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PRÍLOHA 
 

VÝSLEDKY HLASOVANIA 

Použité skratky a značky 

+ prijatý 

- zamietnutý 

↓ prepadol 

VS vzatý späť 

HPM (..., ..., ...) hlasovanie podľa mien (za, proti, zdržali sa) 

EH (..., ..., ...) elektronické hlasovanie (za, proti, zdržali sa) 

HPČ hlasovanie po častiach 

OH oddelené hlasovanie 

PN pozmeňujúci návrh 

KPN kompromisný pozmeňujúci návrh 

ZČ zodpovedajúca časť 

V pozmeňujúci návrh, ktorým sa zrušujú ustanovenia 

= zhodné pozmeňujúce návrhy 

ods. odsek 

čl. článok 

odôv. odôvodnenie 

NU návrh uznesenia 

SNU spoločný návrh uznesenia 

TH tajné hlasovanie 
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1. Pristúpenie Peru k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych 

aspektoch medzinárodných únosov detí * 

Správa: Angel Dzhambazki (A8-0267/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 641, 3, 17 

 

 

2. Pristúpenie Kazachstanu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o 

občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * 

Správa: Angel Dzhambazki (A8-0268/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 642, 4, 17 

 

 

3. Pristúpenie Kórejskej republiky k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o 

občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * 

Správa: Angel Dzhambazki (A8-0266/2016) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 649, 4, 17 

 

 

4. Globálne ciele a záväzky EÚ v oblasti výživy a potravinovej bezpečnosti vo svete 

Návrh uznesenia: B8-1042/2016 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-1042/2016  

(výbor DEVE) 

ods. 1 2 Verts/ALE  +  

od odseku 1 5 GUE/NGL  -  

6 GUE/NGL  -  

ods. 6 7 GUE/NGL  -  

od odseku 6 8 GUE/NGL HPM + 374, 284, 15 

ods. 12 ods. pôvodný text HPČ   

1 -  

2 +  

ods. 13 ods. pôvodný text HPČ   

1 -  

2/EH + 334, 233, 102 

od odseku 17 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 -  

od odseku 23 9 GUE/NGL EH + 342, 260, 73 

od odseku 27 10 GUE/NGL HPM + 358, 287, 27 

ods. pôvodný text HPČ   

1 ↓  

2 ↓  

od odseku 30 11 GUE/NGL HPČ   

1/HPM - 204, 434, 25 

2/HPM + 416, 227, 26 

12 GUE/NGL HPM + 361, 252, 57 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 32 13 GUE/NGL  -  

ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

od odseku 33 14 GUE/NGL  -  

od odôvodnenia C 1 Verts/ALE EH + 382, 283, 10 

3 GUE/NGL  -  

odôv. G ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 350, 297, 29 

odôv. M 4 GUE/NGL HPM - 292, 353, 29 

odôv. V ods. pôvodný text OH/EH + 357, 300, 17 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) EH + 450, 213, 13 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

GUE/NGL: PN 4, 8, 10, 11, 12 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

PPE, ECR: odôv. V 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

GUE/NGL: 

ods. 32 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „a zásadnú úlohu súkromného sektora pri zlepšovaní 

potravinovej bezpečnosti a rozširovaní intervencií zameraných na skvalitnenie 

výživy“ 

2. časť: tieto slová 

 
PPE: 

ods. 13 

1. časť: „vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že politika EÚ v oblasti biopalív 

podporuje špekuláciu s ornou pôdou, najmä s najúrodnejšou pôdou, ktorá sa 

nachádza v blízkosti prístavov alebo ciest;“ 

2. časť: „naliehavo vyzýva EÚ, aby v súlade so zásadou súdržnosti politík v záujme rozvoja 

odstránila verejné stimuly pre výrobu biopalív z plodín;“ 
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ods. 17 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „aby pred druhým samitom na vysokej úrovni o výžive, 

ktorý sa bude konať v Brazílii v auguste 2016“ 

2. časť: tieto slová 

 
odôvodnenie G 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „na samite Výživa v záujme rastu v roku 2013“ 

2. časť: tieto slová 

 
S&D: 

PN 11 

1. časť: „žiada EÚ a jej členské štáty, aby nepodporovali privatizáciu osív prostredníctvom 

ustanovení PDV o hospodárskych partnerstvách alebo obchodných dohôd s 

rozvojovými krajinami;“ 

2. časť: „zdôrazňuje význam spolupráce s poľnohospodármi na cenovo dostupných, lokálne 

adaptovaných a vylepšených odrodách plodín a vytvorenia odolnej a prispôsobivej 

domácej produkcie osív, ktorá bude sebestačná a jej prežitie nebude závisieť od 

darcovského financovania;“ 

 
PPE, ECR: 

ods. 12 

1. časť: „pripomína, že zabezpečenie prístupu obyvateľstva k pôde má rozhodujúci význam 

pre potravinovú sebestačnosť;“ 

2. časť: „zdôrazňuje, že zaberanie pôdy, ktoré vedie k rozsiahlemu nadobúdaniu pôdy v 

rozvojových krajinách, predstavuje novú hrozbu pre potravinovú bezpečnosť a 

výživu; žiada Komisiu, aby prijala konkrétne opatrenia zamerané na boj proti 

zaberaniu pôdy, vypracovala akčný plán na boj proti zaberaniu pôdy a zabezpečila 

účinné vykonávanie usmernení FAO v oblasti držby pôdy;“ 

 
ods. 27 

1. časť: „zdôrazňuje, že je potrebné, aby všetky politiky EÚ boli v súlade so zásadou 

súdržnosti politík v záujme rozvoja; žiada preto, aby obchodná a rozvojová politika 

EÚ rešpektovala politický priestor a priestor hospodárskej politiky rozvojových 

krajín, aby mohli zaviesť potrebné politiky na podporu udržateľného rozvoja a 

dôstojnosti pre svojich občanov“ 

2. časť: „vrátane potravinovej sebestačnosti;“ 
 

 

5. Európska prokuratúra a Eurojust 

Návrh uznesenia: B8-1054/2016 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Návrh uznesenia B8-1054/2016  

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE) 

hlasovanie: uznesenie (text ako 

celok) 

 +  

 

 

 



P8_PV(2016)10-05(VOT)_SK.doc 6 PE 590.296 

6. Potreba európskej politiky reindustrializácie v súvislosti s nedávnymi prípadmi 

Caterpillar a Alstom 

Návrhy uznesení: B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016, B8-
1057/2016, B8-1058/2016 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-1051/2016  

(PPE, Verts/ALE, ECR, S&D, ALDE) 

ods. 1 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 636, 12, 28 

2/HPM + 602, 40, 22 

od odseku 1 13 GUE/NGL HPM - 314, 315, 44 

od odseku 2 14 GUE/NGL HPM - 327, 343, 8 

15 GUE/NGL HPM - 295, 348, 29 

ods. 3 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 601, 64, 6 

2/HPM + 514, 146, 16 

ods. 5 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 647, 26, 7 

2/HPM + 624, 38, 18 

3/HPM + 592, 58, 26 

od odseku 5 22 ECR HPČ   

1/HPM + 594, 62, 25 

2/HPM + 380, 282, 10 

26 S&D, 

Verts/ALE 

HPM + 349, 316, 14 

27 S&D, 

Verts/ALE 

HPM - 157, 348, 174 

28 S&D, 

Verts/ALE 

HPM - 317, 345, 18 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

29 S&D, 

Verts/ALE 

HPM + 313, 310, 53 

30 S&D, 

Verts/ALE 

HPM + 386, 254, 35 

ods. 6 ods. pôvodný text OH +  

od odseku 6 7 EFDD HPM - 183, 339, 156 

ods. 7 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 595, 54, 29 

2/HPM + 612, 40, 26 

ods. 8 31 S&D, 

Verts/ALE 

HPM + 358, 292, 29 

ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM ↓  

2/HPM ↓  

od odseku 9 23 ECR EH + 403, 220, 58 

ods. 10 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 618, 49, 10 

2/HPM + 513, 151, 15 

3/HPM - 317, 350, 6 

ods. 11 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 538, 58, 77 

2/HPM + 515, 93, 70 

3/HPM + 322, 282, 73 

4/HPM + 507, 110, 62 

ods. 12 24 ECR HPM - 179, 495, 6 

ods. pôvodný text HPM + 342, 289, 50 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 13 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 586, 64, 30 

2/HPM + 341, 273, 56 

3/HPM - 287, 348, 38 

ods. 14 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 581, 59, 32 

2/HPM + 358, 300, 21 

ods. 15 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 608, 59, 11 

2/HPM + 619, 38, 8 

3/HPM + 324, 321, 34 

ods. 17 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 599, 57, 22 

2/HPM + 548, 119, 9 

ods. 19 ods. pôvodný text HPM + 594, 68, 9 

ods. 20 8 EFDD HPM - 305, 353, 20 

32 S&D, 

Verts/ALE 

HPM + 349, 318, 10 

od odseku 20 16 GUE/NGL HPM - 279, 378, 22 

ods. 21 ods. pôvodný text HPM + 611, 57, 9 

od odseku 21 18 GUE/NGL  -  

ods. 22 1 PPE HPM - 211, 458, 10 

ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 491, 164, 19 

2/HPM + 332, 314, 24 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

od odseku 22 19 GUE/NGL HPM - 325, 329, 18 

od odseku 23 20 GUE/NGL HPM - 304, 370, 3 

ods. 24 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 639, 15, 18 

2/HPM + 377, 282, 16 

3/HPM + 561, 74, 32 

ods. 25 9 EFDD HPM + 345, 308, 24 

od odseku 25 33 S&D, 

Verts/ALE 

HPM - 317, 327, 17 

34 S&D, 

Verts/ALE 

HPM - 316, 344, 12 

ods. 27 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 628, 27, 23 

2/HPM + 345, 301, 26 

3/HPM + 629, 23, 22 

ods. 31 ods. pôvodný text HPM + 511, 99, 68 

od odseku 31 35 S&D, 

Verts/ALE 

HPM + 329, 318, 32 

od odseku 32 36 S&D, 

Verts/ALE 

HPM - 327, 346, 4 

37 S&D, 

Verts/ALE 

HPM - 306, 349, 17 

ods. 33 ods. pôvodný text HPM + 549, 117, 10 

od odseku 33 17 GUE/NGL  -  

25 ECR HPČ   

1/EH + 442, 199, 35 

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 34 ods. pôvodný text OH +  

od odseku 34 38 S&D, 

Verts/ALE 

HPM + 338, 292, 49 

ods. 35 ods. pôvodný text OH/EH + 387, 283, 7 

od citácie 2 2 EFDD HPM - 133, 534, 9 

3 EFDD HPM - 131, 537, 8 

4 EFDD HPM - 135, 529, 10 

od citácie 3 21 ECR EH + 336, 313, 27 

od citácie 7 10 GUE/NGL  -  

odôv. C ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 560, 65, 52 

2/HPM + 327, 254, 91 

od odôvodnenia C 11 GUE/NGL  -  

odôv. E ods. pôvodný text OH -  

odôv. F ods. pôvodný text OH -  

odôv. J ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 662, 14, 3 

2/HPM + 618, 15, 20 

odôv. L ods. pôvodný text HPM + 543, 128, 7 

odôv. M ods. pôvodný text HPM + 615, 51, 11 

odôv. N ods. pôvodný text HPM + 400, 201, 79 

odôv. P ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 641, 6, 27 

2/HPM + 477, 165, 32 

odôv. Q ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 632, 26, 6 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

2/HPM + 630, 30, 16 

3/HPM + 643, 7, 19 

od odôvodnenia R 5 EFDD HPM + 337, 305, 31 

od odôvodnenia S 12 GUE/NGL  -  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 472, 103, 99 

Návrhy uznesení politických skupín 

B8-1051/2016  PPE  ↓  

B8-1052/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1053/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1055/2016  ECR  ↓  

B8-1056/2016  S&D  ↓  

B8-1057/2016  EFDD  ↓  

B8-1058/2016  ALDE  ↓  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

GUE/NGL: PN 13, 14, 15, 16, 19, 20, ods. 3 

ECR: PN 24, odôv. l, ods.15 (2. časť), 22 (2. časť), záverečné hlasovanie 

EFDD: PN 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 

S&D: PN 22, 26-38, ods. 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 31, 33, 

odôv. C, J, L, M, N, P, Q 

Verts/ALE: PN 1, 26-38, ods. 27 (2. časť) 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

ECR: ods. 11, 31, 33, odôv. N 

GUE/NGL: ods. 6, 12 

PPE: ods. 12, 22, 35, odôv. E, F 

ALDE: ods. 3, 8, 12, 19, 21, 27, 31, 33, 34, odôv. C, E, M, P, Q 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ECR: 

ods. 17 

1. časť: „domnieva sa, že fondy EÚ ponúkajú veľkú príležitosť na financovanie 

udržateľných investícií do energetiky a infraštruktúry verejnej dopravy a zavádzanie 

inteligentných informačných a komunikačných technológií;“ 

2. časť: „požaduje zlepšenie uplatňovania rôznych kritérií, najmä kritérií týkajúcich sa 

zamestnanosti, životného prostredia a sociálnych otázok, pri využívaní fondov EÚ a 

všetkých finančných nástrojov, ktoré riadi Európska investičná banka (EIB);“ 
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ods. 22 

1. časť: „domnieva sa, že treba predchádzať vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam vrátane 

prevodov hmotných a nehmotných aktív alebo služieb medzi spoločnosťami za 

neprimerané ceny (transferové ceny),“ 

2. časť: „čo je tiež výsledok nedostatočnej koordinácie fiškálnych a obchodných záležitostí 

na európskej úrovni;  vyzýva na širšiu spoluprácu a zblíženie medzi členskými 

štátmi vo fiškálnych, sociálnych a rozpočtových záležitostiach;“ 

 
odôvodnenie J 

1. časť: „keďže európske priemyselné odvetvia, v ktorých sú zastúpené aj spoločnosti 

Alstom a Caterpillar, vykazujú vysokú pridanú hodnotu a uznávanú odbornosť;  

keďže v súčasnosti toto ústredné a strategické priemyselné odvetvie EÚ zápasí so 

silnou celosvetovou konkurenciou“ 

2. časť: „z tretích krajín, ktoré na európsky trh vyvážajú nákladovo výhodnejšie produkty 

vďaka agresívnej a rýchlo expandujúcej politike na všetkých kontinentoch, a to často 

s politickou a finančnou podporou svojich vlád;“ 

 
GUE/NGL: 

ods. 7 

1. časť: „pripomína potrebu dosiahnuť rýchlu dohodu o revízii nariadení o nástrojoch na 

ochranu obchodu s cieľom výrazne ich posilniť zlepšením ich schopnosti reagovať a 

účinnosti;“ 

2. časť: „žiada Komisiu, aby zohľadnila sociálne a hospodárske dôsledky, ktoré by mohlo 

mať uznanie štatútu trhového hospodárstva štátom ovládaných alebo iných 

netrhových ekonomík na konkurencieschopnosť priemyselných odvetví EÚ;“ 

 
ods. 8 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „cieľa Európa 2020“ 

2. časť: tieto slová 

 
Verts/ALE: 

PN 22 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „a nákladov podnikov na dodržiavanie predpisov, a tiež 

zrušenie zbytočných právnych predpisov,“ 

2. časť: tieto slová 

 
PN 25 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „konkurencieschopnosť a“ 

2. časť: tieto slová 

 
odôv. P 

1. časť: „keďže obchod so stavebnými strojmi v EÚ v posledných rokoch zaznamenal 

výrazné otrasy spôsobené znižovaním verejných a súkromných investícií,“ 

2. časť: „ale aj zvyšovaním výrobných nákladov v dôsledku nárastu cien surovín;“ 

 
PPE: 

ods. 13 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „alebo v ktorých sa viac než 50 % hodnoty realizuje 

mimo EÚ“ a „pripomína potrebu dosiahnuť rýchlu dohodu o nástrojoch 

medzinárodného verejného obstarávania;“ 

2. časť: „alebo v ktorých sa viac než 50 % hodnoty realizuje mimo EÚ“ 

3. časť: „pripomína potrebu dosiahnuť rýchlu dohodu o nástrojoch medzinárodného 

verejného obstarávania;“ 
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ods. 14 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „udeľovanie environmentálnej značky“ 

2. časť: tieto slová 

 
odôvodnenie Q 

1. časť: „keďže spravodlivý obchod s priemyselnými výrobkami musí rešpektovať práva 

pracovníkov a environmentálne predpisy;“ 

2. časť: „keďže investície do energie z obnoviteľných zdrojov a do energetickej účinnosti sú 

významným stimulom pre investície do priemyselných výrobkov a dokážu nastoliť 

pozitívny vývoj;“ 

3. časť: „keďže inovácia a investície do výskumu a vývoja, pracovných miest a obnovy 

zručností sú dôležité pre udržateľný rast;“ 

 
odôvodnenie C 

1. časť: „keďže vďaka zníženiu výrobných nákladov v rokoch 2013 až 2015 sa výrobky 

pochádzajúce z tohto závodu stali atraktívnejšími než výrobky pochádzajúce z krajín 

mimo EÚ; keďže sa však spoločnosť Caterpillar rozhodla závod zavrieť“ 

2. časť: „a výrobu presunúť do iných závodov s nižšími normami sociálnej ochrany a 

ochrany životného prostredia, ako sa uplatňujú v európskom priemysle;“ 

 
ALDE: 

ods. 1 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „pre miestne hospodárstva a komunity“ a „a miestnych 

hospodárstiev a na pomoc regiónom“ 

2. časť: tieto slová 

 
GUE/NGL, Verts/ALE: 

ods. 3 

1. časť: „pripomína, že Európa má sociálne trhové hospodárstvo, ktorého cieľom je 

dosiahnutie udržateľného hospodárskeho a inkluzívneho rastu; odsudzuje absenciu 

skutočnej priemyselnej politiky EÚ, ktorá by tiež chránila pracovníkov v EÚ; 

vyzýva Komisiu, aby preto vypracovala skutočnú dlhodobú európsku priemyselnú 

stratégiu, aby sa dosiahol cieľ (...), t. j. aby 20 % hrubého domáceho produktu 

pochádzalo z priemyslu;“ 

2. časť: „stanovený v stratégii Európa 2020,“ 

 
ECR, PPE: 

ods. 5 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „energetickej účinnosti, obehového hospodárstva“ a 

„zdôrazňuje v tejto súvislosti negatívny vplyv zníženia verejných a súkromných 

investícií a zmenšujúcej sa vnútornej spotreby, pričom obe by sa mali podporovať a 

stimulovať tak rast;“ 

2. časť: „energetickej účinnosti, obehového hospodárstva“ 

3. časť: „zdôrazňuje v tejto súvislosti negatívny vplyv zníženia verejných a súkromných 

investícií a zmenšujúcej sa vnútornej spotreby, pričom obe by sa mali podporovať a 

stimulovať tak rast;“ 
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ECR, GUE/NGL: 

ods. 10 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „otvorený a konkurencieschopný európsky regulačný 

rámec na pritiahnutie a zachovanie súkromných investícií, udržanie“ 

2. časť: „otvorený a konkurencieschopný európsky regulačný rámec na pritiahnutie a 

zachovanie súkromných investícií, udržanie“ okrem slova: „regulačný“ 

3. časť: „regulačný“ 

 
GUE/NGL, ALDE, PPE: 

ods. 11 

1. časť: „poznamenáva tiež, že pravidlá štátnej pomoci musia byť lepšie prispôsobené, aby 

priniesli inováciu a udržateľnosť“ 

2. časť: „a spĺňali ciele podpory vysokej zamestnanosti sociálnych politík“ okrem slova: 

„podpory“ 

3. časť: „podpory“ 

4. časť: „v súlade s článkom 9 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;“ 

 
ECR, GUE/NGL, PPE: 

ods. 15 

1. časť: Text ako celok okrem slov: „aby spolu s členskými štátmi (...) stratégiu Únie v 

oblasti súdržnej a komplexnej priemyselnej politiky, ktorá bude zameraná na 

reindustrializáciu Európy a založená okrem iného na digitalizácii (najmä“ a „na tento 

účel (...) väčšiu spoluprácu a konvergenciu členských štátov vo fiškálnych, 

sociálnych a rozpočtových otázkach, aby sa podporilo vznikanie spoločných 

priemyselných projektov;“ 

2. časť: „aby spolu s členskými štátmi (...) stratégiu Únie v oblasti súdržnej a komplexnej 

priemyselnej politiky, ktorá bude zameraná na reindustrializáciu Európy a založená 

okrem iného na digitalizácii (najmä“ 

3. časť: „na tento účel (...) väčšiu spoluprácu a konvergenciu členských štátov vo fiškálnych, 

sociálnych a rozpočtových otázkach, aby sa podporilo vznikanie spoločných 

priemyselných projektov;“ 

 
GUE/NGL, PPE: 

ods. 24 

1. časť: „zdôrazňuje, že je nevyhnutné rozvíjať technické zručnosti, najmä v odvetví výroby; 

zdôrazňuje, že je potrebné podporovať dôležitosť zručných technikov; domnieva sa, 

že s cieľom čo najviac zvýšiť potenciál ekologického hospodárstva je dôležité, aby 

sa existujúcim pracovným silám poskytovali vhodné príležitosti na získanie nových 

zručností potrebných pre obehové hospodárstvo; pripomína, že zručná pracovná sila 

je dôležitá pre realizovateľnosť výroby;“ okrem slova: „ekologického“ 

2. časť: „ekologického“ 

3. časť: „zdôrazňuje význam rozvíjania väčších synergií medzi vzdelávacími systémami, 

univerzitami a trhom práce vrátane oboznamovania sa s pracoviskami a spolupráce s 

podnikateľskými subjektmi pri vytváraní inovačných zoskupení;“ 

 
ECR, Verts/ALE: 

ods. 27 

1. časť: „domnieva sa, že akákoľvek reštrukturalizačná činnosť by sa mala zainteresovaným 

stranám podľa potreby vysvetliť a zdôvodniť vrátane výberu plánovaných opatrení 

vo vzťahu k cieľom a prípadným alternatívnym možnostiam;“ okrem slova: „podľa 

potreby“ 

2. časť: „podľa potreby“ 

3. časť: „vyzýva na miestny dialóg za účasti všetkých zainteresovaných strán o najlepších 

možných riešeniach v prípadoch reštrukturalizácie;“ 
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Iné 

PN 6 bol vzatý späť. 

 


