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Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov
(KOM(2011)0006 – C7-0033/2011 – 2011/0007(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2011)0006),

– so zreteľom na článok 148 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým 
Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0033/2011),

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A7-0000/2011),

1. schvaľuje návrh Komisie;

2. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním 
schváleného textu;

3. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4. opäť pripomína svoju dlhodobú výzvu Komisii a Rade, aby zabezpečili, že Európsky 
parlament bude mať k dispozícii potrebný čas, v každom prípade najmenej päť mesiacov 
na to, aby v rámci úplnej revízie usmernení politík zamestnanosti členských štátov, ktorá 
je naplánovaná na rok 2014, splnil svoju konzultačnú úlohu, ktorá je vymedzená v článku 
148 ods. 2 zmluvy;

5. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Po vyhodnotení predbežných národných programov reforiem (NPR), ktoré predložili členské 
štáty v rámci stratégie Európa 2020, a súčasne s predložením prvého ročného prieskumu rastu 
Komisia prijala 12. januára návrh rozhodnutia Rady, v ktorom odporúča potvrdiť na rok 2011 
platnosť integrovaných usmernení pre hospodársku politiku a zamestnanosť členských štátov, 
prijatých v roku 20101. V návrhu sa berie do úvahy skutočnosť, že nové integrované 
usmernenia Európa 2020 sa majú plne transponovať do politických opatrení a postupné 
zaradenie reforiem členských štátov sa má predložiť v konečných NPR, ktoré majú byť 
hotové v apríli 2011. Návrh Komisie ďalej vychádza zo záväzku, ktorý je zahrnutý v 
usmerneniach pre zamestnanosť z roku 2010, zachovať stabilitu usmernení pokiaľ možno až 
do roku 2014, aby sa členské štáty mohli zamerať na ich plnenie.

Návrh na rozhodnutie Rady vychádza z článku 148 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
(ZFEÚ), podľa ktorého sa od Rady vyžaduje, aby každoročne stanovila usmernenia pre 
politiky zamestnanosti členských štátov. V ZFEÚ sa ďalej uvádza, že Rada sa má pred 
prijatím rozhodnutia o usmerneniach radiť s Európskym parlamentom, Výborom pre 
zamestnanosť, Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov. Rada 
zaslala Parlamentu o žiadosť o konzultácie 26. januára 2011.

Integrované usmernenia pre hospodársku politiku a zamestnanosť prijaté v roku 2010 
pozostávajú zo základných usmernení pre hospodársku politiku, ktoré sú založené na článku 
121 ZFEÚ, a usmernení pre zamestnanosť, ktoré sú založené na článku 148 ZFEÚ. Tieto dva 
právne akty boli prijaté ako osobitné, ale prepojené nástroje, ktoré spolu vytvárajú súbor 
integrovaných usmernení. Európsky parlament prerokoval návrh na usmernenia pre 
zamestnanosť a 8. septembra 2010 prijal legislatívne uznesenie vrátane viacerých 
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov (správa poslanca Öryho).

Spravodajkyňa chápe úmysel zachovať stabilitu usmernení pre zamestnanosť do preskúmania 
stratégie Európa 2020 v polovici trvania. Rada by však zdôraznila, že je dôležité, aby 
integrované usmernenia pre hospodársku politiku a zamestnanosť zostali v centre pozornosti 
ročného preskúmania stratégie Európa 2020. Komisia a Rada musia zabezpečiť, aby 
integrované usmernenia boli „červenou niťou“ európskeho semestra. Keby sa kľúčové 
informácie ročného prieskumu rastu odchyľovali od obsahu usmernení, mali by sa upraviť, 
aby sa zabezpečila konzistentnosť.

Spravodajkyňa napokon pripomína požiadavku Parlamentu, aby členské štáty účinne riadili 
zamestnaneckú a sociálnu politiku a aby pri navrhovaní, plnení, monitorovaní a 
vyhodnocovaní národných programov reforiem zapájali zúčastnené strany vrátane sociálnych 
partnerov a parlamentných orgánov. Spravodajkyňa by takisto rada pripomenula dlhodobú 
výzvu Parlamentu Komisii a Rade, aby zabezpečili, že Parlament bude mať k dispozícii 
potrebný čas, v každom prípade najmenej päť mesiacov na to, aby v rámci úplnej revízie 
usmernení pre zamestnanosť mohol splniť svoju konzultačnú úlohu.

                                               
1 Rozhodnutie Rady 2010/707/EÚ z 21. októbra 2010 o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských 
štátov (Ú. v. EÚ L 308, 24. 11. 2010, s. 46).


