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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 európska stratégia zamestnanosti a usmernenia pre zamestnanosť na základe 
článku 148 ZFEÚ poskytujú strategický rámec pre opatrenia v oblasti zamestnanosti 
a pracovného trhu, ktoré sa majú prijať v záujme splnenia cieľov stratégie Európa 2020,

B. keďže politiky týkajúce sa zamestnanosti, pracovného trhu a sociálnych vecí sú 
neoddeliteľnou súčasťou reforiem, ktoré sa majú vykonať v rámci makroekonomického, 
ako aj tematického dohľadu nad stratégiou Európa 2020,

C. keďže je potrebné zabezpečiť užšie prepojenie medzi politikami v oblasti 
zamestnanosti, sociálnych vecí a hospodárstva v rámci európskeho semestra a keďže sa 
to musí uskutočniť spôsobom, ktorý podporí demokratickú zodpovednosť, pocit 
spoluvlastníctva a legitimitu,

1. nazdáva sa, že stratégia Európa 2020 a európsky semester, ako rámec pevnejšieho 
hospodárskeho a sociálneho riadenia, dokážu zabezpečiť solídny spoločný prístup 
k výzvam, riešenia a hodnotenie situácie v oblasti zamestnanosti a sociálnej oblasti 
v členských štátoch; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že počas prvého európskeho 
semestra nebol do procesu zapojený Európsky parlament;

2. vyzýva Radu a Komisiu, aby pri poskytovaní politických usmernení členským štátom 
dodržiavali zásady subsidiarity a sociálneho dialógu v oblasti miezd a dôchodkov a aby 
v súlade s článkom 153 ods. 5 ZFEÚ rešpektovali právomoci členských štátov 
a sociálnych partnerov v týchto oblastiach;

3. vyjadruje svoj zámer aktívne prispievať k vykonávaniu stratégie Európa 2020 
a európskeho semestra, a to aj pokiaľ ide o oblasť zamestnanosti a sociálnu oblasť, 
a počas celého roka tieto oblasti ponechať na poprednom mieste svojho politického 
programu;

4. ďalej konštatuje, že svoj názor na zamestnanosť a sociálne aspekty stratégie Európa 
2020 mieni vyjadriť prostredníctvom špecializovaného uznesenia, ktoré by malo byť 
prijaté v súvislosti s jarným samitom Európskej rady;

5. vyjadruje pripravenosť zapojiť sa do pravidelného politického dialógu a výmeny 
názorov s príslušnými zainteresovanými stranami vrátane sociálnych partnerov a MVO 
o aspektoch stratégie Európa 2020 a európskeho semestra týkajúcich sa zamestnanosti 
a sociálnej oblasti a v tejto súvislosti:

a) vyzýva Komisiu, aby Parlamentu predložila ročný prieskum rastu vrátane návrhu 
spoločnej správy o zamestnanosti, návrh výročných usmernení pre zamestnanosť 
a akékoľvek návrhy odporúčaní pre jednotlivé členské štáty na základe článku 148 
ods. 4 ZFEÚ,
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b) nabáda Výbor pre zamestnanosť (EMCO), aby výsledky dohľadu nad 
zamestnanosťou poskytol príslušnému výboru Európskeho parlamentu,

c) vyzýva sociálnych partnerov, MVO v sociálnej oblasti a ďalšie zainteresované 
strany, aby sa zúčastnili pravidelnej výmeny názorov s Parlamentom, predovšetkým 
v otázke vykonávania politík v oblasti zamestnanosti a v sociálnej oblasti a tiež 
pokiaľ ide o pokrok smerom k splneniu súvisiacich cieľov EÚ;

6. vyzýva Komisiu, aby informovala Parlament o výsledkoch aktivít uskutočnených 
v rámci programu vzájomného učenia, predovšetkým pokiaľ ide o oblasti zvýraznené 
v strategickom usmernení Európskej rady; 

7. zdôrazňuje význam zabezpečenia vzájomne posilneného prepojenia medzi 
mikroekonomickými a makroekonomickými politikami na jednej strane a sociálnymi 
politikami na strane druhej, čo je nevyhnutnou podmienkou splnenia všeobecných 
cieľov stratégie Európa 2020;

8. je naďalej odhodlaný venovať osobitnú pozornosť vplyvom zamestnanosti a sociálnej 
situácie na makroekonomickú situáciu a naopak, a to aj vo svojich rokovaniach 
o európskom semestri.


