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NÁVRHY

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

A. keďže v súlade s článkom 9 ZFEÚ sa pri určovaní a plnení politík a činností EÚ musí brať 
ohľad na podporu vysokej zamestnanosti a zaručenie primeranej sociálnej ochrany;

B. keďže zmluvy umožňujú realizáciu niekoľkých ďalších postupov týkajúcich sa politiky 
zamestnanosti a sociálnej politiky, ktorých možnosti zatiaľ neboli plne využité;

1. zdôrazňuje potrebu zlepšiť sociálne riadenie na európskej úrovni súbežne so zavedením 
európskeho hospodárskeho riadenia;

2. žiada posilniť dohľad nad sociálnymi politikami a politikami zamestnanosti tak, aby bol 
porovnateľný s ustanoveniami o dohľade nad vnútroštátnymi hospodárskymi politikami;

3. žiada okrem fiškálnych a makroekonomických kritérií zaviesť aj kritéria zamestnanosti a 
sociálne kritériá v rámci pravidiel záväzného dohľadu nad rozpočtovou disciplínou v 
eurozóne, aby sa zabezpečila primeraná implementácia článku 9 ZFEÚ;

4. zdôrazňuje, že výskyt a zhoršenie vnútornej nerovnováhy si na úrovni EÚ alebo eurozóny 
vyžaduje zavedenie automatických stabilizátorov, ako je napríklad ochrana mládeže alebo 
minimálne dávky v nezamestnanosti;

5. konštatuje, že správa s názvom Smerom k skutočnej hospodárskej a menovej únii ani 
predbežná správa predložená predsedom Rady Van Rompuyom sa nezaoberajú politikou 
zamestnanosti a sociálnou politikou. Opakuje preto svoju výzvu na vytvorenie sociálneho 
paktu, ako to je naznačené v správe, ktorú Výbor pre hospodárske a menové veci prijal 15.
októbra 2012, s odporúčaniami pre Komisiu k správe predsedu Európskej rady, predsedu 
Komisie, prezidenta Európskej centrálnej banky a predsedu Euroskupiny s názvom 
Smerom k skutočnej hospodárskej a menovej únii;

6. zdôrazňuje, že sa musí obnoviť rovnováha medzi ustanoveniami sociálnych politík a 
politík zamestnanosti uvedenými v článku 121 ZFEÚ a článku 148 ZFEÚ;

7. vyzýva Komisiu, aby trvala na tom, aby členské štáty predložili národné plány na 
vytváranie pracovných miest ako súčasť ich národných programov reforiem;

8. opakuje svoju požiadavku na posilňovanie demokratického rozmeru Európskeho semestra 
prostredníctvom upevňovania úlohy parlamentu v riadnom legislatívnom postupe a 
zapájania národných parlamentov do spolupráce so sociálnymi partnermi a občianskou 
spoločnosťou;

9. vyzýva členské štáty, v ktorých neopodstatnené blokujúce menšiny bránia nevyhnutnému 
pokroku, aby rozšírili zásadu posilnenej spolupráce na sociálne politiky a politiky 
zamestnanosti.


