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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 členské štáty sa v roku 2010 zaviazali k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 
2020; keďže EÚ však nie je na správnej ceste k dosiahnutiu týchto cieľov
v stanovenom časovom rámci, pretože kombinované vnútroštátne ciele sú príliš nízke
a prijaté opatrenia neviedli k výraznému pokroku;

1. vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek zisteniam Komisie, že záväzky stanovené 
členskými štátmi v národných programoch reforiem nepostačujú na splnenie väčšiny 
cieľov stratégie Európa 2020, žiadny štát nebol v rámci odporúčaní pre jednotlivé 
krajiny vyzvaný, aby svoje vnútroštátne ciele posilnil;

2. víta oznámenie s názvom Smerom k oživeniu hospodárstva sprevádzanému tvorbou 
veľkého počtu pracovných miest, ako aj pracovné dokumenty útvarov Komisie; 
vyzýva Komisiu, aby v rámci ročného prieskumu rastu (RPR) na rok 2013 stanovila za 
kľúčovú prioritu využitie potenciálu tvorby pracovných miest v odvetviach 
ekologického hospodárstva, zdravotnej a sociálnej starostlivosti a informačných
a komunikačných technológií;

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že členské štáty nepredložili národný plán 
na vytváranie pracovných miest ako súčasť národného programu reforiem na rok 
2012;

4. víta odporúčanie týkajúce sa presunu daňového zaťaženia z pracovných činností 
na činnosti škodlivé pre životné prostredie; vyzýva členské štáty, aby vykonávali toto 
odporúčanie, a aby zabezpečili, že z neho budú mať prospech najmä osoby s nižšími 
príjmami;

5. opakuje svoju výzvu Komisii, aby vypracovala rámec pre sociálne hospodárstvo, 
keďže tento rámec predstavuje dôležitý prvok európskeho sociálneho modelu
a jednotného trhu;

6. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada nevzala na vedomie výzvu Parlamentu, aby sa 
vo svojom usmernení na rok 2012 zamerala na kvalitu pracovných miest; vyzýva 
Komisiu, aby do ročného prieskumu rastu na rok 2013 zahrnula kvalitu pracovných 
miest, základné práva pracovníkov a podporu mobility na trhu práce, samostatnú 
zárobkovú činnosť a cezhraničnú mobilitu prostredníctvom zvýšenia bezpečnosti 
pracovníkov pri zmene pracovného miesta;

7. opätovne vyzýva členské štáty, aby zaistili, že osobám s neistými a dočasnými 
zmluvami, osobám pracujúcim na čiastočný úväzok a samostatne zárobkovo činným 
osobám sa bude poskytovať adekvátna sociálna ochrana a prístup k odbornej príprave,
a aby vykonávali súvisiace rámcové dohody;
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8. víta odporúčania zamerané na nízku účasť žien na pracovnom trhu; vyzýva Komisiu, 
aby sa vo svojom politickom usmernení zaoberala segregáciou na pracovnom trhu, 
nerovnakým rozdelením zodpovedností za starostlivosť a vplyvmi fiškálnej 
konsolidácie na ženy;

9. konštatuje, že niektorým členským štátom sa poskytli odporúčania týkajúce sa miezd; 
vyzýva Komisiu, aby zaistila, že tieto odporúčania nepovedú k nárastu chudoby 
zamestnaných osôb alebo nerovnosti v odmeňovaní alebo neuškodia skupinám
s nízkymi príjmami;

10. víta skutočnosť, že Komisia a Rada venujú zvýšenú pozornosť boju proti 
nezamestnanosti mladých ľudí; vyzýva Komisiu, aby bezodkladne navrhla záväznú 
iniciatívu na ochranu európskej mládeže; vyzýva Radu, aby urýchlene prijala 
rozhodnutie týkajúce sa návrhov v rámci balíka opatrení v oblasti zamestnanosti;

11. víta odporúčanie na riešenie sociálnych následkov krízy uvedené v usmerneniach 
na rok 2012 a zvýšenú pozornosť, ktorá sa v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny 
venuje boju proti chudobe; vyjadruje však hlboké znepokojenie v súvislosti 
so zvyšujúcou sa chudobou v EÚ;

12. vyzýva Komisiu a Radu, aby zrevidovali prehľad výsledkov týkajúci sa nápravy 
makroekonomickej nerovnováhy a posilnili jeho sociálny rozmer a rozmer
zamestnanosti;

13. vyjadruje znepokojenie v súvislosti so skutočnosťou, že členským štátom, ktoré 
využívajú program finančnej pomoci, neboli poskytnuté odporúčania týkajúce sa 
cieľov stratégie Európa 2020; vyzýva Komisiu, aby posúdila vplyv programu 
ekonomických úprav na hlavné ciele;

14. vyzýva Radu, aby urýchlene dosiahla dohodu s Parlamentom a aby ihneď začala
uplatňovať návrh na posilnenie dohľadu nad členskými štátmi, ktoré majú vážne 
ťažkosti, vrátane posúdenia sociálneho vplyvu a úplného súladu programov úprav
s hlavnými smermi hospodárskej politiky;

15. vyzýva Komisiu a Radu, aby zapojili sociálnych partnerov, MVO a miestne orgány 
do procesu tvorby a vykonávania politík v rámci európskeho semestra;

16. vyzýva Komisiu, aby sa dohodla s Parlamentom na formáte ročného prieskumu rastu, 
ktorý umožní Parlamentu meniť a dopĺňať ho ešte pred jeho prijatím Radou;

17. vyzýva Komisiu, aby zlepšila kvalitu, transparentnosť a demokratickú zodpovednosť 
európskeho semestra tak, že navrhne právne predpisy stanovujúce formálne 
požiadavky týkajúce sa formátu dokumentov, ktoré sa majú predložiť a termínov 
na ich predloženie;

18. vyzýva členské štáty, aby sa dohodli na postupoch, ktoré umožňujú skutočnú 
parlamentnú rozpravu a zapojenie zúčastnených strán na vnútroštátnej úrovni.


