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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o zamestnanosti a sociálnej politike v eurozóne
(0000/0000(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na články 3 a 5 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ),

– so zreteľom na články 9, 145, 148, 149, 152, 153, 174 a 349 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ),

– so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 13. apríla 2016 medzi Európskym 
parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o lepšej tvorbe práva1,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä na jej hlavu IV 
(Solidarita),

– so zreteľom na Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím,

– so zreteľom na ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, najmä na ciele 1, 3, 4, 
5, 8, 10 a 13,

– so zreteľom na správu piatich predsedov z 22. júna 20152 s názvom Dobudovanie 
európskej hospodárskej a menovej únie,

– so zreteľom na odporúčanie Rady zo 14. mája 2018 o hospodárskej politike v 
eurozóne3,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 12. júna 2019 s názvom Prehĺbenie európskej 
hospodárskej a menovej únie: hodnotenie štyroch rokov od správy piatich predsedov – 
príspevok Európskej komisie na samit eurozóny 21. júna 2019 (COM(2019) 0279),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 5. júna 2019 s názvom Európsky semester 2019: 
odporúčania pre jednotlivé krajiny (COM(2019) 0500),

– so zreteľom na návrh Komisie z 27. februára 2019 na rozhodnutie Rady o usmerneniach 
pre politiky zamestnanosti členských štátov (COM(2019) 0151) a na pozíciu 
Európskeho parlamentu k tomuto návrhu z 4. apríla 20194,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 21. novembra 2018 s názvom Ročný prieskum 
rastu 2019: Za silnejšiu Európu, ktorá dokáže čeliť celosvetovej neistote (COM(2018) 
0770),

– so zreteľom na návrh spoločnej správy Komisie a Rady o zamestnanosti z 21. novembra 
2018, ktorá je sprievodným dokumentom k oznámeniu Komisie o ročnom prieskume 

1 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
2 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-presidents-report_sk.pdf
3 Ú. v. EÚ C 179, 25.5.2018, s. 1.
4 Prijaté texty, P8_TA(2019)0337.
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rastu 2019 (COM(2018) 0761),

– so zreteľom na odporúčanie Komisie z 21. novembra 2018 na odporúčanie Rady 
o hospodárskej politike eurozóny (COM(2018) 0759),

– so zreteľom na správu Komisie z 21. novembra 2018 s názvom Správa o mechanizme 
varovania 2019 (COM(2018) 0758),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 21. novembra 2018 s názvom Návrhy 
rozpočtových plánov 2019: celkové posúdenie (COM(2018) 0807),

– so zreteľom na návrh Komisie z 22. novembra 2017 na rozhodnutie Rady 
o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov (COM(2017) 0677) a na 
pozíciu Európskeho parlamentu k tomuto návrhu z 19. apríla 20185,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. apríla 2017 s názvom Vytvorenie Európskeho 
piliera sociálnych práv (COM(2017) 0250),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. apríla 2017 s názvom Iniciatíva na podporu 
rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom pracujúcich rodičov a 
opatrovateľov (COM(2017) 0252),

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 26. apríla 2017 s názvom 
Zhodnotenie odporúčania Komisie z roku 2013 s názvom Investovať do detí: 
východisko z bludného kruhu znevýhodnenia (SWD(2017) 0258),

– so zreteľom na dokument Komisie s názvom Strategický záväzok pre rodovú rovnosť 
na roky 2016 – 2019 a na Európsky pakt pre rodovú rovnosť 2011 – 2020 a závery 
Rady zo 7. marca 2011 k nemu6,

– so zreteľom na barcelonské ciele starostlivosti o deti z roku 2002, ktoré sa zameriavajú 
na to, aby do roku 2010 bola zabezpečená starostlivosť pre najmenej 90 % detí od troch 
rokov do veku povinnej školskej dochádzky a pre najmenej 33 % detí do troch rokov,

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 4. októbra 2016 s názvom Záruka pre mladých 
ľudí a iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí po troch rokoch (COM(2016) 
0646),

– so zreteľom na návrh Komisie zo 14. septembra 2016 na nariadenie Rady, ktorým sa 
mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný 
rámec na roky 2014 – 2020 (COM(2016) 0604),

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. septembra 2016 s názvom Posilnenie 
európskych investícií na podporu zamestnanosti a rastu: prechod na druhú fázu 
Európskeho fondu pre strategické investície a nový Európsky vonkajší investičný plán 
(COM(2016) 0581),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. júna 2016 s názvom Nový program v oblasti 

5 Prijaté texty, P8_TA(2018)0181.
6 Ú. v. EÚ C 155, 25.5.2011, s. 10.
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zručností pre Európu – Spolupráca na posilnení ľudského kapitálu, zamestnateľnosti a 
konkurencieschopnosti (COM(2016) 0381),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. júna 2016 s názvom Európska agenda pre 
kolaboratívne hospodárstvo (COM(2016) 0356),

– so zreteľom na balík predpisov o obehovom hospodárstve (smernice (EÚ) 2018/8497, 
2018/8508, 2018/8519 a 2018/85210),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 1. júna 2016 s názvom Európa znovu investuje – 
Zhodnotenie Investičného plánu pre Európu a ďalšie kroky (COM(2016) 0359),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 8. marca 2016 s názvom Otvorenie konzultácie 
týkajúcej sa európskeho piliera sociálnych práv (COM(2016) 0127) a jeho prílohy,

– so zreteľom na bielu knihu Komisie zo 16. februára 2012 s názvom Program pre 
primerané, bezpečné a udržateľné dôchodky (COM(2012) 0055),

– so zreteľom na závery Rady zo 7. decembra 2015 s názvom Podpora sociálneho 
hospodárstva ako kľúčovej hybnej sily hospodárskeho a sociálneho rozvoja v Európe,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2019 o európskom semestri pre koordináciu 
hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na 
rok 201911,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 26. novembra 2018 o vzdelávaní v digitálnej ére: 
výzvy, príležitosti a ponaučenia pre tvorbu politík EÚ12,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra 2018 o hospodárskych politikách 
eurozóny13,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. septembra 2018 o spôsoboch opätovného 
začlenenia pracovníkov, ktorí sa zotavujú z úrazu a choroby, do kvalitného 
zamestnania14,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. novembra 2017 o boji proti nerovnostiam ako 
prostriedku na podporu tvorby pracovných miest a rastu15,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 24. októbra 2017 o politikách zameraných na 
zabezpečenie minimálneho príjmu ako nástroja boja proti chudobe16,

7 Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 93.
8 Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 100.
9 Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 109.
10 Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 141.
11 Prijaté texty, P8_TA(2019)0202.
12 Prijaté texty, P8_TA(2018)0485.
13 Prijaté texty, P8_TA(2018)0432.
14 Prijaté texty, P8_TA(2018)0325.
15 Ú. v. EÚ C 356, 4.10.2018, s. 89.
16 Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 156.
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– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. septembra 2017 o novom programe v oblasti 
zručností pre Európu17,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 19. januára 2017 o európskom pilieri sociálnych 
práv18,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 26. mája 2016 o chudobe: rodové hľadisko19,

– so zreteľom na svoju pozíciu z 2. februára 2016 o návrhu rozhodnutia Európskeho 
parlamentu a Rady o zriadení európskej platformy na posilnenie spolupráce v oblasti 
prevencie a odrádzania od nelegálnej práce20,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2015 o strategickom rámci EÚ v oblasti 
ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie 2014 – 202021,

– so zreteľom na správu Komisie z roku 2018 s názvom Správa o primeranosti 
dôchodkov: primeranosť súčasných a budúcich príjmov v starobe v EÚ, zverejnenej 
26. apríla 2018,

– so zreteľom na správu Komisie z roku 2018 s názvom Správa o starnutí obyvateľstva: 
hospodárske a rozpočtové projekcie pre členské štáty EÚ (2016 – 2070), zverejnenej 
28 mája 2018,

– so zreteľom na revidovanú Európsku sociálnu chartu a na turínsky proces, ktorý sa začal 
v roku 2014 s cieľom posilniť zmluvný systém Európskej sociálnej charty v rámci Rady 
Európy a jeho vzťahu s právom Európskej únie22,

– so zreteľom na záverečné pripomienky Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným 
postihnutím zo septembra 2015 k úvodnej správe Európskej únie tomuto výboru z júna 
2014,

– so zreteľom na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov č. 5/2017 z apríla 2017 s 
názvom Nezamestnanosť mladých ľudí – majú na ňu politiky EÚ vplyv? Posúdenie 
záruky pre mladých ľudí a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí,

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A9-0000/2019),

A. keďže podmienky na trhu práce v EÚ sa naďalej zlepšujú; keďže miera zamestnanosti v 
poslednom štvrťroku 2018 naďalej rástla a dosiahla 73,5 %, pričom zamestnaných bolo 
240,7 milióna ľudí, čo je nová rekordná úroveň; keďže rozdielna miera zamestnanosti v 
členských štátoch pretrváva; keďže rast miery zamestnanosti sa spomalil a predpokladá 
sa, že tento trend bude pokračovať; keďže v roku 2020 miera zamestnanosti dosiahne 

17 Ú. v. EÚ C 337, 20.9.2018, s. 135.
18 Ú. v. EÚ C 242, 10.7.2018, s. 24.
19 Ú. v. EÚ C 76, 28.2.2018, s. 93.
20 Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 157.
21 Ú. v. EÚ C 366, 27.10.2018, s. 117.
22 https://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter/turin-process
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74,3 %, ak bude táto dynamika pokračovať;

B. keďže miera zamestnanosti výrazne vzrástla u skupiny pracovníkov nad 55 rokov;

C. keďže v roku 2018 bol rozdiel v zamestnanosti žien a mužov 11,6 percentuálnych 
bodov; keďže sa v posledných rokoch podstatne nezlepšil;

D. keďže celkový počet odpracovaných hodín od roku 2013 neustále narastá; keďže miera 
zamestnanosti na dobu neurčitú a na plný úväzok naďalej rastie, pričom miera 
zamestnanosti na čiastočný úväzok klesá;

E. keďže miera nezamestnanosti v eurozóne sa pre všetky vekové skupiny a pre mužov i 
ženy znížila; keďže veľké rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi pretrvávajú; 
keďže nezamestnanosť mladých ľudí je naďalej veľmi vysoká; keďže dlhodobá 
nezamestnanosť je stále vysoká, hoci klesá;

F. keďže horizontálna a vertikálna segmentácia trhu práce pretrváva a postihuje najmä 
ženy, osoby s nízkou kvalifikáciou, mladých a starších ľudí, osoby so zdravotným 
postihnutím, národnostné, jazykové, etnické a sexuálne menšiny a osoby s migrantským 
pôvodom;

G. keďže podiel voľných pracovných miest stále rastie; keďže je štrukturálny nesúlad 
medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami a nedostatok zručností;

H. keďže sociálna situácia sa naďalej zlepšuje; keďže pretrváva chudoba a riziko chudoby, 
ako aj nedostatky v pokrytí systémov sociálnej ochrany a v dostupnosti služieb;

I. keďže v roku 2017 hrubý disponibilný príjem domácností na obyvateľa v eurozóne 
prekročil úroveň pred krízou; keďže sa tak nestalo vo všetkých členských štátoch;

1. konštatuje, že hoci hospodárske podmienky v EÚ sú v súčasnosti priaznivé a celková 
zamestnanosť sa neustále zvyšuje, naďalej sú potrebné zlepšenia z hľadiska 
nezamestnanosti mladých ľudí, segmentácie trhu práce a nerovnosti na ňom, chudoby 
pracujúcich a produktivity;

2. berie na vedomie odporúčania Komisie pre jednotlivé krajiny na rok 2019 a víta väčší 
dôraz na investície; konštatuje, že takmer tretina odporúčaní pre jednotlivé krajiny 
vydaných do roku 2018 nebola vykonaná; víta to, že v právnych predpisoch, ktoré 
upravujú pracovné vzťahy a ochranu zamestnanosti, sa dosiahol značný pokrok; 
vyjadruje znepokojenie nad tým, že pokrok v súvislosti s odporúčaniami pre jednotlivé 
krajiny na rok 2018 je slabší ako v predchádzajúcich rokoch, a naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby vyvinula potrebný tlak na členské štáty, aby tieto odporúčania vykonali; 
domnieva sa, že dôsledné vykonávanie reforiem je nevyhnutné pre posilnenie 
potenciálu rastu hospodárstva jednotlivých krajín EÚ;

3. konštatuje, že medzi jednotlivými krajinami, regiónmi a skupinami obyvateľstva 
pretrvávajú značné rozdiely v zamestnanosti; na dosiahnutie cieľa stratégie Európa 
2020, ktorým je miera zamestnanosti aspoň 75 %, považuje za potrebné zvýšiť mieru 
zamestnanosti a podporovať tvorbu dôstojných pracovných miest;
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4. zdôrazňuje potrebu dobre pripravených politík trhu práce a reforiem, ktorými sa 
vytvárajú kvalitné pracovné miesta, podporuje rovnosť príležitostí a rovnosť 
zaobchádzania s pracovníkmi, uľahčuje rovnaký prístup na trh práce a sociálnu ochranu, 
uľahčuje mobilita pracovnej sily, opätovne sa začleňujú nezamestnaní a bojuje sa  proti 
nerovnosti a rodovej nevyváženosti;

5. poznamenáva, že zapojenie žien na trhu práce naďalej rastie, avšak rodová nerovnosť z 
hľadiska zamestnanosti a odmeňovania pretrváva; zastáva názor, že by sa malo zvýšiť 
úsilie o zníženie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov, medzi dôchodkami žien a 
mužov a prekážok práce, zlepšenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom 
a zabezpečenie prístupu k cenovo dostupnej starostlivosti o deti, starostlivosti o deti v 
ranom veku a v zariadeniach dlhodobej starostlivosti;

6. poukazuje na potrebu bojovať proti diskriminácii na trhu práce na základe veku, a to aj 
zvyšovaním informovanosti o smernici Rady 2000/78/ES, ktorá ustanovuje všeobecný 
rámec pre rovnosť zaobchádzania v zamestnaní a povolaní, a zabezpečením dostupnosti 
možností celoživotného vzdelávania;

7. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zintenzívnili úsilie zamerané na ďalšie 
začleňovanie ľudí so zdravotným postihnutím do trhu práce, a to odstránením 
legislatívnych prekážok pre tvorbu stimulov ich zamestnávania a zabezpečením 
prístupnosti pracovísk;

8. zdôrazňuje, že je potrebná transformácia systémov vzdelávania a odbornej prípravy na 
všetkých úrovniach, aby sa v plnej miere využili príležitosti, ktoré ponúkajú informačné 
a komunikačné technológie a médiá, a aby sa rozvíjali zručnosti a kompetencie potrebné 
na splnenie požiadaviek spoločnosti a trhu práce v budúcnosti; domnieva sa, že 
nedostatočná kvalifikácia a nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami 
môžu byť pre investície veľkou prekážkou; zdôrazňuje, že na získanie primeraných 
zručností treba zvýšiť kvalitu, dostupnosť, cenovú prístupnosť a dostupnosť vzdelávania 
a odbornej prípravy vrátane odbornej prípravy a zlepšiť vzájomné uznávanie 
kvalifikácií; vyzýva členské štáty, aby uprednostnili komplexnú odbornú prípravu 
v oblasti digitálnych a podnikateľských zručností a aby zohľadnili transformáciu na 
digitálne hospodárstvo; domnieva sa, že výzvy spojené so zmenou klímy a 
transformáciou na ekologickejšie hospodárstvo vyžadujú podporu s cieľom pomôcť 
pracovníkom adaptovať sa, a to najmä v najviac postihnutých regiónoch;

9. vyzýva Komisiu, aby mladým ľuďom poskytla stimuly a technickú pomoc pri zakladaní 
podnikov a aby navrhla opatrenia na podporu podnikania, a to aj prostredníctvom 
učebných osnov v školách členských štátov;

10. zdôrazňuje, že sociálne a hospodárske ciele Únie by mali mať rovnakú prioritu; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby posilnili sociálne práva prostredníctvom Európskeho 
piliera sociálnych práv a vykonávaním sociálnych aspektov odporúčaní pre jednotlivé 
krajiny;

11. poznamenáva, že sociálna situácia sa naďalej zlepšuje a že chudoba klesá, hoci je 
naďalej neprijateľne vysoká; zdôrazňuje, že zatiaľ čo kategória AROPE (ľudia ohrození 
chudobou alebo sociálnym vylúčením) sa v EÚ v roku 2017 naďalej zmenšovala, v EÚ 
ju tvorilo približne 113 miliónov a v eurozóne 74 miliónov ľudí; naliehavo vyzýva 
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Komisiu a členské štáty, aby na dosiahnutie cieľa stratégie Európa 2020 prijali potrebné 
opatrenia na zníženie chudoby vrátane chudoby detí a pracujúcich; zdôrazňuje, že 
vytváranie dôstojných pracovných miest, dosiahnuteľnosť sociálnej ochrany bez ohľadu 
na pracovnoprávny vzťah alebo typ zmluvy, rast miezd a dobre financované systémy 
verejného vzdelávania majú významný vplyv na znižovanie nerovnosti, rizika chudoby 
a sociálneho vylúčenia;

12. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.


