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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci predkladá Výboru pre rozpočet ako gestorskému 
výboru tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1
Návrh uznesenia
Citácia 13 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Európsky pilier 
sociálnych práv,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže medzi kľúčové ciele 
Komisie patrí pomoc pri boji proti 
chudobe detí, podpora mladých ľudí tým, 
že sa im poskytuje vzdelávanie a 
príležitosti, ktoré potrebujú na to, aby 
mohli prosperovať, a zvýšenie počtu žien 
na trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový) a 3 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. pripomína, že budúci rozpočet EÚ 
by mal prispievať k zohľadňovaniu 
problematiky klímy a biodiverzity nad 
rámec predpokladaných úrovní cielených 
výdavkov, čo by sa malo dosiahnuť 
integrovaním cieľov v oblasti klímy a 
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životného prostredia do rozhodovania vo 
všetkých politikách a programoch počas 
celého politického cyklu, pričom by sa mal 
sledovať cieľ spravodlivej transformácie, 
ktorá na nikoho nezabúda;
3b. okrem toho víta tvorbu pracovných 
miest, ktorú by európska zelená dohoda 
mohla predznamenať, a je odhodlaný 
zabezpečiť dôstojné pracovné podmienky 
pre všetkých; je preto presvedčený, že 
európsku zelenú dohodu musia 
sprevádzať opatrenia zamerané najmä na 
ochranu pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Návrh uznesenia
Odsek 3 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3c. zdôrazňuje, že fondy na 
transformáciu by sa nemali vzťahovať len 
na premiestnenie pracovníkov 
pôsobiacich v oblasti uhlia a iných 
fosílnych palív, ale musia zohľadňovať aj 
všetky potenciálne dotknuté odvetvia 
vrátane odvetvia ocele;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. je znepokojený rizikom novej 
finančnej krízy, ako to zdôraznili 
medzinárodné finančné inštitúcie, 
vzhľadom na rastúci celosvetový verejný a 
súkromný dlh (322 % svetového HDP); 
vyjadruje znepokojenie nad potenciálnymi 

4. je znepokojený rizikom novej 
finančnej krízy, ako to zdôraznili 
medzinárodné finančné inštitúcie, 
vzhľadom na rastúci celosvetový verejný a 
súkromný dlh (322 % svetového HDP); 
vyjadruje znepokojenie nad potenciálnymi 
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sociálnymi a politickými dôsledkami 
takejto krízy – o ktorých Medzinárodný 
menový fond (MMF) predpokladá, že budú 
desaťkrát horšie ako v období po roku 
2008 – ak EÚ nebude vybavená novými 
nástrojmi na ochranu sociálnej súdržnosti;

sociálnymi a politickými dôsledkami 
takejto krízy – o ktorých Medzinárodný 
menový fond (MMF) predpokladá, že budú 
desaťkrát horšie ako v období po roku 
2008 – ak EÚ nebude vybavená novými 
nástrojmi na ochranu sociálnej súdržnosti, 
zachovanie pracovných miest a 
predchádzanie hromadnému 
prepúšťaniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh uznesenia
Názvy oddielov, odseky 4 a, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, 4 f, 4 g, 4 h (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

... a ochrániť občanov EÚ pred ďalšou 
finančnou krízou

... a zabezpečiť a dosiahnuť plnú 
sociálnu, hospodársku a územnú 
súdržnosť
4a. pripomína, že udržateľný a 
inkluzívny rast a dobre cielená investičná 
a fiškálna politika sú kľúčom k 
vytvoreniu kvalitného zamestnania a 
väčšej prosperity pre všetkých;
4b. zdôrazňuje preto, že zelená dohoda 
musí viesť k sociálnemu pokroku, a to 
prostredníctvom zlepšovania blahobytu 
všetkých a znižovania sociálnych 
nerovností, hospodárskych nerovnováh 
medzi členskými štátmi, ako aj rozdielov 
medzi pohlaviami a medzi generáciami; 
domnieva sa, že pri tejto spravodlivej 
transformácii by sa nemalo zabudnúť na 
nikoho a na žiadne miesto a mali by sa 
riešiť sociálne a hospodárske nerovnosti; 
pripomína, že prechod na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo a udržateľnú 
spoločnosť sa musí uskutočňovať v 
spojení s vykonávaním Európskeho 
piliera sociálnych práv;
4c. preto presadzuje ambiciózny 
rozpočet na rok 2021 s cieľom 
pokračovať vo vykonávaní Európskeho 
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piliera sociálnych práv na základe 
udržateľného rastu vysoko 
konkurencieschopného sociálneho 
trhového hospodárstva s cieľom 
dosiahnuť plnú zamestnanosť a sociálny 
pokrok, presadzovať rovnosť pre všetkých 
a solidaritu medzi generáciami a chrániť 
práva dieťaťa zakotvené v Zmluve o 
Európskej únii; zdôrazňuje najmä význam 
primeraného financovania zameraného 
na podporu opatrení na presadzovanie 
rovnosti a rovnakého prístupu mužov a 
žien na trh práce; pripomína tiež význam 
primeraného financovania a iných 
nástrojov, ktoré presadzujú podporu 
antidiskriminačných právnych predpisov 
a politík a ich vykonávanie;
4d. zdôrazňuje, že vykonávanie 
uvedených opatrení si vyžaduje riadne 
financované sociálne politiky, a preto 
zdôrazňuje, že je potrebné posilniť 
existujúce nástroje prispievajúce k týmto 
cieľom, najmä Európsky sociálny fond + 
(ESF+) (vrátane iniciatívy na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí (YEI)), Fond 
európskej pomoci pre najodkázanejšie 
osoby (FEAD), program EÚ v oblasti 
zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) 
a Európsky fond na prispôsobenie sa 
globalizácii (EGF);
4e. pripomína, že je potrebné 
účinnejšie nasmerovať štrukturálne fondy 
a investície na podporu inkluzívneho 
rastu, zníženie nerovností a podporu 
vzostupnej sociálnej konvergencie;
4f. varuje, že akékoľvek zníženie 
rozpočtu pre tieto oblasti by mohlo sťažiť 
účinnosť a dosiahnutie cieľov týchto 
politík; trvá preto na tom, aby sa v 
budúcom VFR zachovali a aby boli aj 
naďalej vykonávané predovšetkým 
prostredníctvom grantov;
4g. opakuje, že tieto fondy by mali 
vytvárať synergie, aby sa prispelo k 
zníženiu sociálnych rozdielov a 
nerovností, čím sa zabezpečí, aby sa pri 
tom na nikoho nezabudlo;
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4h. zdôrazňuje tiež potrebu zabezpečiť 
hladký prechod medzi súčasným obdobím 
financovania a novým VFR, najmä medzi 
súčasným ESF, YEI, FEAD a EaSI, na 
nový ESF+;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Návrh uznesenia
Odsek 4 i (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4i. požaduje dostatočné finančné 
prostriedky na podporu investícií do 
bývania s cieľom účinne riešiť rastúce 
problémy nedostatku cenovo dostupného 
bývania, zlých podmienok bývania, 
vylúčenia z bývania a bezdomovectva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Návrh uznesenia
Odsek 4 j (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4j. pripomína , že je dôležité 
zabezpečiť, aby sa na nikoho nezabudlo; 
podporuje preto rozpočet EÚ, ktorý 
presadzuje rovnosť vo všetkých fázach 
života – od začiatku až po koniec života 
ľudí; na tento účel vyzýva na vytvorenie 
programu na podporu členských štátov, 
ktoré chcú zriadiť alebo posilniť verejnú 
a všeobecnú sieť starostlivosti o deti a 
starších ľudí, ako aj verejnú sieť pre tých, 
ktorí sú veľmi odkázaní na starostlivosť, 
ako sú osoby so zdravotným postihnutím 
alebo osoby s potrebami dlhodobej 
starostlivosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 9
Návrh uznesenia
Odseky 4 k, 4 l, 4 m, 4 n, 4 o (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4k. pripomína, že nezamestnanosť 
mladých ľudí je naďalej neprijateľne 
vysoká a vyznačuje sa značnými rozdielmi 
vo všetkých členských štátoch;
4l. preto opätovne zdôrazňuje význam 
primeraného financovania a iných 
nástrojov, ktoré podporujú opatrenia 
zamerané na boj proti nezamestnanosti 
mladých ľudí a zvýšenie zamestnateľnosti 
mladých ľudí, konkrétne iniciatívy na 
podporu zamestnanosti mladých ľudí 
(YEI) a programu Erasmus+;
4m. okrem toho berie na vedomie 
návrh Komisie začleniť iniciatívu na 
podporu zamestnanosti mladých ľudí do 
ESF+ na programové obdobie 2021 – 
2027, vyjadruje však znepokojenie nad 
nedostatočnou jasnosťou skutočných 
každoročných zdrojov určených na boj 
proti nezamestnanosti mladých ľudí v 
rámci budúceho ESF+, najmä pokiaľ ide 
o tematické koncentrácie v nariadení o 
ESF+; zdôrazňuje potrebu zachovať 
úroveň financovania v záujme boja proti 
nezamestnanosti mladých ľudí aspoň na 
úrovni predchádzajúceho programového 
obdobia;
4n. víta záväzok predsedníčky Komisie 
Ursuly von der Leyenovej uvedený v jej 
politických usmerneniach posilniť záruku 
pre mladých ľudí tým, že sa stane trvalým 
nástrojom so zvýšeným rozpočtom a 
pravidelným podávaním správ;
4o. požaduje zabezpečenie 
financovania v roku 2021 pre ďalšie 
vykonávanie záruky pre mladých ľudí v 
členských štátoch;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 10
Návrh uznesenia
Odseky 10 a, 10 b, 10 c, 10 e (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
viac ako štvrtina všetkých detí v EÚ je 
ohrozená chudobou alebo sociálnym 
vylúčením;
10b. v tejto súvislosti víta záväzok 
Komisie vytvoriť európsku záruku pre deti 
s cieľom pomôcť zabezpečiť, aby každé 
dieťa v Európe, ktorému hrozí chudoba 
alebo sociálne vylúčenie, malo prístup k 
najzásadnejšiemu súboru práv, ako je 
zdravotná starostlivosť, starostlivosť o 
deti, vzdelávanie, primeraná výživa a 
dôstojné bývanie;
10c. dôrazne pripomína, že táto 
iniciatíva je tiež spojená s rokovaniami o 
VFR, a vyzýva, aby sa európska záruka 
pre deti začlenila do budúceho ESF+ s 
novým financovaním vo výške aspoň 5,9 
miliardy EUR na celé obdobie VFR na 
roky 2021 – 2027;
10d. pripomína úlohu nástrojov EÚ pri 
podpore podnikov a pracovníkov v ich 
prechode na digitálne a ekologickejšie 
hospodárstvo; opätovne zdôrazňuje 
význam odborného vzdelávania a prípravy 
(OVP) v ére digitalizácie; vyzýva Komisiu, 
aby preskúmala ďalšie možnosti podpory 
programov OVP, najmä v oblastiach 
vývoja softvéru a informačných 
technológií;
10e. žiada, aby sa v rozpočte na rok 
2021 venovala osobitná pozornosť 
potrebám zámorských krajín a území 
(ZKÚ) a vzťahom s nimi, keďže tieto 
krajiny a územia môžu byť obzvlášť 
citlivé voči nepriaznivému vplyvu zmeny 
klímy; okrem toho zdôrazňuje, že prístup 
ZKÚ k financovaniu sa musí zlepšiť, 
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pretože majú obmedzené administratívne 
zdroje a odborné znalosti z dôvodu svojho 
osobitného postavenia a veľkosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. je odhodlaný predísť novej 
platobnej kríze; opätovne zdôrazňuje, že 
celkový strop platieb musí zohľadňovať 
bezprecedentný objem nesplatených 
záväzkov na konci roka 2020, ktorý sa má 
uhradiť v rámci ďalšieho VFR; ďalej 
konštatuje, že platobné rozpočtové 
prostriedky v roku 2021 budú zamerané 
najmä na dokončenie programov na roky 
2014 – 2020; trvá však na tom, že by to 
nemalo brániť začatiu nových programov;

12. je odhodlaný predísť novej 
platobnej kríze; opätovne zdôrazňuje, že 
celkový strop platieb musí zohľadňovať 
bezprecedentný objem nesplatených 
záväzkov na konci roka 2020, ktorý sa má 
uhradiť v rámci ďalšieho VFR; ďalej 
konštatuje, že platobné rozpočtové 
prostriedky v roku 2021 budú zamerané 
najmä na dokončenie programov na roky 
2014 – 2020; trvá však na tom, že by to 
nemalo brániť začatiu nových programov a 
nemalo by sa to vykonávať na úkor 
ESF+;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. žiada, aby sa osobitná pozornosť 
venovala zabezpečeniu plynulého 
prechodu na financovanie v rámci 
súčasnej osi PROGRESS programu EaSI;

Or. en


