
PA\940752SK.doc PE514.623v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

2013/XXXX(INI)

20.6.2013

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

pre Výbor pre hospodárske a menové veci

k európskemu semestru pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít 
na rok 2013
(2013/XXXX(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko (*): Verónica Lope Fontagné

‘(*) Postup pridružených výborov – článok 50 rokovacieho poriadku.



PE514.623v01-00 2/4 PA\940752SK.doc

SK

PA_NonLeg



PA\940752SK.doc 3/4 PE514.623v01-00

SK

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. víta skutočnosť, že niektoré členské štáty predložili správy o pokroku v plnení cieľov 
stratégie Európa 2020 a v niektorých prípadoch uviedli konkrétne projekty zodpovedajúce 
týmto cieľom; vyzýva všetky členské štáty, aby tieto správy zahrnuli do svojho príspevku 
k európskemu semestru 2014;

2. uznáva, že tohtoročné odporúčania pre jednotlivé krajiny sú obzvlášť dôležité, pretože 
členské štáty vymedzujú svoje investičné priority v oblasti politiky súdržnosti v budúcom 
viacročnom finančnom rámci (VFR); vyzýva v tejto súvislosti, aby sa finančné 
prostriedky EÚ vo väčšej miere orientovali na politiky rastu a zamestnanosti, najmä na boj 
proti nezamestnanosti mladých ľudí;

3. víta skutočnosť, že niekoľko členských štátov prijalo zásadné reformy trhu práce 
zamerané na zlepšenie odolnosti tohto trhu, zavedenie väčšej vnútornej i vonkajšej 
flexibility, obmedzenie segmentácie a uľahčenie prechodu z jedného pracovného miesta 
na iné;

4. konštatuje, že všetky členské štáty dostali odporúčania, pokiaľ ide o mieru účasti na trhu 
práce; vyzýva tie členské štáty, ktoré majú vysokú mieru nezamestnanosti, aby po 
konzultácii so sociálnymi partnermi zintenzívnili aktívne opatrenia trhu práce, ako sú 
odborná príprava a služby zamestnanosti, a zavádzali ďalšie reformy s cieľom uľahčiť 
prístup k zamestnaniu, zabrániť predčasnému odchodu z trhu práce, znížiť náklady práce 
a bojovať proti segmentácii pracovného trhu;

5. pripomína, že situácia nezamestnaných mladých ľudí je mimoriadne znepokojujúca a že je 
potrebné bezodkladne konať; žiada európsky pakt pre zamestnanosť mládeže, ktorý 
uvedie do praxe už dávno dohodnuté opatrenia a vymedzí nové zdroje a opatrenia na boj 
proti nezamestnanosti mladých ľudí; 

6. víta, že Rada prijala záruku pre mladých a že na iniciatívu na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí bolo v rámci budúceho VFR vyčlenených 6 miliárd EUR; vyzýva členské 
štáty, aby vykonávali systém záruk pre mladých;

7. nabáda Komisiu, aby pokračovala v činnosti akčných tímov pre zamestnanosť mládeže 
a členským štátom s najvyššou mierou nezamestnanosti mladých ľudí tak pomáhala pri 
zmene programovania štrukturálnych fondov EÚ s cieľom zamerať ich na mladých ľudí; 
víta zámer Komisie ďalej rozvíjať Európsky portál pre pracovnú mobilitu (EURES) tým, 
že zintenzívni a rozšíri svoje aktivity a najmä podporí mobilitu mládeže;

8. zdôrazňuje, že sú potrebné osobitné opatrenia na zvýšenie účasti žien, starších 
pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím na trhu práce tým, že sa 
zabezpečia efektívne stimuly na to, aby sa mohli vrátiť do pracovného života a zotrvať 
v ňom; pripomína, že kvalita, cenová dostupnosť a prístupnosť služieb týkajúcich sa 
predškolskej východy a starostlivosti o deti zohrávajú kľúčovú úlohu;
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9. zdôrazňuje, že dlhodobo nezamestnané osoby by sa mali podporovať prostredníctvom 
aktivačných stimulov, napr. programov zameraných na uľahčovanie prechodu od sociálnej 
podpory na trh práce, ako aj primeraných systémov dávok pri opätovnom zapojení sa 
do trhu práce; 

10. pripomína, že rozsiahly hospodársky potenciál a potenciál tvorby pracovných miest 
v sektore služieb je stále nevyužitý; žiada úplné a náležité vykonávanie smernice EÚ 
o službách; vyzýva členské štáty, aby odstránili prekážky v maloobchodnom sektore 
a nadmerné obmedzenia v oblasti profesionálnych služieb a regulovaných profesií; 

11. pripomína nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami a problémy 
v mnohých regiónoch a sektoroch, ako aj neschopnosť určitých systémov vzdelávania 
a odbornej prípravy uspokojiť požiadavky trhu; víta reformy systémov odborného 
vzdelávania a prípravy, ktoré uskutočňujú niektoré členské štáty s cieľom prispôsobiť 
zručnosti a schopnosti potrebám trhu práce, najmä pokiaľ ide o mladých ľudí; pripomína, 
že takmer všetky členské štáty musia v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy uskutočniť 
ďalšie opatrenia a investície; 

12. konštatuje, že kríza mala vážny a trvalý vplyv na mieru nezamestnanosti v členských 
štátoch a ich sociálnu situáciu, čo viedlo k neudržateľnému nárastu chudoby a sociálneho 
vylúčenia vrátane chudoby detí, bezdomovectva, chudoby pracujúcich a nadmerného 
zadlženia domácností; v tejto súvislosti vyzýva členské štáty, aby posilňovali záchranné 
siete a zabezpečili účinnosť systémov sociálnej ochrany, ktoré sú zamerané na dotknuté 
osoby;

13. víta skutočnosť, že tento rok mnohé členské štáty vynaložili viac úsilia o zapojenie 
národných parlamentov, sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti do prípravy 
národných programov reforiem; zdôrazňuje, že zapojenie všetkých zainteresovaných strán 
do formovania nevyhnutných reforiem je rozhodujúce z hľadiska ich plnenia a úspechu.


