kvalitnú a účinnú učňovskú 
prípravu; vyzýva Komisiu, aby 
preskúmala existujúce európske nástroje, 
ako je rámec kvality pre stáže a európsky 
rámec pre kvalitnú a účinnú učňovskú 
prípravu, a aby zaviedla kritériá kvality 
pre ponuky vrátane zásady spravodlivého 
odmeňovania stážistov, prístupu 
k sociálnej ochrane, udržateľnej 
zamestnanosti a sociálnych práv; 
zdôrazňuje, že tieto kritériá by zabezpečili 
ich prechod na stabilné a kvalitné 
pracovné miesta a prispeli by k zaručeniu 
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rodovo vyvážených príležitostí pre ľudí vo 
všetkých odvetviach, ktoré ponúkajú 
dlhodobú istotu, sociálnu ochranu 
a rovnaké a dôstojné pracovné podmienky 
a ktoré neprispievajú k vytváraniu 
neistých pracovných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Kim Van Sparrentak

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje, že vykonávanie 
programu v oblasti zručností si vyžaduje 
primerané financovanie na európskej aj 
vnútroštátnej úrovni; predpokladá, že na 
rozvoj zručností poskytne viacročný 
finančný rámec na roky 2021 – 2027 
a Next Generation EU značné zdroje; 
pripomína, že hlavnú kompetenciu 
v oblasti zvyšovania úrovne zručností 
a rekvalifikácie majú členské štáty, a preto 
členské štáty vyzýva, aby viac prostriedkov 
vkladali do rozpočtu na rozvoj zručností 
a vzdelávanie, keďže naliehavé investície 
do ľudského kapitálu sú kľúčom 
k zabezpečeniu udržateľnej 
konkurencieschopnosti, sociálnej 
spravodlivosti a odolnosti;

9. zdôrazňuje, že vykonávanie 
programu v oblasti zručností si vyžaduje 
primerané financovanie na európskej aj 
vnútroštátnej úrovni; predpokladá, že na 
rozvoj zručností poskytne viacročný 
finančný rámec na roky 2021 – 2027 
a Next Generation EU výrazne zvýšené 
zdroje, pričom sa vyčlení primeraný 
rozpočet aj na príslušné programy ako 
Erasmus+ a Horizont Európa; pripomína, 
že hlavnú kompetenciu v oblasti 
zvyšovania úrovne zručností 
a rekvalifikácie majú členské štáty, a preto 
členské štáty vyzýva, aby viac prostriedkov 
vkladali do rozpočtu na rozvoj zručností 
a vzdelávanie, keďže naliehavé investície 
do ľudského kapitálu sú kľúčom 
k zabezpečeniu udržateľnej 
konkurencieschopnosti, sociálnej 
spravodlivosti a odolnosti; vyzýva členské 
štáty, aby vo svojich plánoch podpory 
obnovy a odolnosti uprednostňovali 
rekvalifikáciu a zvyšovanie úrovne 
zručností; vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili, aby sa z Fondu na 
spravodlivú transformáciu a ESF+ 
podporovali integrované plány na 
miestnej úrovni na pomoc najmä 
najzraniteľnejším skupinám vrátane osôb, 
ktorým hrozí strata zamestnania, pri 
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zvyšovaní úrovne zručností 
a rekvalifikácii, s cieľom zabezpečiť, aby 
sa každý jednotlivec v zraniteľnom odvetví 
mohol rekvalifikovať a nadobudnúť nové 
zručnosti a mohol byť aj naďalej 
aktívnym na trhu práce a využívať výhody 
zelenej a digitálnej transformácie; 
poukazuje na potenciál individuálnych 
vzdelávacích účtov – mechanizmu 
financovania, ktorý je kľúčový pre 
vykonávanie programu v oblasti zručností 
– ako kroku smerom k zaručeniu 
všeobecného nároku na celoživotné 
vzdelávanie, čím sa zabezpečí vysoká 
kvalita ponúkaného vzdelávania 
a odbornej prípravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje, že vykonávanie 
programu v oblasti zručností si vyžaduje 
primerané financovanie na európskej aj 
vnútroštátnej úrovni; predpokladá, že na 
rozvoj zručností poskytne viacročný 
finančný rámec na roky 2021 – 2027 
a Next Generation EU značné zdroje; 
pripomína, že hlavnú kompetenciu 
v oblasti zvyšovania úrovne zručností 
a rekvalifikácie majú členské štáty, a preto 
členské štáty vyzýva, aby viac prostriedkov 
vkladali do rozpočtu na rozvoj zručností 
a vzdelávanie, keďže naliehavé investície 
do ľudského kapitálu sú kľúčom 
k zabezpečeniu udržateľnej 
konkurencieschopnosti, sociálnej 
spravodlivosti a odolnosti;

9. zdôrazňuje, že vykonávanie 
programu v oblasti zručností si vyžaduje 
primerané financovanie na európskej aj 
vnútroštátnej úrovni; predpokladá, že na 
rozvoj zručností poskytne viacročný 
finančný rámec na roky 2021 – 2027 
a Next Generation EU značné zdroje; 
pripomína, že hlavnú kompetenciu 
v oblasti zvyšovania úrovne zručností 
a rekvalifikácie majú členské štáty 
a spoločnosti, a preto členské štáty vyzýva, 
aby viac prostriedkov vkladali do rozpočtu 
na rozvoj zručností a vzdelávanie, keďže 
naliehavé investície do ľudského kapitálu 
sú kľúčom k zabezpečeniu udržateľnej 
konkurencieschopnosti, sociálnej 
spravodlivosti a odolnosti, a zároveň 
nabáda spoločnosti, aby zabezpečili 
zvýšenie úrovne zručností a rekvalifikáciu 
svojej pracovnej sily a zlepšili 
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poskytovanie učňovskej prípravy v súlade 
s európskym rámcom pre kvalitnú 
a účinnú učňovskú prípravu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje, že vykonávanie 
programu v oblasti zručností si vyžaduje 
primerané financovanie na európskej aj 
vnútroštátnej úrovni; predpokladá, že na 
rozvoj zručností poskytne viacročný 
finančný rámec na roky 2021 – 2027 
a Next Generation EU značné zdroje; 
pripomína, že hlavnú kompetenciu 
v oblasti zvyšovania úrovne zručností 
a rekvalifikácie majú členské štáty, a preto 
členské štáty vyzýva, aby viac prostriedkov 
vkladali do rozpočtu na rozvoj zručností 
a vzdelávanie, keďže naliehavé investície 
do ľudského kapitálu sú kľúčom 
k zabezpečeniu udržateľnej 
konkurencieschopnosti, sociálnej 
spravodlivosti a odolnosti;

9. zdôrazňuje, že vykonávanie 
programu v oblasti zručností si vyžaduje 
primerané financovanie na európskej aj 
vnútroštátnej úrovni; predpokladá, že na 
rozvoj zručností poskytne viacročný 
finančný rámec na roky 2021 – 2027 
a Next Generation EU značné zdroje; 
pripomína, že hlavnú kompetenciu 
v oblasti zvyšovania úrovne zručností 
a rekvalifikácie majú členské štáty, a preto 
členské štáty vyzýva, aby viac prostriedkov 
vkladali do rozpočtu na rozvoj zručností 
a vzdelávanie, keďže naliehavé investície 
do ľudského kapitálu sú kľúčom 
k zabezpečeniu udržateľnej 
konkurencieschopnosti, sociálnej 
spravodlivosti a odolnosti; zdôrazňuje 
význam budúceho programu Erasmus 
a Európskeho zboru solidarity pri 
príprave mladých ľudí a vzdelávajúcich 
sa dospelých na získanie nových 
kompetencií a zručností potrebných 
v digitálnom a ekologickom hospodárstve 
a svete práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Elena Lizzi
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Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje, že vykonávanie 
programu v oblasti zručností si vyžaduje 
primerané financovanie na európskej aj 
vnútroštátnej úrovni; predpokladá, že na 
rozvoj zručností poskytne viacročný 
finančný rámec na roky 2021 – 2027 a 
Next Generation EU značné zdroje; 
pripomína, že hlavnú kompetenciu v 
oblasti zvyšovania úrovne zručností a 
rekvalifikácie majú členské štáty, a preto 
členské štáty vyzýva, aby viac prostriedkov 
vkladali do rozpočtu na rozvoj zručností a 
vzdelávanie, keďže naliehavé investície do 
ľudského kapitálu sú kľúčom k 
zabezpečeniu udržateľnej 
konkurencieschopnosti, sociálnej 
spravodlivosti a odolnosti;

9. zdôrazňuje, že vykonávanie 
programu v oblasti zručností si vyžaduje 
primerané financovanie na európskej aj 
vnútroštátnej úrovni; predpokladá, že na 
rozvoj zručností poskytne viacročný 
finančný rámec na roky 2021 – 2027 a 
Next Generation EU značné zdroje; 
pripomína, že hlavnú kompetenciu v 
oblasti zvyšovania úrovne zručností a 
rekvalifikácie majú členské štáty, a preto 
členské štáty vyzýva, aby viac prostriedkov 
vkladali do rozpočtu na rozvoj zručností a 
vzdelávanie, keďže naliehavé investície do 
ľudského kapitálu sú kľúčom k 
zabezpečeniu udržateľnej 
konkurencieschopnosti, sociálnej 
spravodlivosti a odolnosti; pripomína, že 
hospodársko-sociálnu štruktúru 
Európskej únie netvoria len veľké 
podniky, ale predovšetkým MSP, a že 
bude potrebné to zohľadniť v rámci 
väčších vnútroštátnych a súkromných 
investícií do zručností;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 142
Lina Gálvez Muñoz, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Alex Agius 
Saliba, Brando Benifei

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili, že Fond na spravodlivú 
transformáciu a ESF+ budú disponovať 
dostatočnými finančnými prostriedkami 
a podporovať integrované plány na 
miestnej úrovni na pomoc 
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najzraniteľnejším skupinám vrátane osôb, 
ktorým hrozí strata zamestnania, pri 
zvyšovaní úrovne zručností 
a rekvalifikácii, s cieľom zabezpečiť, aby 
sa každý jednotlivec v zraniteľnom odvetví 
sa mohol rekvalifikovať a nadobudnúť 
nové zručnosti a mohol byť aj naďalej 
aktívny na trhu práce a využívať výhody 
zelenej a digitálnej transformácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili, aby sa z Fondu na 
spravodlivú transformáciu a ESF+ 
podporovali integrované plány na 
miestnej úrovni na pomoc 
najzraniteľnejším skupinám vrátane osôb, 
ktorým hrozí strata zamestnania, pri 
zvyšovaní úrovne zručností 
a rekvalifikácii, s cieľom zabezpečiť, aby 
sa každý jednotlivec v zraniteľnom odvetví 
mohol rekvalifikovať a nadobudnúť nové 
zručnosti a mohol byť aj naďalej aktívny 
na trhu práce a využívať výhody zelenej 
a digitálnej transformácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Ilana Cicurel, Marie-
Pierre Vedrenne, Radka Maxová, Cristian Ghinea

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. žiada, aby Komisia a členské štáty 
priebežne skúmali potenciál programov 
ako Erasmus+, Európsky zbor solidarity, 
Kreatívna Európa, program Digitálna 
Európa a záruky pre mladých ľudí a deti, 
s cieľom podporiť trvalé vzájomné 
prepojenie medzi nadobúdaním zručností 
a potrebami trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sabine Verheyen

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. zdôrazňuje potenciálne príležitosti, 
ktoré ponúka program Erasmus+, najmä 
v oblasti vzdelávania dospelých, a potrebu 
posilniť jeho rozpočet na roky 2021 –
 2027;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 9 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9b. žiada, aby sa v súlade 
s Dohovorom MOP o platenom študijnom 
voľne vypracovali politiky plateného 
študijného voľna, ktoré by pracovníkom 
umožnili zúčastňovať sa na programoch 
odbornej prípravy v pracovnom čase a bez 
osobných nákladov s cieľom podporiť 
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celoživotné vzdelávanie; vyzýva členské 
štáty, aby zabezpečili prístup 
nezamestnaných pracovníkov k odbornej 
príprave tým, že poskytnú príspevky, ako 
sú dávky v nezamestnanosti, aby aj 
nezamestnané osoby a pracovníci v 
atypickom pracovnom pomere mali 
možnosť získať prístup k vzdelávaniu, 
odbornej príprave a celoživotnému 
vzdelávaniu; tieto príspevky by mali 
zahŕňať výdavky na odbornú prípravu 
a príspevok na odbornú prípravu, aby sa 
nahradili stratené príjmy v priebehu 
odbornej prípravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Lina Gálvez Muñoz, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Elisabetta 
Gualmini, Brando Benifei

Návrh uznesenia
Odsek 9 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9b. žiada, aby sa v súlade 
s Dohovorom MOP o platenom študijnom 
voľne vypracovali politiky plateného 
študijného voľna, ktoré by pracovníkom 
umožnili zúčastňovať sa na programoch 
odbornej prípravy v pracovnom čase a bez 
osobných nákladov s cieľom podporiť 
celoživotné vzdelávanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Ilana 
Cicurel, Marie-Pierre Vedrenne, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Sylvie Brunet, 
Cristian Ghinea

Návrh uznesenia
Odsek 9 b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9b. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili dostupnosť odborného 
a kariérneho poradenstva pre mladých 
ľudí, ktoré zahŕňa rozvoj 
podnikateľských zručností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 9 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9c. zdôrazňuje význam podnikových 
investícií do formálnej a neformálnej 
odbornej prípravy a celoživotného 
vzdelávania s cieľom zabezpečiť 
spravodlivú transformáciu odbornej 
prípravy a pracovnej sily a podporovať 
odbornú prípravu a vzdelávanie 
v pracovnom čase; poukazuje na to, že 
zamestnanci by mali mať možnosť 
zúčastňovať sa na prerozdeľovaní ziskov 
spoločnosti okrem iného prostredníctvom 
investícií do zručností a že spoločnosti by 
mali poskytovať platené voľno s právom 
na návrat a prostriedky na živobytie 
s príspevkami, ktoré by nahradili ich 
príjmy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Ilana Cicurel, Marie-
Pierre Vedrenne, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Sylvie Brunet, Cristian Ghinea

Návrh uznesenia
Odsek 9 c (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9c. konštatuje, že hlavným zdrojom 
financovania vzdelávania EÚ je Európsky 
sociálny fond+, a zdôrazňuje význam 
toho, aby tieto prostriedky zostali na tento 
účel k dispozícii, najmä v čase krízy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Kim Van Sparrentak

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že treba, aby systémy 
vzdelávania a celoživotného vzdelávania 
boli inkluzívne a prístupné pre všetkých 
s cieľom podporovať sociálne začlenenie 
a rovnaké príležitosti; vyzýva Komisiu 
a najmä členské štáty, aby zabezpečili 
rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu 
a uľahčili prístup znevýhodnených skupín 
a zraniteľných občanov k rozvíjaniu 
zručností;

10. zdôrazňuje, že treba, aby systémy 
vzdelávania a celoživotného vzdelávania 
boli inkluzívne a prístupné pre všetkých 
s cieľom podporovať sociálne začlenenie 
a rovnaké príležitosti; vyzýva Komisiu 
a najmä členské štáty, aby zabezpečili 
rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu 
a uľahčili prístup všetkých bez ohľadu na 
pohlavie, rasový alebo etnický pôvod, 
náboženstvo alebo vieru, zdravotné 
postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu 
vrátane dospelých s nízkou úrovňou 
zručností a/alebo nízkou kvalifikáciou 
a osôb s prisťahovaleckým pôvodom 
k rozvíjaniu zručností; vyzýva Komisiu, 
aby na základe prístupu sociálneho 
začlenenia vykonala program v oblasti 
zručností s cieľom vybudovať udržateľné 
a odolné systémy vzdelávania; podporuje 
účasť rôznych zainteresovaných strán 
v oblasti vzdelávania na miestnej alebo 
regionálnej úrovni, najmä sociálnych 
služieb, občianskej spoločnosti 
a poskytovateľov neformálneho 
vzdelávania, s cieľom zvýšiť dosah 
a inkluzívnosť ponúk vzdelávania;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 152
Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Ilana Cicurel, Marie-
Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Cristian Ghinea

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že treba, aby systémy 
vzdelávania a celoživotného vzdelávania 
boli inkluzívne a prístupné pre všetkých 
s cieľom podporovať sociálne začlenenie 
a rovnaké príležitosti; vyzýva Komisiu 
a najmä členské štáty, aby zabezpečili 
rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu 
a uľahčili prístup znevýhodnených skupín 
a zraniteľných občanov k rozvíjaniu 
zručností;

10. zdôrazňuje, že treba, aby systémy 
vzdelávania, osvety, poradenstva 
a motivačných stratégií, ako aj 
celoživotného vzdelávania boli inkluzívne, 
flexibilné a prístupné pre všetkých 
s cieľom podporovať 
konkurencieschopnosť na trhu práce, 
sociálne začlenenie a rovnaké príležitosti; 
vyzýva Komisiu a najmä členské štáty, aby 
zabezpečili rovnaký prístup ku kvalitnému 
vzdelávaniu a uľahčili prístup 
znevýhodnených skupín, zraniteľných 
občanov a vzdelávajúcich sa dospelých 
k rozvíjaniu zručností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Elena Lizzi

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že treba, aby systémy 
vzdelávania a celoživotného vzdelávania 
boli inkluzívne a prístupné pre všetkých s 
cieľom podporovať sociálne začlenenie a 
rovnaké príležitosti; vyzýva Komisiu a 
najmä členské štáty, aby zabezpečili 
rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu 
a uľahčili prístup znevýhodnených skupín 
a zraniteľných občanov k rozvíjaniu 
zručností;

10. zdôrazňuje, že treba, aby systémy 
vzdelávania a celoživotného vzdelávania 
boli inkluzívne a prístupné pre všetkých s 
cieľom podporovať sociálne začlenenie a 
rovnaké príležitosti; vyzýva členské štáty, 
aby zabezpečili rovnaký prístup ku 
kvalitnému vzdelávaniu a uľahčili prístup 
znevýhodnených skupín a zraniteľných 
občanov, ktorým hrozí nezamestnanosť a 
sú menej kvalifikovaní, k rozvíjaniu 
zručností, pričom sa zohľadní aj rodový a 
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geografický rozmer;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 154
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že treba, aby systémy 
vzdelávania a celoživotného vzdelávania 
boli inkluzívne a prístupné pre všetkých 
s cieľom podporovať sociálne začlenenie 
a rovnaké príležitosti; vyzýva Komisiu 
a najmä členské štáty, aby zabezpečili 
rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu 
a uľahčili prístup znevýhodnených skupín 
a zraniteľných občanov k rozvíjaniu 
zručností;

10. zdôrazňuje, že treba, aby systémy 
vzdelávania a celoživotného vzdelávania 
boli inkluzívne a prístupné pre všetkých 
s cieľom podporovať sociálne začlenenie 
a rovnaké príležitosti; vyzýva Komisiu 
a najmä členské štáty, aby zabezpečili 
rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu 
a uľahčili prístup zraniteľných skupín, 
najmä osôb so zdravotným postihnutím, 
k rozvíjaniu zručností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Lina Gálvez Muñoz, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Elisabetta 
Gualmini, Brando Benifei

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že treba, aby systémy 
vzdelávania a celoživotného vzdelávania 
boli inkluzívne a prístupné pre všetkých 
s cieľom podporovať sociálne začlenenie 
a rovnaké príležitosti; vyzýva Komisiu 
a najmä členské štáty, aby zabezpečili 
rovnaký prístup ku kvalitnému 
vzdelávaniu a uľahčili prístup 
znevýhodnených skupín a zraniteľných 

10. zdôrazňuje, že treba, aby systémy 
vzdelávania a celoživotného vzdelávania 
boli vysokokvalitné, inkluzívne a prístupné 
pre všetkých s cieľom podporovať sociálne 
začlenenie a rovnaké príležitosti; vyzýva 
Komisiu a najmä členské štáty, aby 
zabezpečili rovnaký prístup k vzdelávaniu 
a uľahčili prístup znevýhodnených skupín 
a zraniteľných občanov ku kvalitným 
programom zameraným na rozvíjanie 
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občanov k rozvíjaniu zručností; zručností; vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili podporu sociálnych služieb 
s cieľom určiť a zapojiť osoby, ktoré sú 
od trhu práce najviac vzdialené; 
zdôrazňuje potrebu inovačných miestnych 
riešení s cieľom prehodnotiť, ako riešiť 
nedostatok zručností a nesúlad medzi 
ponúkanými a požadovanými 
zručnosťami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že treba, aby systémy 
vzdelávania a celoživotného vzdelávania 
boli inkluzívne a prístupné pre všetkých 
s cieľom podporovať sociálne začlenenie 
a rovnaké príležitosti; vyzýva Komisiu 
a najmä členské štáty, aby zabezpečili 
rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu 
a uľahčili prístup znevýhodnených skupín 
a zraniteľných občanov k rozvíjaniu 
zručností;

10. zdôrazňuje, že treba, aby systémy 
vzdelávania a celoživotného vzdelávania 
boli inkluzívne a prístupné pre všetkých 
s cieľom podporovať sociálne začlenenie 
a rovnaké príležitosti; vyzýva Komisiu 
a najmä členské štáty, aby zabezpečili 
rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu 
a uľahčili prístup znevýhodnených skupín 
a zraniteľných občanov ku kvalitným 
programom zameraným na rozvíjanie 
zručností; vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili podporu sociálnych služieb 
s cieľom určiť a zapojiť osoby, ktoré sú 
od trhu práce najviac vzdialené; 
zdôrazňuje potrebu inovačných miestnych 
riešení s cieľom prehodnotiť, ako riešiť 
nedostatok zručností a nesúlad medzi 
ponúkanými a požadovanými 
zručnosťami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska
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Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že treba, aby systémy 
vzdelávania a celoživotného vzdelávania 
boli inkluzívne a prístupné pre všetkých 
s cieľom podporovať sociálne začlenenie 
a rovnaké príležitosti; vyzýva Komisiu 
a najmä členské štáty, aby zabezpečili 
rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu 
a uľahčili prístup znevýhodnených skupín 
a zraniteľných občanov k rozvíjaniu 
zručností;

10. zdôrazňuje, že treba, aby systémy 
vzdelávania a celoživotného vzdelávania 
boli inkluzívne a prístupné pre všetkých 
s cieľom podporovať sociálne začlenenie 
a rovnaké príležitosti; vyzýva Komisiu 
a najmä členské štáty, aby zabezpečili 
rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu 
a uľahčili prístup znevýhodnených skupín 
a zraniteľných občanov k rozvíjaniu 
zručností; zdôrazňuje potrebu zvyšovania 
povedomia o dôležitosti rozvoja zručností 
počas celého života pre získanie 
individuálnych, hospodárskych 
a sociálnych výhod;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že treba, aby systémy 
vzdelávania a celoživotného vzdelávania 
boli inkluzívne a prístupné pre všetkých 
s cieľom podporovať sociálne začlenenie 
a rovnaké príležitosti; vyzýva Komisiu 
a najmä členské štáty, aby zabezpečili 
rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu 
a uľahčili prístup znevýhodnených skupín 
a zraniteľných občanov k rozvíjaniu 
zručností;

10. zdôrazňuje, že treba, aby systémy 
vzdelávania a celoživotného vzdelávania 
boli inkluzívne a prístupné pre všetkých 
s cieľom podporovať sociálne začlenenie 
a rovnaké príležitosti; vyzýva Komisiu 
a najmä členské štáty, aby zabezpečili 
rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu 
a uľahčili prístup znevýhodnených skupín 
a zraniteľných občanov k rozvíjaniu 
zručností vrátane prístupných a cenovo 
dostupných programov zameraných na 
rozvíjanie digitálnych zručností, ktoré sú 
prispôsobené potrebám starších osôb 
a osôb so zdravotným postihnutím;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 159
Stelios Kympouropoulos

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že treba, aby systémy 
vzdelávania a celoživotného vzdelávania 
boli inkluzívne a prístupné pre všetkých 
s cieľom podporovať sociálne začlenenie 
a rovnaké príležitosti; vyzýva Komisiu 
a najmä členské štáty, aby zabezpečili 
rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu 
a uľahčili prístup znevýhodnených skupín 
a zraniteľných občanov k rozvíjaniu 
zručností;

10. zdôrazňuje, že treba, aby systémy 
vzdelávania a celoživotného vzdelávania 
boli inkluzívne a prístupné pre všetkých, 
predovšetkým pre osoby NEET, osoby so 
zdravotným postihnutím a ľudí bez 
domova, s cieľom podporovať sociálne 
začlenenie a rovnaké príležitosti; vyzýva 
Komisiu a najmä členské štáty, aby 
zabezpečili rovnaký prístup ku kvalitnému 
vzdelávaniu a uľahčili prístup 
znevýhodnených skupín a zraniteľných 
občanov k rozvíjaniu zručností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Antonius Manders

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že treba, aby systémy 
vzdelávania a celoživotného vzdelávania 
boli inkluzívne a prístupné pre všetkých 
s cieľom podporovať sociálne začlenenie 
a rovnaké príležitosti; vyzýva Komisiu 
a najmä členské štáty, aby zabezpečili 
rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu 
a uľahčili prístup znevýhodnených skupín 
a zraniteľných občanov k rozvíjaniu 
zručností;

10. zdôrazňuje, že treba, aby systémy 
vzdelávania a celoživotného vzdelávania 
boli inkluzívne a prístupné pre všetkých 
s cieľom podporovať sociálne začlenenie 
a rovnaké príležitosti; vyzýva Komisiu 
a najmä členské štáty, aby zabezpečili 
rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu 
a uľahčili prístup znevýhodnených skupín 
a zraniteľných občanov vrátane starších 
osôb k rozvíjaniu zručností;

Or. en



PE660.247v01-00 92/108 AM\1217755SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 161
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. pripomína potrebu prijať 
opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby vplyv 
krízy neprehlboval rodovú nerovnosť, 
zmierniť neprimeraný a dlhodobý vplyv 
na žien, príjmy a sociálnu ochranu práva 
a predchádzať ďalším nerovnostiam 
a diskriminácii vo svete práce, pričom 
osobitná pozornosť by sa mala venovať 
trhu práce s veľkými rodovými rozdielmi, 
digitálnej a zelenej transformácii a otázke 
nerovnakého rozdeľovania neplatenej 
starostlivosti o domácnosť a poskytovania 
starostlivosti; zdôrazňuje, že nadobúdanie 
zručností, zvyšovanie úrovne zručností 
a rekvalifikácia zohrávajú kľúčovú úlohu 
pri znižovaní rodových rozdielov 
v zamestnaní, a vyzýva EÚ a členské štáty, 
aby zabezpečili prístup žien ku kvalitnému 
celoživotnému vzdelávaniu a odbornej 
príprave, a to najmä po období 
neprítomnosti z dôvodu poskytovania 
starostlivosti, prijali prísne opatrenia na 
prekonanie nedostatku času a zdrojov 
a riešili rodové predsudky a rodové 
stereotypy v odvetviach, v ktorých sú ženy 
nedostatočne zastúpené, ako je digitálny 
a ekologický sektor;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. zdôrazňuje, že potenciál 
účastníkov vzdelávania možno zvýšiť 
prostredníctvom praxe, a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje význam zvýšenia vplyvu 
zamestnávateľov na model systému 
odborného vzdelávania; zdôrazňuje, že 
zamestnávatelia musia zohrávať dôležitú 
úlohu pri poskytovaní príležitostí 
učiteľom a školiteľom, stáží v podnikoch, 
a tak prispievať k zvyšovaniu odborných 
kompetencií učiteľov a školiteľov; vyzýva 
na užšiu spoluprácu medzi podnikmi 
a vzdelávacími inštitúciami na všetkých 
úrovniach prostredníctvom poskytovania 
programov stáží a učňovskej prípravy 
v podnikoch pre vzdelávajúce sa osoby 
a študentov v rámci odborného 
vzdelávania a prípravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Maria Walsh, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Cindy Franssen, Ádám Kósa, 
Andrea Bocskor, Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. zdôrazňuje, že je dôležité zapojiť 
ľudí vo vidieckych a odľahlých oblastiach 
a zabezpečiť, aby príležitosti na zvýšenie 
úrovne zručností a rekvalifikáciu boli 
prístupnejšie a navrhnuté pre ľudí 
pracujúcich v oblasti poľnohospodárstva, 
rybolovu, lesného hospodárstva a na 
iných pracovných miestach v týchto 
regiónoch, a poskytnúť im ekologické, 
digitálne a ďalšie potrebné zručnosti na 
lepšie využitie súčasných a budúcich 
príležitostí, ktoré ponúka ekologické 
a modré hospodárstvo, a umožniť im 
významne prispievať k ochrane životného 
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prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sabine Verheyen

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. pripomína preto, že mimoškolské 
programy a neformálne vzdelávanie 
a informálne učenie sa vrátane 
dobrovoľníckych činností sú dôležité na 
zabezpečenie primeraných príležitostí na 
vzdelávanie a poskytovanie nových 
zručností a vedomostí pre väčšinu ľudí, 
ktorí sú mimo dosahu formálneho 
vzdelávania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Lina Gálvez Muñoz, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Elisabetta 
Gualmini, Brando Benifei

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. žiada, aby sa prostredníctvom 
odbornej prípravy zabránilo stereotypom 
a rodovým stereotypom, ktoré sa spájajú 
so zamestnateľnosťou a vytvárajú tak 
začarovaný kruh vedúci k výraznej 
segregácii pracovnej sily;

Or. en



AM\1217755SK.docx 95/108 PE660.247v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 166
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Návrh uznesenia
Odsek 10 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10b. zdôrazňuje potrebu zvýšiť 
atraktívnosť učiteľského povolania 
a pristupovať k vysokému spoločenskému 
postaveniu učiteľov ako ku strategickému 
smerovaniu opatrení v jednotlivých 
krajinách Európskej únie; zdôrazňuje, že 
Komisia a členské štáty by mali považovať 
prilákanie najlepších kandidátov na 
učiteľské povolanie, zlepšovanie 
kvalifikácie a zvyšovanie úrovne zručností 
skúsených učiteľov za prioritu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Lina Gálvez Muñoz, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Elisabetta 
Gualmini, Brando Benifei

Návrh uznesenia
Odsek 10 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10b. zdôrazňuje, že hlavnú 
kompetenciu v oblasti zvyšovania úrovne 
zručností a rekvalifikácie majú členské 
štáty; v záujme dosiahnutia dvojakej 
zelenej a digitálnej transformácie je 
skutočnou príležitosťou a prínosom rozvoj 
celoeurópskeho jednotného kontaktného 
miesta pre zručnosti v oblasti špičkových 
technológií, ktoré by koordinovalo 
najlepšie postupy a zabezpečovalo 
zvyšovanie úrovne zručností 
a rekvalifikáciu v oblasti špičkových 
technológií vedené priemyselným 
odvetvím vychádzajúce z údajov na 
určovanie potrieb v oblasti zručností 
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v celej EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sabine Verheyen

Návrh uznesenia
Odsek 10 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10b. zdôrazňuje význam prierezových, 
medziľudských a medzikultúrnych 
zručností, ako aj digitálnych 
a technologických zručností pri 
zabezpečovaní všestranného vzdelania 
jednotlivcov, riešení súčasných 
a budúcich globálnych výziev, podpore 
digitálnej a zelenej transformácie 
a zabezpečovaní väčšej inkluzívnosti 
a spravodlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Lina Gálvez Muñoz, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Elisabetta 
Gualmini, Brando Benifei

Návrh uznesenia
Odsek 10 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10c. zdôrazňuje potrebu investícií do 
vzdelávania a odbornej prípravy 
a postupov prijímania do zamestnania a 
výberu zohľadňujúcich rodové hľadisko 
v súkromnom a vo verejnom sektore, a to 
najmä v odvetviach orientovaných na 
budúcnosť, ako sú STEM a digitálny 
sektor, kde sú ženy nedostatočne 
zastúpené; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že 
diskriminácia na základe pohlavia 
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poškodzuje nielen jednotlivca, ale aj 
spoločnosť ako celok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Lina Gálvez Muñoz, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Elisabetta 
Gualmini, Brando Benifei

Návrh uznesenia
Odsek 10 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10d. zdôrazňuje, že nástroje EÚ, ako je 
záruka pre mladých ľudí, program 
Erasmus a Európsky zbor solidarity, 
zohrávajú pri zabezpečovaní rozvoja 
kvalitných zručností a podpory príležitostí 
na vzdelávaciu mobilitu dôležitú úlohu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Kim Van Sparrentak

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. berie na vedomie plánované 
opatrenia Komisie na podporu zručností 
pre život, najmä aktualizáciu Európskeho 
programu vzdelávania dospelých; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby venovali 
osobitnú pozornosť rozvoju mäkkých 
zručností, ako sú analytické zručnosti, 
emocionálna inteligencia, líderstvo, 
podnikateľské zručnosti, tímová práca, 
komunikácia, prispôsobivosť, tvorivosť, 
inovácia a kritické myslenie, ktoré po 
pandémii COVID-19 vo svete práce ešte 

11. berie na vedomie plánované 
opatrenia Komisie na podporu zručností 
pre život, najmä aktualizáciu Európskeho 
programu vzdelávania dospelých; vyzýva 
Komisiu, aby toto zameranie prehĺbila 
začlenením životných zručností do 
všetkých oblastí vzdelávania a odbornej 
prípravy; zdôrazňuje, že životné zručnosti 
treba chápať aj mimo potrieb trhu práce; 
zdôrazňuje, že všetci občania by mali mať 
prístup k zručnostiam pre osobný rozvoj 
s cieľom posilniť svoje postavenie 
v súčasných rýchlo sa meniacich 
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len získajú na dôležitosti; spoločnostiach; pripomína, že je to 
obzvlášť dôležité na podporu odolnosti 
občanov v čase krízy, keď sa pozornosť 
zameriava aj na dobré životné podmienky; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
venovali osobitnú pozornosť rozvoju 
mäkkých zručností, ako sú analytické 
zručnosti, emocionálna inteligencia, 
líderstvo, podnikateľské zručnosti, tímová 
práca, komunikácia, prispôsobivosť, 
tvorivosť, inovácia a kritické myslenie, 
ktoré v súvislosti s aktívnym občianstvom 
a svetom práce po pandémii COVID-19 
ešte len získajú na dôležitosti; zdôrazňuje, 
že tieto životné zručnosti by sa mali 
podporovať aj medzi učiteľmi 
a školiteľmi, ktorí potrebujú správne 
kompetencie, ako aj potrebné vybavenie 
a zdroje na výučbu týchto zručností; 
zdôrazňuje, že neformálne a informálne 
vzdelávacie prostredie je dôležité pre 
rozvoj a nadobúdanie týchto a ďalších 
zručností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Elena Lizzi

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. berie na vedomie plánované 
opatrenia Komisie na podporu zručností 
pre život, najmä aktualizáciu Európskeho 
programu vzdelávania dospelých; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby venovali 
osobitnú pozornosť rozvoju mäkkých 
zručností, ako sú analytické zručnosti, 
emocionálna inteligencia, líderstvo, 
podnikateľské zručnosti, tímová práca, 
komunikácia, prispôsobivosť, tvorivosť, 
inovácia a kritické myslenie, ktoré po 
pandémii COVID-19 vo svete práce ešte 

11. berie na vedomie plánované 
opatrenia Komisie na podporu zručností 
pre život, najmä aktualizáciu Európskeho 
programu vzdelávania dospelých; vyzýva 
členské štáty, aby venovali osobitnú 
pozornosť rozvoju mäkkých zručností, ako 
sú analytické zručnosti, emocionálna 
inteligencia, líderstvo, podnikateľské 
zručnosti, tímová práca, komunikácia, 
prispôsobivosť, tvorivosť, inovácia a 
kritické myslenie, ktoré po pandémii 
COVID-19 vo svete práce ešte len získajú 
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len získajú na dôležitosti; na dôležitosti;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 173
Andrea Bocskor, Anne Sander, Ádám Kósa, Romana Tomc, Gheorghe Falcă, Krzysztof 
Hetman, Jarosław Duda, Miriam Lexmann, Maria Walsh

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. berie na vedomie plánované 
opatrenia Komisie na podporu zručností 
pre život, najmä aktualizáciu Európskeho 
programu vzdelávania dospelých; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby venovali 
osobitnú pozornosť rozvoju mäkkých 
zručností, ako sú analytické zručnosti, 
emocionálna inteligencia, líderstvo, 
podnikateľské zručnosti, tímová práca, 
komunikácia, prispôsobivosť, tvorivosť, 
inovácia a kritické myslenie, ktoré po 
pandémii COVID-19 vo svete práce ešte 
len získajú na dôležitosti;

11. berie na vedomie plánované 
opatrenia Komisie na podporu zručností 
pre život, najmä aktualizáciu Európskeho 
programu vzdelávania dospelých; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby venovali 
osobitnú pozornosť rozvoju mäkkých 
zručností, ako sú analytické zručnosti, 
emocionálna inteligencia, líderstvo, 
podnikateľské zručnosti, tímová práca, 
komunikácia, prispôsobivosť, tvorivosť, 
inovácia, kritické myslenie a jazykové 
zručnosti, ktoré po pandémii COVID-19 
vo svete práce ešte len získajú na 
dôležitosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. berie na vedomie plánované 
opatrenia Komisie na podporu zručností 
pre život, najmä aktualizáciu Európskeho 
programu vzdelávania dospelých; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby venovali 
osobitnú pozornosť rozvoju mäkkých 
zručností, ako sú analytické zručnosti, 

11. berie na vedomie plánované 
opatrenia Komisie na podporu zručností 
pre život, najmä aktualizáciu Európskeho 
programu vzdelávania dospelých; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby venovali 
osobitnú pozornosť rozvoju mäkkých 
zručností, ako sú analytické zručnosti, 
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emocionálna inteligencia, líderstvo, 
podnikateľské zručnosti, tímová práca, 
komunikácia, prispôsobivosť, tvorivosť, 
inovácia a kritické myslenie, ktoré po 
pandémii COVID-19 vo svete práce ešte 
len získajú na dôležitosti;

emocionálna inteligencia, líderstvo, 
podnikateľské zručnosti, tímová práca, 
komunikácia, spolupráca, zodpovednosť, 
prispôsobivosť, tvorivosť, inovácia 
a kritické myslenie, ktoré po pandémii 
COVID-19 vo svete práce ešte len získajú 
na dôležitosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Ilana Cicurel, Marie-
Pierre Vedrenne, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Sylvie Brunet, Cristian Ghinea

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. berie na vedomie plánované 
opatrenia Komisie na podporu zručností 
pre život, najmä aktualizáciu Európskeho 
programu vzdelávania dospelých; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby venovali 
osobitnú pozornosť rozvoju mäkkých 
zručností, ako sú analytické zručnosti, 
emocionálna inteligencia, líderstvo, 
podnikateľské zručnosti, tímová práca, 
komunikácia, prispôsobivosť, tvorivosť, 
inovácia a kritické myslenie, ktoré po 
pandémii COVID-19 vo svete práce ešte 
len získajú na dôležitosti;

11. berie na vedomie plánované 
opatrenia Komisie na podporu zručností 
pre život, najmä aktualizáciu Európskeho 
programu vzdelávania dospelých; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby venovali 
osobitnú pozornosť rozvoju mäkkých 
zručností, ako sú analytické zručnosti, 
emocionálna inteligencia, líderstvo, 
podnikateľské a finančné zručnosti, 
posilňovanie postavenia, tímová práca, 
komunikácia, prispôsobivosť, tvorivosť, 
inovácia a kritické myslenie, ktoré po 
pandémii COVID-19 vo svete práce ešte 
len získajú na dôležitosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Margarita de la Pisa Carrión

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

11a. keďže prostredníctvom týchto 
nástrojov je umožnené rozvíjanie 
potrebného sebapoznania na podporu 
kultivácie základných princípov a hodnôt, 
prekonania našich vlastných súkromných 
a sebeckých záujmov, čo vedie k 
humánnejšej spoločnosti;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 177
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 11 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11b. keďže rozvoj technických kapacít 
slúži ľudským cnostiam spôsobom, ktorý 
posilňuje ľudský charakter a ducha;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 178
Elena Lizzi

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje, že v starnúcej 
spoločnosti je nevyhnutné zabezpečiť 
celoživotné vzdelávanie, a to aj v staršom 
veku; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
venovali väčšiu pozornosť starším 
pracovníkom a zabezpečili, aby sa mohli 
zúčastňovať na programoch zvyšovania 
kvalifikácie a rekvalifikácie, ktoré im 
umožnia prispôsobovať sa zmenám v 
potrebe zručností a udržať sa na trhu práce;

12. zdôrazňuje, že v starnúcej 
spoločnosti je nevyhnutné zabezpečiť 
celoživotné vzdelávanie, a to aj v staršom 
veku; vyzýva členské štáty, aby venovali 
väčšiu pozornosť starším pracovníkom a 
zabezpečili, aby sa mohli zúčastňovať na 
programoch zvyšovania kvalifikácie a 
rekvalifikácie, ktoré im umožnia 
prispôsobovať sa zmenám v potrebe 
zručností a udržať sa na trhu práce;
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Or. it

Pozmeňujúci návrh 179
Kim Van Sparrentak

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje, že v starnúcej 
spoločnosti je nevyhnutné zabezpečiť 
celoživotné vzdelávanie, a to aj v staršom 
veku; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
venovali väčšiu pozornosť starším 
pracovníkom a zabezpečili, aby sa mohli 
zúčastňovať na programoch zvyšovania 
kvalifikácie a rekvalifikácie, ktoré im 
umožnia prispôsobovať sa zmenám 
v potrebe zručností a udržať sa na trhu 
práce;

12. zdôrazňuje, že v starnúcej 
spoločnosti je nevyhnutné zabezpečiť 
celoživotné vzdelávanie, a tým zakotviť 
kultúru celoživotného vzdelávania od 
raného veku až po starší vek; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby venovali 
väčšiu pozornosť starším pracovníkom 
a zabezpečili, aby sa mohli zúčastňovať na 
programoch zvyšovania kvalifikácie 
a rekvalifikácie, ktoré im umožnia 
prispôsobovať sa zmenám v potrebe 
zručností a udržať sa na trhu práce; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Antonius Manders

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje, že v starnúcej 
spoločnosti je nevyhnutné zabezpečiť 
celoživotné vzdelávanie, a to aj v staršom 
veku; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
venovali väčšiu pozornosť starším 
pracovníkom a zabezpečili, aby sa mohli 
zúčastňovať na programoch zvyšovania 
kvalifikácie a rekvalifikácie, ktoré im 
umožnia prispôsobovať sa zmenám 
v potrebe zručností a udržať sa na trhu 
práce;

12. zdôrazňuje, že v starnúcej 
spoločnosti je nevyhnutné zabezpečiť 
celoživotné vzdelávanie, a to aj v staršom 
veku, a že boj proti nezamestnanosti 
starších ľudí v EÚ aj naďalej zohráva 
významnú úlohu; vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby venovali väčšiu 
pozornosť starším pracovníkom 
a zabezpečili, aby sa mohli zúčastňovať na 
programoch zvyšovania kvalifikácie 
a rekvalifikácie, ktoré im umožnia 
prispôsobovať sa zmenám v potrebe 
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zručností a udržať sa na trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje, že v starnúcej 
spoločnosti je nevyhnutné zabezpečiť 
celoživotné vzdelávanie, a to aj v staršom 
veku; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
venovali väčšiu pozornosť starším 
pracovníkom a zabezpečili, aby sa mohli 
zúčastňovať na programoch zvyšovania 
kvalifikácie a rekvalifikácie, ktoré im 
umožnia prispôsobovať sa zmenám 
v potrebe zručností a udržať sa na trhu 
práce;

12. zdôrazňuje, že v starnúcej 
spoločnosti je nevyhnutné zabezpečiť 
celoživotné vzdelávanie, a to aj v staršom 
veku; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
venovali väčšiu pozornosť starším 
pracovníkom a zabezpečili, aby sa mohli 
zúčastňovať na individualizovaných 
programoch zvyšovania kvalifikácie 
a rekvalifikácie, ktoré im umožnia 
prispôsobovať sa zmenám v potrebe 
zručností a zostať tak aktívnymi na trhu 
práce, dosiahnuť dobrú kvalitu života 
a dostatočnú úroveň nezávislosti; 
zdôrazňuje, že osobitnú pozornosť treba 
venovať zlepšovaniu digitálnych 
zručností, zabezpečovaniu prístupu na 
internet a zlepšovaniu digitálnej 
infraštruktúry, najmä vo vidieckych 
a v odľahlých oblastiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182
Maria Walsh, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Cindy Franssen, Ádám Kósa, 
Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje, že v starnúcej 
spoločnosti je nevyhnutné zabezpečiť 

12. zdôrazňuje, že v starnúcej 
spoločnosti je nevyhnutné zabezpečiť 
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celoživotné vzdelávanie, a to aj v staršom 
veku; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
venovali väčšiu pozornosť starším 
pracovníkom a zabezpečili, aby sa mohli 
zúčastňovať na programoch zvyšovania 
kvalifikácie a rekvalifikácie, ktoré im 
umožnia prispôsobovať sa zmenám 
v potrebe zručností a udržať sa na trhu 
práce;

celoživotné vzdelávanie, a to aj v staršom 
veku; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
venovali väčšiu pozornosť starším 
pracovníkom a zabezpečili, aby sa mohli 
zúčastňovať na programoch zvyšovania 
kvalifikácie a rekvalifikácie, ktoré im 
umožnia prispôsobovať sa zmenám 
v potrebe zručností a udržať sa dlhšie na 
trhu práce; zdôrazňuje, že staršie 
generácie sú tiež cenným zdrojom, pokiaľ 
ide o skúsenosti, pričom by sa mali 
podporovať, aby sa o nej podelili s cieľom 
zvýšiť úroveň zručností mladších 
generácií pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sabine Verheyen

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje, že v starnúcej 
spoločnosti je nevyhnutné zabezpečiť 
celoživotné vzdelávanie, a to aj v staršom 
veku; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
venovali väčšiu pozornosť starším 
pracovníkom a zabezpečili, aby sa mohli 
zúčastňovať na programoch zvyšovania 
kvalifikácie a rekvalifikácie, ktoré im 
umožnia prispôsobovať sa zmenám 
v potrebe zručností a udržať sa na trhu 
práce;

12. zdôrazňuje, že v starnúcej 
spoločnosti je nevyhnutné zabezpečiť 
celoživotné vzdelávanie, a to aj v staršom 
veku; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
venovali väčšiu pozornosť starším 
pracovníkom a zabezpečili, aby sa mohli 
zúčastňovať na programoch zvyšovania 
kvalifikácie a rekvalifikácie, ktoré im 
umožnia prispôsobovať sa zmenám 
v potrebe zručností a udržať sa na trhu 
práce; v tejto súvislosti berie na vedomie 
úlohu komunitných centier, knižníc 
a prispôsobených riešení diaľkového 
vzdelávania s cieľom zvýšiť dostupnosť 
celoživotného vzdelávania pre starších 
ľudí;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 184
Andrea Bocskor, Stelios Kympouropoulos, Anne Sander, Ádám Kósa, Romana Tomc, 
Gheorghe Falcă, Krzysztof Hetman, Jarosław Duda, Miriam Lexmann, Maria Walsh

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje, že v starnúcej 
spoločnosti je nevyhnutné zabezpečiť 
celoživotné vzdelávanie, a to aj v staršom 
veku; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
venovali väčšiu pozornosť starším 
pracovníkom a zabezpečili, aby sa mohli 
zúčastňovať na programoch zvyšovania 
kvalifikácie a rekvalifikácie, ktoré im 
umožnia prispôsobovať sa zmenám 
v potrebe zručností a udržať sa na trhu 
práce;

12. zdôrazňuje, že v starnúcej 
spoločnosti je nevyhnutné zabezpečiť 
celoživotné vzdelávanie, a to aj v staršom 
veku; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
venovali väčšiu pozornosť starším 
pracovníkom a zabezpečili, aby sa mohli 
zúčastňovať na programoch zvyšovania 
kvalifikácie a rekvalifikácie, ktoré im 
umožnia prispôsobovať sa zmenám 
v potrebe zručností a udržať sa na trhu 
práce; konštatuje, že digitálne technológie 
môžu zároveň priniesť nové metódy 
a príležitosti na vzdelávanie dospelých 
a starších ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. zdôrazňuje potrebu zvýšiť účasť 
detí vo veku do 3 rokov na vzdelávaní 
a starostlivosti v ranom detstve (VSRD) 
a klásť väčší dôraz na rozvoj už od prvých 
rokov života dieťaťa, výskumné zručnosti 
a tvorivý prístup k spoznávaniu sveta; 
poukazuje na to, že včasný nástup do 
predškolského vzdelávania má významný 
vplyv na dosahovanie lepších výsledkov 
v neskorších fázach vzdelávania, pričom 
nerovnováha v účasti na vzdelávaní 
a starostlivosti v ranom detstve môže 
prispieť k diverzifikácii príležitostí 
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a vzdelávacích činností detí od 
počiatočného štádia ich vývoja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
Kim Van Sparrentak

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. zdôrazňuje význam vzdelávania 
a zručností pri riešení rodovej 
predpojatosti a podpore rodovej rovnosti; 
zdôrazňuje, že je potrebné znížiť rodové 
rozdiely v rôznych oblastiach, najmä 
v oblasti STE(A)M a v tradičných 
ženských a mužských povolaniach; vyzýva 
Komisiu, aby zohľadňovala rodový 
rozmer a zabezpečila rodovo vyváženú 
účasť na opatreniach v rámci programu 
v oblasti zručností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sabine Verheyen

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
osoby so zdravotným postihnutím sú na 
trhu práce naďalej znevýhodňované a že 
ich nedostatočný prístup k vzdelávaniu 
a odbornej príprave môže byť často 
dôvodom ich vylúčenia z trhu práce;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 188
Kim Van Sparrentak

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje potrebu urýchlene 
vykonať opatrenia ohlásené Komisiou 
s cieľom uspokojiť potreby trhu práce 
v oblasti zručností a prispieť k rýchlej 
obnove z krízy COVID-19;

13. zdôrazňuje potrebu urýchlene 
vykonať opatrenia ohlásené Komisiou 
s cieľom uspokojiť potreby trhu práce 
v oblasti zručností a prispieť k rýchlej 
obnove z krízy COVID-19; vyzýva 
Komisiu, aby poskytla jasný 
harmonogram plánovaných opatrení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Stelios Kympouropoulos

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje potrebu urýchlene 
vykonať opatrenia ohlásené Komisiou 
s cieľom uspokojiť potreby trhu práce 
v oblasti zručností a prispieť k rýchlej 
obnove z krízy COVID-19;

13. zdôrazňuje potrebu urýchlene 
vykonať opatrenia ohlásené Komisiou 
v stanovených lehotách s cieľom uspokojiť 
potreby trhu práce v oblasti zručností 
a prispieť k rýchlej obnove z krízy 
COVID-19;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. vyzýva na podporu rozvoja 
iniciatívy EuroSkills, a to financovaním 
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spoločných projektov, výmenou 
skúseností, budovaním potenciálu 
inštitúcií poskytujúcich odbornú prípravu 
pre potreby iniciatívy EuroSkills, 
zavádzaním seminárov EuroSkills, 
odvetvových „kampusov“ pre 
talentovaných mladých ľudí, ako aj 
systémov odbornej prípravy pre školiteľov 
a odborníkov z priemyselného odvetvia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Ilana Cicurel, Marie-
Pierre Vedrenne, Radka Maxová, Sylvie Brunet, Cristian Ghinea

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. zdôrazňuje potrebu nájsť riešenia 
zamerané na to, aby spoločnosti 
a súkromní zamestnávatelia mohli 
podnecovať a podporovať odbornú 
prípravu na pracovisku a pracovné voľno 
na účely odbornej prípravy, a to aj 
preskúmaním poukazov na odbornú 
prípravu alebo automatickým uznávaním 
zručností nadobudnutých na pracovisku;

Or. en


