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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:

1. konštatuje, že rast nezamestnanosti a zadlženia v dôsledku hospodárskej krízy je v rozpore 
s cieľom udržateľnosti verejných financií; berie na vedomie, že je nevyhnutné, aby členské 
štáty pristúpili ku konsolidácii svojich rozpočtov, no zdôrazňuje, že v tejto súvislosti je 
potrebné stanoviť primerané časové horizonty a spôsoby; poukazuje na to, že nerozvážne 
znižovanie prostriedkov v oblasti verejných investícií, výskumu a vzdelávania má 
negatívny dosah na vyhliadky rastu;

2. považuje za potrebné náležite zhodnotiť sociálny dosah krízy a jej vplyv na zamestnanosť 
a stanoviť na európskej úrovni stratégiu na ukončenie krízy založenú na zamestnanosti, 
odbornej príprave a investíciách, oživení priemyslu a rozvoji konkurencieschopného 
ekologického hospodárstva a domnieva sa, že tieto ciele musia byť jadrom stratégie EÚ 
do roku 2020;

3. zastáva názor, že stratégia na oživenie hospodárstva nesmie spôsobiť žiadnu štrukturálnu 
nerovnováhu a výrazné rozdiely v príjmoch a domnieva sa, že v rámci finančných 
a daňových opatrení členských štátov sa musia zachovať platy, dôchodky a kúpna sila 
rodín;

4. zdôrazňuje, že je dôležité, aby oživenie hospodárstva bolo spojené s politikami 
zameranými proti štrukturálnej nezamestnanosti, najmä nezamestnanosti mladých ľudí 
a žien, ktorých cieľom by bol nárast počtu kvalitných pracovných miest, a teda aj zvýšenie 
produktivity práce a návratnosti investícií;

5. domnieva sa, že udržateľnosť verejných financií vo veľkej miere závisí od schopnosti 
zvýšiť mieru zamestnanosti a zaviesť vhodné politiky v oblasti prisťahovalectva, ktoré 
budú zamerané na zabezpečenie integrácie na trhu práce a plnohodnotného občianstva 
a dokážu reagovať na demografické výzvy a výzvy súvisiace s rozpočtom, s osobitným 
ohľadom na udržateľnosť dôchodkových systémov;

6. zastáva názor, že stratégia EÚ do roku 2020 musí vyústiť do dohovoru o hospodárskej 
a sociálnej politike a o politike v oblasti zamestnanosti, založeného na usmerneniach, 
ukazovateľoch a porovnávacích kritériách, ktoré budú merateľné na vnútroštátnej 
i európskej úrovni a ktoré budú sprevádzané mechanizmami odmeňovania tých, ktorí plnia 
ciele a opravnými mechanizmami pre tých, ktorí ich neplnia, a na zásadách flexiistoty 
a metóde sociálneho dialógu;

7. domnieva sa, že verejné financie koordinované na európskej úrovni a zamerané 
na udržateľný rast, kvalitné zamestnanie, zachovanie inkluzívneho sociálneho systému 
a prerozdeľovanie zdrojov sú nevyhnutnou odpoveďou na dôsledky finančnej, 
hospodárskej a sociálnej krízy a na výzvy súvisiace s demografickými zmenami 
a s globalizáciou;

8. zdôrazňuje význam očakávanej zelenej knihy o reforme dôchodkových systémov 
a považuje za nevyhnutné vypracovať spoľahlivý a udržateľný systém sociálneho 
zabezpečenia, ktorý bude založený na dvoch pilieroch, verejnom a doplnkovom, a ktorý je 
potrebné podporovať zmluvne i daňovými zvýhodneniami;
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9. zastáva názor, že nevyhnutnosť udržateľnosti verejných financií a vhodných systémov 
sociálneho zabezpečenia a začlenenia si vyžaduje zvýšenie kvality a účinnosti správy 
a verejných výdavkov a rovnomernejšie rozloženie daňového zaťaženia, s postupným 
výrazným znižovaním daňového zaťaženia pracovnej sily, s cieľom obmedziť chudobu 
a zaručiť sociálnu súdržnosť, ktorá je hlavným faktorom konkurencieschopnosti 
a udržateľnosti európskeho hospodárskeho a sociálneho modelu.


