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6.3.2019 A8-0162/5

Pozmeňujúci návrh 5
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, 
Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0162/2019
Marian Harkin
Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v 
ročnom prieskume rastu na rok 2019
(2018/2120(INI))

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

J. keďže celkový počet ľudí 
ohrozených chudobou alebo sociálnym 
vylúčením predstavuje 22,5 % a hoci je to 
menej ako pred krízou, hlavný cieľ 
stratégie Európa 2020, t. j. zníženie počtu 
takto ohrozených ľudí o 20 miliónov, sa 
ani zďaleka nedosiahol; keďže miera rizika 
chudoby alebo sociálneho vylúčenia u detí 
naďalej klesá, ale stále je neprijateľne 
vysoká; keďže miera rizika chudoby alebo 
sociálneho vylúčenia u detí z domácností s 
jedným rodičom predstavuje dvojnásobok 
priemernej miery u detí celkovo; keďže 
vysoké úrovne nerovnosti znižujú výkon 
hospodárstva a potenciál udržateľného 
rastu;

J. keďže celkový počet ľudí 
ohrozených chudobou alebo sociálnym 
vylúčením predstavuje 22,5 % a hoci je to 
menej ako pred krízou, hlavný cieľ 
stratégie Európa 2020, t. j. zníženie počtu 
takto ohrozených ľudí o 20 miliónov, sa 
ani zďaleka nedosiahol; keďže už v roku 
2007 bolo ohrozených chudobou alebo 
sociálnym vylúčením viac ako 100 
miliónov ľudí; keďže miera rizika 
chudoby alebo sociálneho vylúčenia u detí 
naďalej klesá, ale stále je neprijateľne 
vysoká; keďže miera rizika chudoby alebo 
sociálneho vylúčenia u detí z domácností s 
jedným rodičom predstavuje dvojnásobok 
priemernej miery u detí celkovo; keďže 
vysoké úrovne nerovnosti znižujú výkon 
hospodárstva a potenciál udržateľného 
rastu;
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6.3.2019 A8-0162/6

Pozmeňujúci návrh 6
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, 
Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0162/2019
Marian Harkin
Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v 
ročnom prieskume rastu na rok 2019
(2018/2120(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. konštatuje, že EÚ má naďalej 
štrukturálne problémy, ktoré je nutné 
riešiť; uznáva, že úsporné opatrenia nie sú 
vhodné na poskytnutie udržateľných 
riešení týchto problémov; zdôrazňuje 
naliehavú potrebu posilniť domáci dopyt 
prostredníctvom podpory verejných a 
súkromných investícií, ako aj sociálne a 
hospodársky vyvážených štrukturálnych 
reforiem, ktoré znižujú nerovnosti a 
podporujú kvalitné a inkluzívne pracovné 
miesta, trvalo udržateľný rast a sociálne 
investície, ako aj zodpovednú fiškálnu 
konsolidáciu, čím prispievajú k 
zabezpečeniu priaznivého napredovania 
smerom k prostrediu väčšej súdržnosti a 
vzostupnej sociálnej konvergencie pre 
podniky a verejné služby s cieľom vytvoriť 
väčší počet kvalitných pracovných miest a 
zároveň vyvážiť sociálny a hospodársky 
rozmer; zdôrazňuje, že tieto priority sa 
dosiahnu len vtedy, ak sa investovanie do 
ľudského kapitálu ako spoločná stratégia 
stane prioritou;

18. konštatuje, že EÚ má naďalej 
štrukturálne problémy, ktoré je nutné 
riešiť; uznáva, že úsporné opatrenia nie sú 
vhodné na poskytnutie udržateľných 
riešení týchto problémov; v tejto súvislosti 
vyzýva, aby investície do kvalitných 
pracovných miest, sociálnej ochrany a 
sociálneho začlenenia neboli zahŕňané do 
výpočtu deficitov v rámci Paktu stability a 
rastu; zdôrazňuje naliehavú potrebu 
posilniť domáci dopyt prostredníctvom 
podpory verejných a súkromných 
investícií, ako aj sociálne a hospodársky 
vyvážených štrukturálnych reforiem, ktoré 
znižujú nerovnosti a podporujú kvalitné a 
inkluzívne pracovné miesta, trvalo 
udržateľný rast a sociálne investície, ako aj 
zodpovednú fiškálnu konsolidáciu, čím 
prispievajú k zabezpečeniu priaznivého 
napredovania smerom k prostrediu väčšej 
súdržnosti a vzostupnej sociálnej 
konvergencie pre podniky a verejné služby 
s cieľom vytvoriť väčší počet kvalitných 
pracovných miest a zároveň vyvážiť 
sociálny a hospodársky rozmer; 
zdôrazňuje, že tieto priority sa dosiahnu len 
vtedy, ak sa investovanie do ľudského 
kapitálu ako spoločná stratégia stane 
prioritou;
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6.3.2019 A8-0162/7

Pozmeňujúci návrh 7
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, 
Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0162/2019
Marian Harkin
Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v 
ročnom prieskume rastu na rok 2019
(2018/2120(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. vyzýva Komisiu a všetky členské 
štáty, aby iniciovali a/alebo posilnili 
reguláciu nových foriem práce; v tejto 
súvislosti vyjadruje znepokojenie nad 
ochranou atypických pracovníkov a 
samostatne zárobkovo činných osôb, keďže 
často nemajú úplný prístup do systému 
sociálnej ochrany; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby vypracovali a podporili 
opatrenia s preukázanou účinnosťou pri 
znižovaní nelegálnej práce, ktoré umožnia 
uznávanie pracovných práv pracovníkov v 
domácnosti a opatrovateľov a zlepšia ich 
pracovné podmienky;

21. vyzýva Komisiu a všetky členské 
štáty, aby iniciovali a/alebo posilnili 
reguláciu nových foriem práce; v tejto 
súvislosti vyjadruje znepokojenie nad 
ochranou atypických pracovníkov a 
samostatne zárobkovo činných osôb, keďže 
často nemajú úplný prístup do systému 
sociálnej ochrany; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby vypracovali a podporili 
opatrenia s preukázanou účinnosťou pri 
znižovaní nelegálnej práce, ktoré umožnia 
uznávanie pracovných práv pracovníkov v 
domácnosti a opatrovateľov a zlepšia ich 
pracovné podmienky; vyzýva členské štáty 
a Komisiu, aby zakázali pracovné zmluvy 
s nestanoveným pracovným časom;
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