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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť predkladá Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci 

ako gestorskému výboru tieto pozmeňujúce návrhy: 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Horizontálne princípy vymedzené v 

článku 3 Zmluvy o Európskej únii (ďalej 

len „ZEÚ“) a v článku 10 ZFEÚ vrátane 

zásady subsidiarity a zásady 

proporcionality, ako sa stanovujú v 

článku 5 ZEÚ, by sa mali dodržiavať pri 

implementácii fondov, s ohľadom na 

Chartu základných práv Európskej únie. 

Členské štáty a Komisia by sa mali 

zameriavať na odstraňovanie nerovností a 

na podporu rovnosti medzi ženami a 

mužmi a začleňovanie rodového hľadiska, 

ako aj na boj proti diskriminácii z dôvodu 

pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, 

náboženstva alebo viery, zdravotného 

postihnutia, veku alebo sexuálnej 

orientácie. Ciele fondov by sa mali 

realizovať v rámci udržateľného rozvoja a 

snahy Únie o podporu cieľa udržiavanie, 

ochrana a zlepšovanie kvality životného 

prostredia, ako sa stanovuje v článkoch 11 

a 191 ods. 1 ZFEÚ, pričom sa zohľadňuje 

zásada „znečisťovateľ platí“. 

(1) Horizontálne princípy vymedzené v 

článku 3 Zmluvy o Európskej únii (ďalej 

len „ZEÚ“) a v článku 10 ZFEÚ vrátane 

zásady subsidiarity a zásady 

proporcionality, ako sa stanovujú v 

článku 5 ZEÚ, by sa mali dodržiavať pri 

implementácii fondov, s ohľadom na 

Chartu základných práv Európskej únie. 

Členské štáty a Komisia by sa v súlade s 

článkom 8 ZFEÚ mali zameriavať na 

odstraňovanie nerovností, podporu rovnosti 

medzi ženami a mužmi a začleňovanie 

rodového hľadiska tým, že zabezpečia, aby 

vykonávanie priorít financované z EGF 

prispievalo k podpore rodovej rovnosti, 

ako aj na boj proti diskriminácii z dôvodu 

pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, 

náboženstva alebo viery, zdravotného 

postihnutia, veku alebo sexuálnej 

orientácie. Ciele fondov by sa mali 

realizovať v rámci udržateľného rozvoja a 

snahy Únie o podporu cieľa udržiavanie, 

ochrana a zlepšovanie kvality životného 

prostredia, ako sa stanovuje v článkoch 11 

a 191 ods. 1 ZFEÚ, pričom sa zohľadňuje 

zásada „znečisťovateľ platí“. 
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Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 17 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) Európske stredisko pre sledovanie 

zmien, ktoré má sídlo v Európskej nadácii 

na zlepšovanie životných a pracovných 

podmienok (Eurofound) v Dubline, 

poskytuje Komisii a členským štátom 

podporu pri vypracúvaní kvalitatívnych a 

kvantitatívnych analýz s cieľom pomáhať 

pri posudzovaní trendov globalizácie, 

reštrukturalizácie a využívania EGF. 

(17) Európske stredisko pre sledovanie 

zmien, ktoré má sídlo v Európskej nadácii 

na zlepšovanie životných a pracovných 

podmienok (Eurofound) v Dubline, 

poskytuje Komisii a členským štátom 

podporu pri vypracúvaní kvalitatívnych a 

kvantitatívnych analýz s cieľom pomáhať 

pri posudzovaní trendov globalizácie, 

reštrukturalizácie a využívania EGF. 

Takéto analýzy by mali podľa potreby 

zahŕňať posúdenie rodového hľadiska 

týchto trendov, aby EGF, ako aj ďalšie 

relevantné nástroje efektívnejšie bojovali 

proti rodovým nerovnostiam. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 19 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(19) Finančné príspevky z EGF by mali 

byť zamerané najmä na aktívne opatrenia 

trhu práce, ktorých cieľom je rýchle 

opätovné začlenenie prijímateľov do 

udržateľného zamestnania, a to buď v 

rámci alebo mimo ich pôvodného odvetvia 

činnosti. Opatrenia by mali zohľadňovať 

očakávané potreby na miestnom alebo 

regionálnom trhu práce. Vždy, keď je to 

relevantné, by sa však mala podporovať aj 

mobilita prepustených pracovníkov s 

cieľom pomôcť im pri hľadaní nového 

zamestnania na inom mieste. Osobitný 

dôraz sa kladie na zabezpečovanie 

zručností potrebných v digitálnom veku. 

Zahrnutie peňažných dávok do 

koordinovaného balíka personalizovaných 

(19) Finančné príspevky z EGF by mali 

byť zamerané najmä na aktívne opatrenia 

trhu práce, ktorých cieľom je rýchle 

opätovné začlenenie prijímateľov do 

udržateľného zamestnania, pričom sa 

podporujú nové formy rovnováhy medzi 

pracovným a súkromným životom v 

záujme podpory pracujúcich rodičov a 

osôb poskytujúcich starostlivosť, ako aj 

rodovej rovnosti v zamestnaní, a to buď v 

rámci alebo mimo ich pôvodného odvetvia 

činnosti. Opatrenia by mali zohľadňovať 

očakávané potreby na miestnom alebo 

regionálnom trhu práce. Vždy, keď je to 

relevantné, by sa však mala podporovať aj 

mobilita prepustených pracovníkov s 

cieľom pomôcť im pri hľadaní nového 



 

AD\1159356SK.docx 5/16 PE625.507v01-00 

 SK 

služieb by sa malo obmedziť. Spoločnosti 

by sa mali podnecovať k tomu, aby sa v 

súvislosti s opatreniami podporovanými 

v rámci EGF zúčastňovali na 

vnútroštátnom spolufinancovaní. 

zamestnania na inom mieste. Osobitný 

dôraz sa kladie na zabezpečovanie 

zručností potrebných v digitálnom veku. 

Zahrnutie peňažných dávok do 

koordinovaného balíka personalizovaných 

služieb by sa malo obmedziť. Spoločnosti 

by sa mali podnecovať k tomu, aby sa v 

súvislosti s opatreniami podporovanými 

v rámci EGF zúčastňovali na 

vnútroštátnom spolufinancovaní. 

Odôvodnenie 

Je dôležité špecifikovať, že udržateľné formy zamestnania, v rámci ktorých budú príjemcovia 

opätovne začlenení, by mali takisto zabezpečiť celú škálu možností rovnováhy medzi 

pracovným a súkromným životom podľa vnútroštátnych právnych predpisov a pripravovanej 

smernice EÚ, a tým prispieť k rodovej rovnosti v zamestnaní, ako aj súkromnom živote.  

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 19 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(19) Finančné príspevky z EGF by mali 

byť zamerané najmä na aktívne opatrenia 

trhu práce, ktorých cieľom je rýchle 

opätovné začlenenie prijímateľov do 

udržateľného zamestnania, a to buď v 

rámci alebo mimo ich pôvodného odvetvia 

činnosti. Opatrenia by mali zohľadňovať 

očakávané potreby na miestnom alebo 

regionálnom trhu práce. Vždy, keď je to 

relevantné, by sa však mala podporovať aj 

mobilita prepustených pracovníkov s 

cieľom pomôcť im pri hľadaní nového 

zamestnania na inom mieste. Osobitný 

dôraz sa kladie na zabezpečovanie 

zručností potrebných v digitálnom veku. 

Zahrnutie peňažných dávok do 

koordinovaného balíka personalizovaných 

služieb by sa malo obmedziť. Spoločnosti 

by sa mali podnecovať k tomu, aby sa v 

súvislosti s opatreniami podporovanými 

v rámci EGF zúčastňovali na 

vnútroštátnom spolufinancovaní. 

(19) Finančné príspevky z EGF by mali 

byť zamerané najmä na aktívne opatrenia 

trhu práce, ktorých cieľom je rýchle 

opätovné začlenenie prijímateľov do 

udržateľného zamestnania, a to buď v 

rámci alebo mimo ich pôvodného odvetvia 

činnosti. Opatrenia by mali zohľadňovať 

očakávané potreby na miestnom alebo 

regionálnom trhu práce. Vždy, keď je to 

relevantné, by sa však mala podporovať aj 

mobilita prepustených pracovníkov s 

cieľom pomôcť im pri hľadaní nového 

zamestnania na inom mieste. Osobitný 

dôraz sa kladie na zabezpečovanie 

zručností potrebných v digitálnom veku a 

podľa potreby na prekonanie rodových 

stereotypov v zamestnaní. Zahrnutie 

peňažných dávok do koordinovaného 

balíka personalizovaných služieb by sa 

malo obmedziť. Spoločnosti by sa mali 

podnecovať k tomu, aby sa v súvislosti s 

opatreniami podporovanými v rámci EGF 
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zúčastňovali na vnútroštátnom 

spolufinancovaní. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 19 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (19a) Pri vykonávaní a navrhovaní 

koordinovaného balíka personalizovaných 

služieb zameraného na uľahčenie 

opätovného začlenenia dotknutých 

prijímateľov by členské štáty mali 

využívať a lepšie zacieľovať ciele 

digitálnej agendy a stratégie digitálneho 

jednotného trhu s cieľom riešiť vážne 

rodové rozdiely v sektoroch IKT a vedy, 

technológie, inžinierstva a matematiky 

(STEM) podporou preškoľovania a 

rekvalifikácie žien do sektorov IKT a 

STEM. Pri zavádzaní a navrhovaní 

koordinovaného balíka personalizovaných 

služieb by sa členské štáty mali navyše 

vyhnúť tomu, aby v priemyselných 

odvetviach a sektoroch, kde tradične 

dominovalo jedno pohlavie, udržiavali 

túto dominanciu. Zvýšenie zastúpenia 

menej zastúpeného pohlavia v rôznych 

odvetviach, ako sú financie, IKT a STEM, 

by prispelo k zníženiu rozdielu v 

odmeňovaní a dôchodkoch žien a mužov. 

Odôvodnenie 

Predchádzajúce skúsenosti s vykonávaním EGF ukázali, že ženy sa vo všeobecnosti 

rekvalifikujú na prácu v sektoroch, kde tradične dominujú ženy a kde sú nižšie mzdy, čo 

udržiava rozdiely v odmeňovaní a dôchodkoch žien a mužov. 
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Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 21 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(21) Pri vypracúvaní koordinovaného 

balíka aktívnych opatrení politiky trhu 

práce by členské štáty mali klásť osobitný 

dôraz na znevýhodnených prijímateľov 

vrátane mladých a starších 

nezamestnaných osôb a osôb, ktoré sú 

ohrozené chudobou, keďže tieto skupiny 

čelia pri opätovnom zaradení na trh práce 

osobitným problémom. Bez ohľadu na to 

by sa pri implementácii EGF mali 

dodržiavať a presadzovať zásada rodovej 

rovnosti a zásada nediskriminácie, ktoré 

patria medzi základné hodnoty Únie a 

ktoré sú zakotvené v Európskom pilieri 

sociálnych práv. 

(21) Pri vypracúvaní koordinovaného 

balíka aktívnych opatrení politiky trhu 

práce by členské štáty mali klásť osobitný 

dôraz na znevýhodnených prijímateľov 

vrátane mladých a starších 

nezamestnaných osôb a osôb, ktoré sú 

ohrozené chudobou, a zohľadňovať 

potrebu boja proti diskriminácii žien v 

zamestnaní, keďže tieto skupiny čelia pri 

opätovnom zaradení na trh práce 

osobitným problémom. Bez ohľadu na to 

by sa pri implementácii EGF mali 

dodržiavať a presadzovať zásada rodovej 

rovnosti a zásada nediskriminácie, ktoré 

patria medzi základné hodnoty Únie a 

ktoré sú zakotvené v Európskom pilieri 

sociálnych práv. Cieľom implementácie 

EGF by malo byť prispievanie k podpore 

udržateľnej zamestnanosti, ktorá zaručuje 

rovnosť príležitostí, rešpektuje zásadu 

rovnakej odmeny za prácu rovnakej 

hodnoty a podporuje opatrenia na 

dosiahnutie rovnováhy medzi pracovným 

a súkromným životom, ktoré podporujú 

rodovú rovnosť. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 21 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(21) Pri vypracúvaní koordinovaného 

balíka aktívnych opatrení politiky trhu 

práce by členské štáty mali klásť osobitný 

dôraz na znevýhodnených prijímateľov 

vrátane mladých a starších 

nezamestnaných osôb a osôb, ktoré sú 

ohrozené chudobou, keďže tieto skupiny 

čelia pri opätovnom zaradení na trh práce 

(21) Pri vypracúvaní koordinovaného 

balíka aktívnych opatrení politiky trhu 

práce by členské štáty mali klásť osobitný 

dôraz na znevýhodnených prijímateľov 

vrátane mladých a starších 

nezamestnaných osôb, osôb so zdravotným 

postihnutím, osôb s nezaopatrenými 

rodinnými príslušníkmi a osôb, ktoré sú 
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osobitným problémom. Bez ohľadu na to 

by sa pri implementácii EGF mali 

dodržiavať a presadzovať zásada rodovej 

rovnosti a zásada nediskriminácie, ktoré 

patria medzi základné hodnoty Únie a 

ktoré sú zakotvené v Európskom pilieri 

sociálnych práv. 

ohrozené chudobou, keďže tieto skupiny 

čelia pri opätovnom zaradení na trh práce 

osobitným problémom. Bez ohľadu na to 

by sa pri implementácii EGF mali 

dodržiavať a presadzovať zásada rodovej 

rovnosti a zásada nediskriminácie, ktoré 

patria medzi základné hodnoty Únie a 

ktoré sú zakotvené v Európskom pilieri 

sociálnych práv. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 25 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (25a) Vzhľadom na zásadu rovnosti by 

členské štáty mali zabezpečiť účinný 

prístup k informáciám o EGF na celom 

svojom území vrátane vidieckych oblastí. 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 31 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(31) Aby mohol Európsky parlament 

vykonávať politickú kontrolu a aby 

Komisia mohla nepretržite monitorovať 

výsledky dosiahnuté s pomocou EGF, mali 

by členské štáty predložiť záverečnú 

správu o implementácii EGF. 

(31) Aby mohol Európsky parlament 

vykonávať politickú kontrolu a aby 

Komisia mohla nepretržite monitorovať 

výsledky dosiahnuté s pomocou EGF, mali 

by členské štáty predložiť záverečnú 

správu o implementácii EGF, ktorá by 

mala zodpovedať jasným požiadavkám na 

monitorovanie a obsahovať informácie o 

ďalšom osude príjemcov a posúdenie 

vplyvu na rodovú rovnosť. 
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Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 39 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(39) Vzhľadom na to, že digitálna 

transformácia hospodárstva si vyžaduje 

určitú úroveň digitálnych kompetencií 

pracovnej sily, poskytovanie zručnosti 

potrebných v digitálnom veku by malo byť 

povinným horizontálnym prvkom každého 

koordinovaného balíka personalizovaných 

služieb, 

(39) Vzhľadom na to, že digitálna 

transformácia hospodárstva si vyžaduje 

určitú úroveň digitálnych kompetencií 

pracovnej sily, poskytovanie zručnosti 

potrebných v digitálnom veku by malo byť 

povinným horizontálnym prvkom každého 

koordinovaného balíka personalizovaných 

služieb a malo by zahŕňať cieľ zvýšenia 

účasti žien v povolaniach patriacich do 

STEM. 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Špecifickým cieľom EGF je 

ponúknuť pomoc v prípade neočakávaných 

veľkých reštrukturalizačných udalostí, 

najmä tých, ktoré sú spôsobené výzvami 

súvisiacimi s globalizáciou, ako sú napr. 

zmeny v štruktúre svetového obchodu, 

obchodné spory, finančná alebo 

hospodárska kríza, prechod na 

nízkouhlíkové hospodárstvo, alebo ktoré sú 

dôsledkom digitalizácie alebo 

automatizácie. Osobitný dôraz sa kladie na 

opatrenia, ktoré majú pomôcť najviac 

znevýhodneným skupinám.  

2. Špecifickým cieľom EGF je 

ponúknuť pomoc v prípade neočakávaných 

veľkých reštrukturalizačných udalostí, 

najmä tých, ktoré sú spôsobené výzvami 

súvisiacimi s globalizáciou, ako sú napr. 

zmeny v štruktúre svetového obchodu, 

obchodné spory, finančná alebo 

hospodárska kríza, prechod na 

nízkouhlíkové hospodárstvo, alebo ktoré sú 

dôsledkom digitalizácie alebo 

automatizácie. Osobitný dôraz sa kladie na 

opatrenia, ktoré majú pomôcť najviac 

znevýhodneným skupinám a 

presadzovaniu rodovej rovnosti. 
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Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – písmeno c a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) „zásada rovnakého zaobchádzania 

s mužmi a ženami“ znamená, že 

nedochádza k žiadnej priamej ani 

nepriamej diskriminácii na základe 

pohlavia v jednotlivých fázach využívania 

finančného príspevku, predovšetkým pri 

výbere cieľových skupín, stanovovaní 

kritérií, ukazovateľov a príjemcov; 

Odôvodnenie 

S cieľom posilniť rodový rozmer nariadenia by sa mala doplniť definícia zásady rovnakého 

zaobchádzania so ženami a mužmi. Okrem toho je potrebné výslovne uviesť nepriamu 

diskrimináciu, keďže ide zvyčajne o tento druh (neúmyselnej) diskriminácie, ku ktorej 

dochádza v rámci vykonávania rôznych programov. 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Finančný príspevok z EGF sa môže 

poskytovať na aktívne opatrenia trhu práce, 

ktoré tvoria súčasť koordinovaného balíka 

personalizovaných služieb určených na 

uľahčenie opätovného začlenenia 

dotknutých prijímateľov, a najmä najviac 

znevýhodnených, starších alebo mladých 

nezamestnaných ľudí, do zamestnania 

alebo samostatnej zárobkovej činnosti. 

Finančný príspevok z EGF sa môže 

poskytovať na aktívne opatrenia trhu práce, 

ktoré tvoria súčasť koordinovaného balíka 

personalizovaných služieb určených na 

uľahčenie opätovného začlenenia 

dotknutých prijímateľov, a najmä žien a 

najviac znevýhodnených nezamestnaných 

ľudí, do zamestnania alebo samostatnej 

zárobkovej činnosti. 
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Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 3 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) individualizovanú odbornú prípravu 

a rekvalifikáciu vrátane zručností v oblasti 

informačných a komunikačných 

technológií a ďalších zručností, ktoré sa 

požadujú v digitálnom veku, osvedčovanie 

nadobudnutých skúseností, pomoc pri 

hľadaní práce, kariérové poradenstvo, 

poradenské služby, inštruktáž, pomoc pri 

preradení, podporu pri podnikaní, pomoc 

na vykonávanie samostatnej zárobkovej 

činnosti, zakladanie podnikov a prevzatie 

podniku zamestnancami a činnosti 

zamerané na spoluprácu; 

a) individualizovanú odbornú prípravu 

a rekvalifikáciu vrátane zručností v oblasti 

informačných a komunikačných 

technológií a ďalších zručností, ktoré sa 

požadujú v digitálnom veku, informácie o 

celoživotnom vzdelávaní, osvedčovanie 

nadobudnutých skúseností, pomoc pri 

hľadaní práce, kariérové poradenstvo, 

poradenské služby, inštruktáž, pomoc pri 

preradení, podporu pri podnikaní, pomoc 

na vykonávanie samostatnej zárobkovej 

činnosti, zakladanie podnikov a prevzatie 

podniku zamestnancami a činnosti 

zamerané na spoluprácu; tieto činnosti sa 

vykonávajú na základe zásady rovnakého 

zaobchádzania so ženami a mužmi a s 

osobitným zameraním na udržanie 

aktivity žien na trhu práce; 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 3 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) individualizovanú odbornú prípravu 

a rekvalifikáciu vrátane zručností v oblasti 

informačných a komunikačných 

technológií a ďalších zručností, ktoré sa 

požadujú v digitálnom veku, osvedčovanie 

nadobudnutých skúseností, pomoc pri 

hľadaní práce, kariérové poradenstvo, 

poradenské služby, inštruktáž, pomoc pri 

preradení, podporu pri podnikaní, pomoc 

na vykonávanie samostatnej zárobkovej 

činnosti, zakladanie podnikov a prevzatie 

podniku zamestnancami a činnosti 

zamerané na spoluprácu; 

a) individualizovanú odbornú prípravu 

a rekvalifikáciu vrátane zručností v oblasti 

informačných a komunikačných 

technológií a ďalších zručností, ktoré sa 

požadujú v digitálnom veku, osvedčovanie 

nadobudnutých skúseností, pomoc pri 

hľadaní práce, kariérové poradenstvo, 

poradenské služby, inštruktáž, moduly 

posilnenia postavenia, sebadôvery a 

motivácie žien, pomoc pri preradení, 

podporu pri podnikaní, pomoc na 

vykonávanie samostatnej zárobkovej 

činnosti, zakladanie podnikov a prevzatie 

podniku zamestnancami a činnosti 

zamerané na spoluprácu; 
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Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 3 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) osobitné časovo obmedzené 

opatrenia, ako sú príspevky na hľadanie si 

zamestnania, stimuly pre zamestnávateľov 

k náboru pracovníkov, príspevky na 

mobilitu, príspevky na odbornú prípravu 

alebo diéty, vrátane príspevkov pre osoby 

poskytujúce starostlivosť. 

b) osobitné časovo obmedzené 

opatrenia, ako sú príspevky na hľadanie si 

zamestnania, stimuly pre zamestnávateľov 

k náboru pracovníkov, príspevky na 

mobilitu, príspevky na odbornú prípravu 

alebo diéty, vrátane príspevkov na 

rovnováhu medzi pracovným a 

súkromným životom pre pracujúcich 

rodičov a osoby poskytujúce starostlivosť. 

Odôvodnenie 

Rozsah príjemcov by sa mal objasniť, pretože zodpovedá pripravovanému legislatívnemu 

aktu. Okrem toho, keďže v právnych predpisoch EÚ neexistuje definícia osoby poskytujúcej 

starostlivosť, existuje riziko, že by pracujúci rodičia neboli zahrnutí v prípade, že by sa 

ustanovenie vzťahovalo len na osoby poskytujúce starostlivosť. 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 

 Článok 8 – odsek 1 – pododsek 3 – písmeno b a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) opatrenia stimulujúce najmä 

znevýhodnených pracovníkov, 

pracovníkov vystavených vyššiemu riziku 

chudoby alebo starších pracovníkov, aby 

zostali na trhu práce alebo sa naň vrátili. 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Náklady na opatrenia uvedené v písmene Náklady na opatrenia uvedené v písmene 
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b) nesmú presiahnuť 35 % celkových 

nákladov na koordinovaný balík 

personalizovaných služieb uvedených v 

tomto odseku. 

b) nesmú presiahnuť 50 % celkových 

nákladov na koordinovaný balík 

personalizovaných služieb uvedených v 

tomto odseku. 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

V návrhu koordinovaného balíka 

personalizovaných služieb sa zohľadňujú 

budúce očakávané vyhliadky na trhu práce 

a požadované zručnosti. Koordinovaný 

balík je kompatibilný s prechodom na 

hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska 

využívania zdrojov a udržateľné, a takisto 

je zameraný na poskytovanie zručností 

potrebných v digitálnom priemyselnom 

veku a zohľadňuje sa v ňom dopyt na 

miestnom trhu práce. 

V návrhu koordinovaného balíka 

personalizovaných služieb sa zohľadňujú 

budúce očakávané a udržateľné vyhliadky 

na trhu práce a požadované zručnosti. 

Koordinovaný balík je kompatibilný s 

prechodom na hospodárstvo, ktoré je 

efektívne z hľadiska využívania zdrojov a 

udržateľné, a takisto je zameraný na 

poskytovanie zručností potrebných v 

digitálnom priemyselnom a v udržateľnom 

zelenom sektore a pracovných miestach a 

zohľadňuje sa v ňom dopyt na miestnom 

trhu práce a potreba odstrániť rodové 

rozdielov v oblasti zamestnanosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 6 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Pri navrhovaní koordinovaného súboru 

personalizovaných služieb zameraného na 

uľahčenie opätovného začlenenia 

cieľových príjemcov na trh práce sa 

členské štáty zamerajú na riešenie 

rodových rozdielov v sektoroch 

informácií, komunikácie, vedy, 

matematiky a technológií prostredníctvom 

podpory preškoľovania a rekvalifikácie 

žien na prácu v odvetviach, v ktorých 

tradične prevládajú muži, ako sú financie, 

IKT a STEM. 
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Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisia a členské štáty zabezpečujú, aby 

sa rovnosť medzi mužmi a ženami a 

začlenenie hľadiska rodovej rovnosti 

považovali za neoddeliteľnú súčasť a aby 

sa podporovali počas rôznych fáz 

implementácie finančného príspevku z 

EGF. 

Komisia a členské štáty zabezpečujú, aby 

sa rovnosť medzi mužmi a ženami a 

začlenenie hľadiska rodovej rovnosti 

považovali za neoddeliteľnú súčasť a aby 

sa podporovali počas rôznych fáz 

implementácie finančného príspevku z 

EGF, najmä pri výbere cieľových skupín, 

stanovovaní kritérií a ukazovateľov, ako 

aj pri navrhovaní koordinovaného balíka 

personalizovaných služieb pre 

prijímateľov. 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisia a členské štáty zabezpečujú, aby 

sa rovnosť medzi mužmi a ženami a 

začlenenie hľadiska rodovej rovnosti 

považovali za neoddeliteľnú súčasť a aby 

sa podporovali počas rôznych fáz 

implementácie finančného príspevku z 

EGF. 

Komisia a členské štáty zabezpečujú, aby 

sa rovnosť medzi mužmi a ženami a 

začlenenie hľadiska rodovej rovnosti 

považovali za neoddeliteľnú súčasť a aby 

sa podporovali počas všetkých príslušných 

fáz implementácie finančného príspevku z 

EGF. 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 3 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisia vykonáva informačné a 

komunikačné činnosti v súvislosti s 

prípadmi využívania EGF a ich výsledkami 

na základe získaných skúseností s cieľom 

Komisia vykonáva informačné a 

komunikačné činnosti v súvislosti s 

prípadmi využívania EGF a ich výsledkami 

na základe získaných skúseností s cieľom 
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zlepšiť účinnosť EGF a zabezpečiť, aby 

boli občania Únie a pracovníci informovaní 

o EGF. 

zlepšiť účinnosť EGF a zabezpečiť, aby 

boli občania Únie a pracovníci informovaní 

o EGF, a to vrátane občanov a 

pracovníkov vo vidieckych oblastiach so 

zložitým prístupom k informáciám. 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh nariadenia 

Článok 20 – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Najneskôr na konci siedmeho 

mesiaca po uplynutí lehoty uvedenej v 

článku 15 ods. 3 predloží dotknutý členský 

štát Komisii záverečnú správu o 

implementácii finančného príspevku 

vrátane informácií týkajúcich sa: 

1. Najneskôr na konci siedmeho 

mesiaca po uplynutí lehoty uvedenej v 

článku 15 ods. 3 predloží dotknutý členský 

štát Komisii záverečnú správu o 

implementácii finančného príspevku s 

verejne dostupnými údajmi rozčlenenými 

podľa pohlavia vrátane informácií 

týkajúcich sa: 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh nariadenia 

Článok 20 – odsek 1 – písmeno d a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 da) Samostatného posúdenia vplyvu 

na rodovú rovnosť v prípadoch, ktoré sú 

predmetom správy; 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh nariadenia 

Článok 22 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Komisia každé štyri roky vykoná na 

vlastný podnet a v úzkej spolupráci s 

členskými štátmi hodnotenie finančných 

príspevkov z EGF. 

1. Komisia každé štyri roky vykoná na 

vlastný podnet a v úzkej spolupráci s 

členskými štátmi hodnotenie finančných 

príspevkov z EGF, ktoré je rodovo citlivé. 
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