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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže opatrenia programu makroekonomických úprav prijaté v Grécku (máj 2010 a marec 
2012), v Írsku (december 2010), v Portugalsku (máj 2011) a na Cypre (jún 2013) mali 
priamy i nepriamy vplyv na miery zamestnanosti a vážne dôsledky na sociálnu situáciu; 
keďže všetky programy boli síce formálne podpísané Komisiou, no ich návrh 
a podmienky vypracovali a stanovili spoločne MMF, Euroskupina, Európska centrálna 
banka (ECB) a Komisia; 

B. keďže v článku 9 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa uvádza: 
„Pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností Únia prihliada na požiadavky 
spojené s podporou vysokej úrovne zamestnanosti, zárukou primeranej sociálnej ochrany, 
bojom proti sociálnemu vylúčeniu a s vysokou úrovňou vzdelávania, odbornej prípravy 
a ochrany ľudského zdravia.“;

C. keďže v článku 151 ZFEÚ sa stanovuje, že opatrenia prijímané EÚ a jej členskými štátmi 
musia byť v súlade so základnými sociálnymi právami stanovenými v Európskej sociálnej 
charte z roku 1961 a v Charte základných sociálnych práv pracovníkov Spoločenstva 
z roku 1989, aby sa okrem iného zlepšil sociálny dialóg; keďže v článku 152 ZFEÚ sa 
uvádza: „Únia uznáva a podporuje úlohu sociálnych partnerov na svojej úrovni, pričom 
zohľadňuje rozmanitosť vnútroštátnych systémov. Uľahčuje dialóg medzi sociálnymi 
partnermi a rešpektuje pritom ich autonómiu.“;

D. keďže v článku 6 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii (ZFEÚ) sa uvádza: „Únia uznáva práva, 
slobody a zásady uvedené v Charte základných práv Európskej únie zo 7. decembra 2000 
(...), ktorá má rovnakú právnu silu ako zmluvy“, a keďže v odseku 2 a 3 tohto článku sa 
stanovuje pristúpenie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných 
slobôd a že tieto práva predstavujú všeobecné zásady práva Únie;

E. keďže v Charte základných práv Európskej únie sa okrem iného stanovuje právo 
na kolektívne vyjednávanie a kolektívne akcie (článok 28), ochrana v prípade 
bezdôvodného prepustenia (článok 30), spravodlivé a primerané pracovné podmienky 
(článok 31), uznanie a rešpektovanie práva na dávky sociálneho zabezpečenia a sociálne 
služby a s cieľom „bojovať proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe“ právo na „dôstojnú 
existenciu všetkých osôb, ktoré nemajú dostatok prostriedkov“ (článok 34), právo 
na prístup k preventívnej zdravotnej starostlivosti a právo využívať lekársku starostlivosť 
(článok 35) a rešpektovanie prístupu k službám všeobecného hospodárskeho záujmu 
(článok 36);

F. keďže stratégia Európa 2020, ktorú navrhla Komisia 3. marca 2010 a ktorú schválila 
Európska rada 17. júna 2010, zahŕňa v rámci jej piatich hlavných cieľov, ktoré sa majú 
splniť do roku 2020: dosiahnuť 75 % zamestnanosť u mužov a žien vo veku 20 – 64 
rokov; znížiť mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky pod 10 % a dosiahnuť 
ukončenie terciárneho alebo rovnocenného vzdelania u najmenej 40 % obyvateľov 
vo veku 30 – 34 rokov; a znížiť mieru chudoby tým, že sa pomôže minimálne 
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20 miliónom ľuďom dostať sa mimo rizika chudoby a sociálneho vylúčenia;

G. keďže Parlament vo svojom uznesení z 21. novembra 2013 uvítal oznámenie Komisie 
z 2. októbra 2013 s názvom Posilnenie sociálneho rozmeru hospodárskej a menovej únie 
a jej návrh na zavedenie hodnotiacej tabuľky kľúčových ukazovateľov zamestnanosti 
a sociálnej situácie, ktorá má tvoriť súčasť postupu pri makroekonomickej nerovnováhe 
a spoločnej správy o zamestnanosti, no vyjadril poľutovanie nad skutočnosťou, že tieto 
ukazovatele nepostačujú na zabezpečenie úplného pokrytia situácie v oblasti 
zamestnanosti a sociálnych vecí v jednotlivých členských štátoch a jej previazanosti; 
keďže v uznesení Parlamentu sa zdôrazňuje potreba zabezpečiť, aby sa toto monitorovanie 
zameriavalo na znižovanie sociálnych rozdielov medzi členskými štátmi;

H. keďže z dostupných údajov vyplýva, že v štyroch krajinách sa prudko znižuje 
dosahovanie pokroku pri plnení cieľov stratégie Európa 2020 (pozri prílohu 1);

1. poznamenáva, že inštitúcie EÚ (ECB, Komisia a Euroskupina) sú v plnej miere spoločne 
zodpovedné za podmienky uložené v rámci programov makroekonomických úprav, a teda 
za ich sociálne dôsledky;

2. odsudzuje skutočnosť, že Parlament bol úplne prehliadaný vo všetkých fázach projektu: 
prípravná fáza, vypracúvanie mandátov a monitorovanie výsledkov dosiahnutých 
na základe programov a súvisiacich opatrení;

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že tieto programy boli navrhnuté bez akéhokoľvek 
posúdenia dôsledkov pomocou štúdií vplyvu alebo koordinácie s Výborom 
pre zamestnanosť, Výborom pre sociálnu ochranu, Radou pre zamestnanosť, sociálnu 
politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti (Rada EPSCO) alebo komisárom 
pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie; takisto vyjadruje poľutovanie 
nad skutočnosťou, že napriek významným sociálnym dôsledkom neboli vykonané 
konzultácie s poradnými orgánmi založenými zmluvou, najmä s Európsky hospodársky 
a sociálny výbor (EHSV) a Výborom regiónov (VR);

Zamestnanosť

4. poznamenáva, že politiky týkajúce sa úprav a štrukturálne reformy viedli v týchto štyroch 
krajinách k dramatickému zvýšeniu mier nezamestnanosti, historicky vysokým mieram 
strát pracovných miest a k zhoršovaniu pracovných podmienok; upozorňuje, že dôsledky 
pri mierach ekonomicky aktívneho obyvateľstva, najmä pokiaľ ide o udržateľnosť 
sociálnej ochrany a dôchodkové systémy, sú ešte vážnejšie, keďže rozdiely medzi cieľmi 
stratégie Európa 2020 a realitou sa ostro prehlbujú;

5. s veľkým znepokojením konštatuje, že najvyššie miery nezamestnanosti sa týkajú najmä 
mladých ľudí, pričom úplne kritická je situácia v krajinách ako Grécko, kde táto miera 
dosahuje viac ako 50 %, alebo Portugalsko a Írsko, kde prekračuje 30 %; vyjadruje 
poľutovanie nad skutočnosťou, že tí, ktorí si nájdu zamestnanie, pracujú často za neistých 
podmienok alebo na polovičný úväzok, čím sa sťažujú ich možnosti žiť samostatne; 

6. poznamenáva, že najzraniteľnejšie skupiny – dlhodobo nezamestnaných, ženy, 
migrujúcich pracovníkov a osoby so zdravotným postihnutím – vážne zasiahli ešte vyššie 
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miery nezamestnanosti, než je vnútroštátny priemer; 

7. varuje pred tým, že ak sa táto situácia nevyrieši, tieto obrovské rozdiely, najmä u mladšej 
generácie, budú mať za následok poškodenie štruktúry pracovného trhu týchto štyroch 
krajín, obmedzenie ich schopnosti obnovy, rozsiahlu nútenú migráciu s nesmiernymi 
dôsledkami úniku mozgov a zvýšenie pretrvávajúcich nerovností medzi členskými štátmi 
poskytujúcimi pracovné príležitosti a členskými štátmi poskytujúcimi lacnú pracovnú silu;

8. pripomína, že v stratégii Európa 2020 sa jasne uvádza, že údaj, ktorý treba sledovať, je 
miera nezamestnanosti, ktorá poukazuje na dostupnosť ľudských a finančných zdrojov
na zabezpečenie udržateľnosti nášho hospodárskeho a sociálneho modelu; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že spomalenie miery nezamestnanosti sa zamieňa s obnovou 
zaniknutých pracovných miest; pripomína, že za posledné štyri roky straty došlo v týchto 
štyroch krajinách k zániku 2 miliónov pracovných miest, ktoré predstavujú 
15 % existujúcich pracovných miest; 

Chudoba

9. je znepokojený tým, že medzi podmienkami programov finančnej pomoci sú odporúčania 
týkajúce sa konkrétnych obmedzení v základných oblastiach boja proti chudobe, ako sú 
dôchodky, základné služby, zdravotná starostlivosť a farmaceutické výrobky určené 
na základnú ochranu najzraniteľnejších skupín; dôrazne poukazuje na skutočnosť, že tieto 
opatrenia majú najväčší dosah na boj proti chudobe detí;

10. poznamenáva, že údaje a rôzne štúdie Komisie poukazujú na to, že v období rokov 2008 
a 2012 sa prehĺbil nepomer v rozdelení príjmov v týchto štyroch krajinách, a že škrty 
v sociálny dávkach a dávkach v nezamestnanosti vyplývajúce z úsporných opatrení, ako aj 
zníženie miezd v dôsledku štrukturálnych reforiem zvyšuje miery chudoby; ďalej 
poznamenáva, že výsledky správy Komisie poukázali na pomerne vysoké miery chudoby 
u zamestnaných osôb v dôsledku zníženia alebo zmrazenia nízkych minimálnych miezd 
na základe úsporných opatrení; 

11. vyjadruje poľutovanie nad tým, že miera ľudí ohrozených rizikom chudoby alebo 
sociálneho vylúčenia sa v týchto štyroch krajinách zvýšila; poznamenáva, že len 
za posledné tri roky sa podľa údajov podiel ľudí ohrozených rizikom chudoby alebo 
sociálneho vylúčenia zvýšil na 26 % v Portugalsku a na 15 % v Írsku; navyše 
poznamenáva, že za týmito štatistickými údajmi sa skrýva oveľa krutejšia realita, a to že 
znížením HDP na obyvateľa sa znižuje aj hranica chudoby, čo znamená, že za ľudí mimo 
rizika chudoby považujeme dnes ľudí, ktorí ešte nedávno boli považovaní za chudobných;

12. víta, že Komisia v týchto štúdiách uznala, že len tvrdý zvrat súčasných trendov umožní 
dosiahnuť ciele stratégie Európa 2020; 

13. vyjadruje poľutovanie nad tým, že prinajmenšom v prípade Grécka, Írska a Portugalska 
tieto programy obsahovali niekoľko podrobných nariadení týkajúcich sa reformy 
systémov zdravotnej starostlivosti a znižovania výdavkov, a to napriek tomu, že článok 
168 ods. 7 ZFEÚ takéto zásahy zakazuje;

14. pripomína, že Rada Európy už odsúdila škrty v gréckom verejnom dôchodkovom systéme, 
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ktoré považuje za porušenie článku 12 Európskej sociálnej charty z roku 1961 a článku 4 
k nej priloženého protokolu, keď uviedla, že „skutočnosť, že cieľom napadnutých 
ustanovení vnútroštátneho práva je splniť požiadavky vyplývajúce z iných právnych 
záväzkov, ich nevyníma z rozsahu pôsobnosti tejto charty“1; poznamenáva, že táto zásada 
týkajúca sa zachovania dôchodkového systému na dostatočnej úrovni, aby sa dôchodcom 
umožnil dôstojný život, sa vo všetkých štyroch krajinách vo všeobecnosti uplatňuje a mala 
sa zohľadniť; 

15. okrem toho poznamenáva, že Medzinárodná organizácia práce (MOP) ostro kritizovala 
radikálne reformy dôchodkového systému, keď výbor odborníkov hodnotil uplatňovanie 
dohovoru č. 102 v prípade gréckych reforiem, a že toto isté kritické hodnotenie bolo 
zahrnuté do jej 29. výročnej správy za rok 2011; pripomína, že dohovor č. 102 sa 
vo všetkých štyroch krajinách vo všeobecnosti uplatňuje a mal sa zohľadniť;

Predčasné ukončenie školskej dochádzky

16. víta skutočnosť, že podiel osôb, ktoré predčasne ukončujú školskú dochádzku, v týchto 
štyroch krajinách klesá; poznamenáva však, že istý podiel na tom majú ťažkosti mladých 
ľudí, s ktorými sa stretávajú pri hľadaní zamestnania; 

17. víta skutočnosť, že miery dosahovania terciárneho vzdelania vo všetkých štyroch 
krajinách stúpajú; poznamenáva však, že istý podiel na tom má potreba mladých ľudí 
zlepšovať si budúce šance na uplatnenie sa na trhu práce;

Sociálny dialóg

18. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že programy uložené týmto štyrom krajinám 
umožňujú spoločnostiam nepodpísať kolektívne zmluvy a meniť dohody o mzdách 
v odvetviach, čo má priamy vplyv na štruktúru a hodnoty kolektívnych zmlúv stanovené 
v príslušných národných ústavách; konštatuje, že v dôsledku týchto praktík výbor 
odborníkov MOP požiadal v prípade Grécka o opätovné zavedenie sociálneho dialógu 
a v prípade Portugalska o to, aby ústavný súd anuloval niektoré legislatívne opatrenia; 
zdôrazňuje, že táto odsúdeniahodná situácie je dôsledkom obmedzených štrukturálnych 
reforiem týkajúcich sa len deregulácie pracovnoprávnych vzťahov a zníženia miezd 
za každú cenu, čo je v jasnom rozpore so všeobecnými cieľmi a politikami EÚ 
stanovenými v stratégii Európa 2020;

Odporúčania

19. vyzýva Komisiu, aby vypracovala podrobnú štúdiu sociálnych a hospodárskych dôsledkov 
programov úprav v týchto štyroch krajinách s cieľom získať jasný prehľad o krátkodobých 
aj dlhodobých škodách na systémoch sociálnej ochrany, s osobitným zameraním sa na boj 
proti chudobe, zachovanie dobrého sociálneho dialógu a rovnováhu medzi flexibilitou 
a istotou v pracovnoprávnych vzťahoch; vyzýva Komisiu, aby pri vypracúvaní tejto štúdie 
využila svoje poradné orgány, ako aj Výbor pre zamestnanosť a Výbor pre sociálnu 
ochranu; odporúča požiadať Európsky hospodársky a sociálny výbor o vypracovanie 

                                               
1 Európsky výbor pre sociálne práva: Rozhodnutie o skutkovej podstate, 7. december 2012, sťažnosť č. 78/2012, 
s. 10.
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osobitnej správy; 

20. vyzýva Komisiu, aby požiadala MOP a Radu Európy, aby vypracovali správy o možných 
nápravných opatreniach a stimuloch na zabezpečenie úplného súladu s Európskou 
sociálnou chartou a k nej priloženým protokolom, ako aj s kľúčovými dohovormi MOP, 
keďže z nich vyplývajúce povinnosti boli dotknuté opatreniami fiškálnej úpravy 
a štrukturálnymi reformami požadovanými trojkou;

21. vyzýva EÚ, aby po hodnotení poskytla podporu a v prípade potreby priamu finančnú 
pomoc na obnovu štandardnej úrovne sociálnej ochrany, boja proti chudobe a sociálneho 
dialógu prostredníctvom plánu sociálnej obnovy; vyzýva Komisiu, ECB a Euroskupinu, 
aby postupne prestali uplatňovať výnimočné opatrenia, ktoré boli zavedené;

22. žiada dodržiavanie vyššie uvedených právnych povinností stanovených v zmluvách 
a v Charte základných práv s tým, že ich nedodržiavanie predstavuje porušenie 
primárneho práva EÚ;

23. vyzýva EÚ, aby v budúcnosti neuplatňovala takéto inštitucionálne a finančné riešenia 
a aby zaviedla mechanizmy, ktoré inštitúciám EÚ umožnia plniť sociálne ciele a politiky 
stanovené v zmluvách, najmä ciele a politiky týkajúce sa práv jednotlivcov a kolektívnych 
práv osôb, ktoré sú najviac ohrozené sociálnym vylúčením;

24. vyzýva Komisiu a Radu, aby sociálnym nerovnostiam a ich náprave venovali rovnakú 
pozornosť, akú venujú makroekonomickým nerovnováham, a aby teda prikladali rovnakú 
dôležitosť Rade EPSCO a jej prioritám ako Rade ECOFIN a Euroskupine;
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PRÍLOHA 1

Grécko Portugalsko Írsko Cyprus EÚ 27Sociálne ukazovatele 
stratégie EÚ 2020 2007 2009 201

2
2013

1
2007 2009 2012 2013 2007 2009 2012 201

3
2007 2009 2012 2013 2007 2009 2012 2013

2

Miera zamestnanosti 
obyvateľstva (20 –
64 rokov) v %

65,7 65,8 55,
3

53,5 72,6 71,2 66,5 65,3 73,8 66,9 63,7 65,
3

76,8 75,3 70,2 67,3 70,0 69,2 68,7 68,5

58 52,7 45,
2

43,6 66,3 66,1 63,1 62,2 64,4 61,8 59,4 60,
3

67,7 68,3 64,8 62,1 62,1 62,5 62,6 62,7

80,4 78,8 65,
3

63,3 79,1 76,5 69,9 68,5 83,0 72,1 68,1 70,
4

86,4 82,8 76,1 72,9 77,9 76,0 74,8 74,4

                        Ženy
                        Muži

                        Mladí 
ľudia3

24 22,9 13,
1

11,6 34,9 31,3 23,6 21,7 50,4 36,9 28,2 28,
8

37,4 34,8 28,1 21,2 36,9 34,9 32,8 32,3

Počet ľudí 
ohrozených rizikom 
chudoby alebo 
sociálneho vylúčenia 
(v tisícoch)

3064 3007 379
5

- 2653 2648 2665 - 1005 1150 1319 - 195 188 234 - 1193
97

1143
53

1231
18(o
dhad
)

-

Percentuálny podiel 
obyvateľstva, ktoré 
ukončilo vzdelanie
a odbornú prípravu 
predčasne

14,6 14,5 11,
4

- 36,9 31,2 20,8 - 11,6 11,7 9,7 - 12,5 11,7 11,4 - 15,0 14,3 12,8 -

                                               
1 Údaje z druhého štvrťroka 2013.
2 Údaje z druhého štvrťroka 2013.
3 Veková skupina: 15 – 24 rokov.



PA\1012080SK.doc 9/9 PE524.750v01-00

SK

Percentuálny podiel 
obyvateľstva (30 –
34 rokov) 
s dosiahnutým 
terciárnym 
vzdelaním

26,2 26,5 30,
9

- 19,8 21,1 27,2 - 43,3 48,9 51,1 - 46,2 45,0 49,9 - 30,0 32,2 35,8 -

Grécko Portugalsko Írsko Cyprus EÚ 27Iné ukazovatele
2007 2009 2012 201

3
2007 2009 2012 2013 200

7
2009 2012 201

3
2007 2009 2012 2013 200

7
200
9

201
2

201
3

Miera 
nezamestnanosti 
obyvateľstva v %

8,3 9,5 24,3 27,
3

8,9 10,6 15,9 15,7 4,7 12,0 14,7 12,
6

3,9 5,4 11,9 17,0 7,1 8,9 10,4 10,9


