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Uznesenie Európskeho parlamentu o oznámení Komisie o sociálnom rozmere 
hospodárskej a menovej únie
(2013/0000(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom oznámenie Komisie z 2. októbra 2013 s názvom Posilnenie sociálneho 
rozmeru hospodárskej a menovej únie [COM(2013)0690 final],

– so zreteľom na správu predsedu Európskej rady Hermana Van Rompuya pre Európsku 
radu z 26. júna 2016 s názvom Smerom k skutočnej hospodárskej a menovej únii (EUCO 
120/12),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 30. novembra 2012 s názvom Koncepcia 
pre rozsiahlu a skutočnú hospodársku a menovú úniu – zahájenie európskej diskusie 
[COM(2012) 777 final/2],

– so zreteľom na závery Európskej rady zo 14. decembra 2012 týkajúce sa plánu 
dobudovania hospodárskej a menovej únie (EUCO 205/12),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. marca 2013 s názvom Smerom k rozsiahlej 
a skutočnej hospodárskej a menovej únii – zavedenie nástroja konvergencie 
a konkurencieschopnosti [COM(2013) 165 final],

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. marca 2013 s názvom Smerom k rozsiahlej 
a skutočnej hospodárskej a menovej únii – ex ante koordinácia plánov zásadných reforiem 
hospodárskych politík [COM(2013) 166 final],

– so zreteľom na závery Európskej rady zo 14. marca 2013 (EUCO 23/13) a na závery 
Európskej rady z 28. júna 2013 (EUCO 104/2/13),

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 20. novembra 2012 s názvom Smerom k skutočnej 
hospodárskej a menovej únii,1

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. februára 2013 s názvom K sociálnym 
investíciám do rastu a súdržnosti – vrátane realizácie Európskeho sociálneho fondu 
v rokoch 2014 – 2020 [COM(2013) 83 final] a na svoje uznesenie k nemu z 12. júna 
20132,

– so zreteľom na správu Hospodárskeho a menového výboru (ECON) z 30. septembra 2013 
o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: vykonávanie priorít 

                                               
1 P7_TA-PROV(2012)0430.
2 P7_TA-PROV(2013)0266.
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na rok 20131,

– so zreteľom na verejné vypočutie usporiadané Výborom pre zamestnanosť a sociálne veci 
(EMPL) 9. júla 2013 na tému Sociálny rozmer hospodárskej a menovej únie – európsky 
systém dávok v nezamestnanosti,

– so zreteľom na dokument o automatických stabilizátoroch zo 4. októbra 2013, ktorý 
zverejnila pracovná skupina GR Komisie pre zamestnanosť, sociálne veci a začlenenie 
(GR EMPL),

– so zreteľom na informačný materiál organizácie European Policy Center (EPC) 
z 13. septembra 2013 s názvom Prehĺbenie sociálneho rozmeru rozsiahlej a skutočnej 
hospodárskej a menovej únie,

– so zreteľom na koncepciu organizácie Naša Európa na tému „systém poistenia v prípade 
cyklických šokov v eurozóne“ zo septembra 2013, 

– so zreteľom na interný diskusný materiál Medzinárodného menového fondu (MMF) 
zo septembra 2013 s názvom Smerom k fiškálnej únii pre eurozónu (SDN/13/09),

– so zreteľom na otázku xxx Komisii a otázku xxx Rade o sociálnom rozmere hospodárskej 
a menovej únie (O-000000/2013 – B7-0000/2013) a (O-000000/2013 – B7 0000/2013),

– so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže nezamestnanosť v EÚ dosiahla alarmujú mieru 26,6 mil. osôb2;

B. keďže miera nezamestnanosti mladých stúpla na nebývalú úroveň, keď v celej EÚ 
priemerne dosahuje 23 %;

C. keďže dlhodobá miera nezamestnanosti sa zvýšila vo väčšine členských štátov a v EÚ ako 
celku vzrástla na najvyššiu úroveň v histórii;

D. keďže sa zvýšila štrukturálna nezamestnanosť a prehĺbil sa nesúlad medzi ponukou 
a dopytom, čo sa týka kvality a kvantity práce;

E. keďže od roku 2007 sa zvyšuje úroveň chudoby v EÚ, zatiaľ čo príjmy domácností klesajú, 
v dôsledku čoho v súčasnosti 24,2 % obyvateľstva EÚ hrozí chudoba alebo sociálne 
vylúčenie;

F. keďže od začiatku krízy neustále rastie počet zamestnaných ľudí žijúcich v chudobe;

G. keďže nárast počtu zamestnaných ľudí žijúcich v chudobe a domácností nezamestnaných 
osôb má za následok zvýšenie miery chudoby detí;

H. keďže pretrvávajú rozdiely medzi členskými štátmi EÚ, čo vyústilo do urýchlenej 
polarizácie v oblasti nezamestnanosti, najmä v eurozóne;

                                               
1 A7-0322/2013.
2 Štvrťročná správa o stave zamestnanosti a sociálnej situácii v EÚ, október 2013.
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I. keďže sociálne rozdiely sa v eurozóne prehlbovali rýchlejšie ako v EÚ;

J. keďže v roku 2012 dosiahla miera nezamestnanosti v okrajových krajinách eurozóny 
priemerne 17,3 %, pričom v jadre eurozóny bola na úrovni 7,1 %;

K. keďže v okrajových krajinách žije priemerne 22,4 % mladých ľudí, ktorí nemajú 
zamestnanie a nie sú zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy, pričom v jadre 
eurozóny je to 11,4 %;

L. keďže miera chudoby sa zvýšila v dvoch tretinách členských štátov EÚ, ale v zostávajúcej 
tretine štátov sa stabilizovala;

M. keďže sa prijali zásadné opatrenia na posilnenie správy ekonomických záležitostí v EÚ, 
Európa však zaplatila veľmi vysokú hospodársku a sociálnu cenu;

N. keďže diskusiu o sociálnych rozdieloch treba položiť na rovnakú úroveň ako diskusiu 
o makroekonomických nerovnováhach;

O. keďže nedávny vývoj v oblasti správy ekonomických záležitostí vyvolal nerovnováhu, 
pokiaľ ide o články 121 a 148 ZFEÚ;

P. keďže EÚ musí pokračovať v práci na rozdelení dlhového zaťaženia, aby sa zabránilo 
negatívnej špirále, ktorá vyúsťuje do sociálneho dampingu na okraji a v strede;

Q. keďže Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci hlasoval 9. júla v prospech toho, aby sa 
25 % finančných prostriedkov určených na politiku súdržnosti pridelilo Európskemu 
sociálnemu fondu (ESF);

R. keďže Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci usporiadal 9. júla vypočutie na tému 
Sociálny rozmer HMÚ – európsky systém dávok v nezamestnanosti, na ktorom dospel 
k zisteniu, že existuje potreba automatických stabilizátorov na úrovni eurozóny, a preskúmal 
možné spôsoby ich zavedenia;

S. keďže spoločná menová politika poškodzuje hospodárske cykly tým, že spôsobuje 
prehriatie v krajinách, ktoré sú vo fáze rozmachu, a dokonca spomalenie rastu v krajinách, 
ktoré sa už nachádzajú v recesii;

T. keďže efektívne uplatňovanie fiškálnej politiky ako nástroja stabilizácie je tiež obmedzené 
v HMÚ kvôli silným obchodným väzbám vedúcim k veľkým účinkom presahovania 
a pre koordináciu fiškálnej politiky prostredníctvom Paktu stability a rastu;

U. keďže od roku 2010 výdavky na sociálne zabezpečenie prestali zohrávať úlohu 
vnútroštátneho automatického stabilizátora v eurozóne;

V. keďže sa ukázalo, že členské štáty s dlhou históriou kvalitného sociálneho dialógu sú 
odolnejšie proti kríze;

W. keďže trojka potvrdila, že kvalitná účasť sociálnych partnerov a silný sociálny dialóg, a to 
aj na vnútroštátnej úrovni, majú zásadný význam pre úspech akýchkoľvek reforiem a najmä 
reforiem HMÚ;
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X. keďže Rada Európy posúdila ako protizákonné niektoré reformy pracovného práva, ktoré
zaviedla trojka v Grécku1, pričom Medzinárodná organizácia práce skonštatovala, že došlo 
k viacerým opakovaným a rozsiahlym zásahom do slobodného a dobrovoľného kolektívneho 
vyjednávania, ako aj to, že bol zásadne oslabený sociálny dialóg v súvislosti s úspornými 
opatreniami prijatými v tomto členskom štáte2;

1. víta dlho očakávané oznámenie Komisie o sociálnom rozmere hospodárskej a menovej únie 
(HMÚ) a považuje to za ďalší krok smerom k vytvoreniu skutočného sociálneho rozmeru 
HMÚ;

2. dôrazne podporuje navrhované vytvorenie porovnávacieho prehľadu kľúčových 
ukazovateľov v oblasti zamestnanosti a v sociálnej oblasti, ktorý sa má začleniť do postupu 
pri makroekonomickej nerovnováhe a využívať pri vypracúvaní spoločnej správy Komisie 
o zamestnanosti;

3. vyjadruje poľutovanie, že navrhované ukazovatele nie sú postačujúce na to, aby sa zaručil 
komplexný prehľad o zamestnanosti a sociálnej situácii v členských štátoch;

4. požaduje, aby navrhovaný ukazovateľ o miere nezamestnanosti mladých obsiahol mladých 
ľudí vo veku do 30 rokov, ako je to stanovené v rámci záruky pre mladých ľudí na základe 
dobrovoľnosti;

5. požaduje, aby sa do porovnávacieho prehľadu zahrnuli dodatočné ukazovatele, týkajúce sa 
predovšetkým miery chudoby detí, ako aj index dôstojnej práce a európsky ukazovateľ 
životného minima, aby bolo možné riadne posúdiť sociálnu situáciu v Európe; 

6. vyzýva Radu, aby vymedzila konkrétne referenčné hodnoty pre ukazovatele v oblasti 
nezamestnanosti a sociálne ukazovatele vo forme minimálnej úrovne sociálnej ochrany v EÚ 
s cieľom včas zaviesť aktivačné opatrenia na úrovni EÚ;

7. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zriadili mechanizmus, ktorý umožní sociálnym 
partnerom, aby boli v plnom rozsahu zapojení do vymedzenia ukazovateľov v oblasti 
zamestnanosti a v sociálnej oblasti;

8. zdôrazňuje potrebu zabezpečiť, aby sledovanie vývoja zamestnanosti a sociálnej situácie 
viedlo k proaktívnym opatreniam zameraným na zníženie sociálnych rozdielov 
medzi členskými štátmi a na zabránenie sociálnemu dampingu; 

9. vyjadruje poľutovanie, že pri výpočte úrovní deficitu členských štátov sa Komisia náležite 
nezaoberala otázkou vypustenia sociálnych investícií;

10. zdôrazňuje, že zahrnutím sociálnych investícií pri výpočte úrovní deficitu sa značne 
oslabuje úloha štrukturálnych fondov ako nástrojov konvergencie; 

11. vyjadruje poľutovanie, že v posúdení rizika vykonanom v rámci postupu 
pri makroekonomickej nerovnováhe nie sú riadne zohľadnené sociálne dôsledky vzájomnej 
                                               
1 http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/EMB_NewsManagerView.asp?ID=8125.
2 http://www.ilo.org/brussels/press/press-releases/WCMS_193308/lang--en/index.htm.
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hospodárskej závislosti medzi členskými štátmi;

12. vyjadruje poľutovanie, že Komisia sa vo svojom oznámení z 2. októbra 2013 
v nedostatočnej miere venovala úlohe a modalitám automatických stabilizátorov, a opakuje 
svoju výzvu, aby Komisia vypracovala zelenú knihu o automatických stabilizátoroch 
v eurozóne; 

13. víta navrhované silnejšie zapojenie sociálnych partnerov do procesu európskeho semestra 
okrem iného v rámci výboru pre sociálny dialóg ešte pred každoročným prijatím ročného 
prieskumu rastu;

14. vyjadruje poľutovanie nad príliš formálnym charakterom makroekonomického dialógu 
a požaduje v tejto súvislosti, aby sociálni partneri zohrávali v európskom semestri ešte 
aktívnejšiu úlohu;

15. vyzýva Komisiu, aby pri vypracúvaní ročného prieskumu rastu na rok 2014 zahrnula 
v plnom rozsahu správu Parlamentu o európskom semestre pre koordináciu hospodárskych 
politík: plnenie priorít na rok 2013, oznámenia Komisie o sociálnom rozmere HMÚ 
a uznesenie Parlamentu o ňom;

16. vyzýva Európsku radu, aby na zasadnutí v decembri vymedzila konkrétne kroky 
na vytvorenie skutočného piliera pre sociálnu oblasť a zamestnanosť ako súčasti HMÚ 
na základe metódy Spoločenstva a aby ďalej pracovala na spôsoboch zavedenia európskeho 
systému dávok v nezamestnanosti ako automatického stabilizátora pre eurozónu;

17. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade a Európskej rade.


