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Pozmeňujúci návrh  47 

Georges Bach a David Casa 

v mene skupiny PPE 
 
Správa A8-0205/2015 

Laura Agea 

Usmernenia politík zamestnanosti členských štátov 
COM(2015)0098 – C8-0075/2015 – 2015/0051(NLE) 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 6 

 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) Finančná a hospodárska kríza odhalila a 
zdôraznila významné nedostatky v 
hospodárstve Únie a jej členských štátov. 
Zároveň zdôraznila úzku vzájomnú 
závislosť hospodárstiev a trhov práce 
členských štátov. Zmena stavu v Únii na 
silný, udržateľný a inkluzívny stav rastu a 
tvorby pracovných miest je kľúčovou 
výzvou súčasnosti. To si vyžaduje 
koordinované a ambiciózne politické 
opatrenia na úrovni Únie a na vnútroštátnej 
úrovni, v súlade s ustanoveniami zmluvy a 
správy hospodárskych záležitostí Únie. Na 
základe kombinácie opatrení týkajúcich sa 
ponuky a dopytu by tieto opatrenia mali 
zahŕňať zvýšenie investícií, obnovený 
záväzok v prospech štrukturálnych 
reforiem a uplatňovanie fiškálnej 
zodpovednosti. 

(6) Finančná a hospodárska kríza odhalila a 
zdôraznila vážne nedostatky v 
hospodárstvach členských štátov 
a koordinačných mechanizmoch Únie. 
Zároveň zdôraznila úzku vzájomnú 
závislosť hospodárstiev a trhov práce 
členských štátov. Zmena stavu v Únii na 
silný, udržateľný a inkluzívny stav rastu a 
tvorby pracovných miest zahŕňajúci 
odstránenie rozsiahlych ohnísk 
nezamestnanosti, ktoré vznikli 
na niektorých častiach jej územia, je 
kľúčovou výzvou súčasnosti. To si 
vyžaduje dôsledné, koordinované, 
ambiciózne a predovšetkým účinné 
politické opatrenia na úrovni Únie a na 
vnútroštátnej úrovni, v súlade s 
ustanoveniami zmluvy a správy 
hospodárskych záležitostí Únie. Na základe 
kombinácie opatrení týkajúcich sa ponuky 
a dopytu by tieto opatrenia mali zahŕňať 
zvýšenie investícií zameraných najmä na 
rozvoj malých a stredných podnikov, 
mikropodnikov, inovatívnych začínajúcich 
podnikov a podnikov, ktoré podporujú 
zelenú zamestnanosť, obnovený záväzok v 
prospech štrukturálnych reforiem a 
uplatňovanie fiškálnej zodpovednosti. 
Tieto opatrenia by tiež mali zahŕňať 
vytvorenie inkluzívnejšieho trhu práce, 
ktorý je založený na dodržiavaní práv a je 
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podporený primeranou sociálnou 
ochranou. Tieto opatrenia by tiež mali 
zahŕňať opatrenia sociálnej ochrany, ako 
je zaručený minimálny príjem, ktorý by 
bol zavedený v súlade s praxou 
jednotlivých členských štátov, s cieľom 
bojovať proti extrémnej chudobe a 
sociálnemu vylúčeniu. 

Or. en 

 
 


