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21.10.2015 A8-0307/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Thomas Händel 

v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci 

 

Správa A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2015 

2015/2210(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  3a. považuje za poľutovaniahodné, že sa 

celkovo neodkazuje na ciele stratégie 

Európa 2020 týkajúce sa inteligentného, 

udržateľného a inkluzívneho rastu; 

zdôrazňuje, že na sociálnu politiku a 

politiku zamestnanosti by sa nemalo 

nazerať len z perspektívy nákladov, ale aj 

z perspektívy dlhodobých prínosov; žiada 

preto o zahrnutie sociálnych a 

environmentálnych cieľov do nového 

hodnotiaceho rámca s cieľom zabezpečiť, 

aby sa odporúčania pre jednotlivé krajiny 

adresovali všetkým krajinám, ktoré 

nedosahujú pokrok v oblasti chudoby, 

poskytovania slušných pracovných miest 

vedúcich ku kvalitnej zamestnanosti, 

prevencie predčasného ukončovania 

školskej dochádzky, presadzovania 

celoživotného vzdelávania, efektívneho 

využívania zdrojov a prevencie zmeny 

klímy; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Thomas Händel 

v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci 

 

Správa A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2015 

2015/2210(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 33 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  33a. víta zníženie mier nezamestnanosti v 

Únii; poukazuje však na to, že miery 

nezamestnanosti sú naďalej vysoké a 

žiada členské štáty, aby prijali celostný 

prístup k vykonávaniu aktívnych politík 

trhu práce, ktoré sa budú zameriavať tak 

na zamestnateľnosť uchádzačov o 

zamestnanie, ako aj na inkluzívnejší trh 

práce vrátane dodatočných podporných 

opatrení pre uchádzačov o zamestnanie a 

zamestnávateľov; zdôrazňuje, že je 

potrebné riešiť problém nesúladu a 

zastarania zručností ako spôsob riešenia 

dlhodobej nezamestnanosti a je 

presvedčený, že na vnútroštátnej a 

európskej úrovni je potrebná väčšia 

koordinácia týchto politík; požaduje preto 

dôraznejšie opatrenia na podporu a ďalší 

rozvoj účinného odborného vzdelávania a 

odbornej prípravy, spoluprácu medzi 

vzdelávacími inštitúciami, podnikmi, 

organizáciami zamestnávateľov a inými 

relevantnými zúčastnenými stranami, ako 

aj na riešenie potreby zlepšovania 

efektívnosti verejných a súkromných 

služieb zamestnanosti s cieľom riešiť 

nesúlad zručností na trhu práce a 

uľahčovať hľadanie zamestnania v Únii; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Thomas Händel 

v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci 

 

Správa A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2015 

2015/2210(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 34 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  34a. zdôrazňuje, že Medzinárodný menový 

fond (MMF) a Organizácia pre 

hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) 

varovali pred sociálnymi (chudoba 

zamestnaných ľudí) a hospodárskymi 

(utlmenie vnútorného dopytu) 

problémami týkajúcimi sa znižovania 

miezd, ku ktorému došlo v posledných 

rokoch; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že 

primeraná mzdová politika má zásadný 

význam pre zachovanie vnútorného 

dopytu, a že zvýšenia miezd by sa preto 

mali lepšie prispôsobovať zmenám v 

produktivite; trvá na tom, že musí 

existovať odkaz na význam zvyšovania 

miezd, najmä v štátoch, kde mzdy sú pod 

hranicou chudoby, avšak bez ohrozenia 

zásady subsidiarity; pripomína, že 

minimálne mzdy sa výrazne líšia medzi 

členskými štátmi a opakuje svoju 

požiadavku na vypracovanie štúdie
1
 o tejto 

otázke vrátane analýzy rozdielov v kúpnej 

sile medzi členskými štátmi; pripomína, že 

je potrebné investovať do včasnej 

intervencie a prevencie a vysoko 

kvalitných, dostupných a inkluzívnych 

služieb vrátane vzdelávania od útleho 

veku, podpory rodiny a komunity, 

sociálnych služieb a zdravotnej 

                                                 
1
 Uznesenie z 11. marca 2015 (Prijaté texty, P8_TA (2015)0068), odsek 46. 
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starostlivosti; 

 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Thomas Händel 

v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci 

 

Správa A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2015 

2015/2210(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 40 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  40a. domnieva sa, že odporúčania na rok 

2015 boli zamerané takmer výlučne na trh 

práce a nie na riešenie problémov 

týkajúcich sa obmedzených služieb a 

kvality služieb poskytovaných ľuďom v 

núdzi; pripomína, že je potrebné 

investovať do včasnej intervencie a 

prevencie a vysoko kvalitných, dostupných 

a inkluzívnych služieb vrátane 

vzdelávania od útleho veku, podpory 

rodiny a komunity, sociálnych služieb a 

zdravotnej starostlivosti; zdôrazňuje 

skutočnosť, že zvýšený dopyt po službách 

by mohol viesť aj k významnému 

vytváraniu pracovných miest v sociálnom 

sektore, ak sa bude riešiť efektívne, a že 

odvetvia zdravotníctva a sociálnej 

starostlivosti predstavujú kľúčové oblasti 

pre investície zamerané na dosiahnutie 

udržateľných hospodárstiev; vyzýva 

Komisiu, aby podala správu o pokroku 

dosahovanom v rozvojových iniciatívach 

v rámci stratégie Európa 2020, a to 

v prípade investícií do odvetví 

zdravotníctva a sociálnej starostlivosti a so 

zreteľom na kvalitné pracovné miesta; 

 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Thomas Händel 

v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci 

 

Správa A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2015 

2015/2210(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 41 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  41a. domnieva sa, že hoci Komisia uznala, 

že „chudoba a marginalizácia narástli“
1
, 

pričom v súčasnosti jeden zo štyroch ľudí 

čelí chudobe, je poľutovaniahodné, že 

v CSR nie je nijaký odkaz na cieľ v oblasti 

boja proti chudobe v stratégii Európa 

2020; žiada o komplexnú stratégiu boja 

proti chudobe založenú na prístupe ku 

kvalitným pracovným miestam vedúcim 

ku kvalitnému zamestnaniu, službám a 

aktivácii minimálneho príjmu a sociálnej 

ochrane, v súlade so zásadou subsidiarity; 

poukazuje na to, že vzdelanie, a tým aj 

posilnenie postavenia v oblasti 

zamestnanosti, je jedným z hlavných 

nástrojov boja proti chudobe; zdôrazňuje 

potrebu uznania nárastu osobnej 

zadlženosti ako situácie, ktorá zvyšuje 

individuálnu a všeobecnú hospodársku 

zraniteľnosť; 

 

Or. en 

                                                 
1
 COM(2015)0250. 
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21.10.2015 A8-0307/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Thomas Händel 

v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci 

 

Správa A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2015 

2015/2210(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 42 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  42a. s obavami zaznamenáva rýchly 

nárast extrémnych foriem chudoby, ako je 

bezdomovectvo, v mnohých členských 

štátoch; žiada, aby boli všetkým členským 

štátom adresované CSR o stratégiách v 

oblasti sociálneho začlenenia vrátane boja 

proti extrémnym formám chudoby, ako je 

bezdomovectvo; súhlasí s Komisiou, že 

členské štáty musia riešiť bezdomovectvo 

a riziko bezdomovectva prostredníctvom 

komplexných stratégií založených na 

prevencii, prístupov týkajúcich sa 

bývania, revízie nariadení a postupov v 

súvislosti s vysťahovaním a dostupnosťou 

skutočne cenovo dostupného bývania, 

ktoré zaisťujú stabilitu, a ukončiť 

kriminalizáciu bezdomovcov; požaduje 

zlepšenie v oblasti nadnárodnej výmeny 

najlepších postupov a vzájomného učenia 

a v tejto súvislosti uznáva úlohu 

programu Európskej únie v oblasti 

zamestnanosti a sociálnej inovácie 

(EASI); 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Thomas Händel 

v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci 

 

Správa A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2015 

2015/2210(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 42 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  42b. berie na vedomie odporúčanie 

Komisie o reforme systémov zdravotnej 

starostlivosti tak, aby plnili svoje ciele 

poskytovania všeobecného prístupu k 

vysoko kvalitnej starostlivosti – vrátane 

cenovo dostupného prístupu k liekom, a to 

najmä tých, ktoré zachraňujú život – a 

zabezpečenia dodržiavania práv 

zdravotníckeho personálu; poukazuje na 

to že v dôsledku krízy niektoré členské 

štáty nedokázali zabezpečiť úplné krytie 

verejného zdravia; 

Or. en 

 

 


