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1.9.2010 A7-0235/51 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  51 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0235/2010 
Csaba İry 
Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov 
KOM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Návrh rozhodnutia 
Odôvodnenie 4 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(4) Lisabonská stratégia, ktorá sa začala 
realizovať v roku 2002, vychádzala z 
uvedomenia si potreby EÚ zvýšiť svoju 
produktivitu a konkurencieschopnosť 
a súčasne posilniť sociálnu súdržnosť, aby 
bola schopná čeliť globálnej konkurencii, 
technologickým zmenám a problému 
starnúceho obyvateľstva. V roku 2005 
bola lisabonská stratégia obnovená na 
základe preskúmania v polovici jej trvania, 
čo viedlo k väčšiemu dôrazu na rast, 
zvýšenie počtu pracovných miest 
a zlepšenie ich kvality. 

(4) Lisabonská stratégia, ktorá sa začala 
realizovať v roku 2000, vychádzala z 
uvedomenia si potreby EÚ zachovať svoju 
produktivitu a konkurencieschopnosť 
a súčasne posilniť sociálnu súdržnosť, aby 
bola schopná čeliť globálnej konkurencii, 
hospodárskym prepojeniam a zmenám, 
technologickým zmenám a populačnej 
zmene. V roku 2005 bola lisabonská 
stratégia obnovená na základe preskúmania 
v polovici jej trvania, čo viedlo k väčšiemu 
dôrazu na rast, zvýšenie počtu pracovných 
miest a zlepšenie ich kvality. V rámci 
lisabonskej stratégie sa napokon 
nepodarilo dosiahnuť jej ciele. Tým, že 
kládla dôraz na konkurencieschopnosť, 
znižovanie nákladov, odstraňovanie 
sociálneho štátu, čoraz flexibilnejšie trhy 
práce, liberalizáciu trhov vo všeobecnosti 
a osobitne na dereguláciu finančných 
trhov, zhoršila situáciu, pokiaľ ide o 
nerovnosti v rozdeľovaní príjmov a 
bohatstva, rast chudoby, sociálne 
vylúčenie, prácu za nízku mzdu a neisté 
pracovné miesta. Nadišiel čas pre 
alternatívnu stratégiu Európskej únie pre 
udržateľný rozvoj, sociálnu spravodlivosť 
a plnú zamestnanosť. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/52 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  52 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0235/2010 
Csaba İry 
Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov 
KOM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Návrh rozhodnutia 
Odôvodnenie 7 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(7) Komisia navrhla vymedziť novú 
stratégiu pre nasledujúce desaťročie, 
stratégiu Európa 2020, ktorá má EÚ 
umožniť, aby vyšla z krízy silnejšia a aby 
nasmerovala svoje hospodárstvo k 
inteligentnému, udržateľnému a 
inkluzívnemu rastu. Päť hlavných cieľov 
uvedených v rámci príslušných usmernení 
predstavuje spoločné ciele, ktorými sa 
riadia opatrenia členských štátov a Únie. 
Členské štáty by mali vyvinúť maximálne 
úsilie na splnenie národných cieľov a na 
odstránenie prekážok rastu. 

(7) Komisia navrhla vymedziť novú 
stratégiu pre nasledujúce desaťročie, 
stratégiu Európa 2020, a v tejto súvislosti 
sú potrebné zmeny súčasných 
makroekonomických politík (napr. 
prerušenie paktu o stabilite, zastavenie 
procesu privatizácie a liberalizácie), aby 
sa dala prednosť vytváraniu 
vysokokvalitných pracovných miest s 
právami pre všetkých pracovníkov, lepším 
mzdám, menšej miere chudoby a 
väčšiemu sociálnemu začleneniu a 
pokroku. Päť hlavných cieľov uvedených v 
rámci príslušných usmernení predstavuje 
spoločné ciele, ktorými sa riadia opatrenia 
členských štátov a Únie. Členské štáty by 
mali splniť vnútroštátne ciele a odstrániť 
prekážky, ktoré bránia tvorbe väčšieho 
počtu vysokokvalitných pracovných miest. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/53 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  53 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0235/2010 
Csaba İry 
Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov 
KOM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Návrh rozhodnutia 
Odôvodnenie 8 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(8) Členské štáty by v rámci komplexných 
stratégií na prekonanie krízy mali 
uskutočniť ambiciózne reformy na 
zaistenie makroekonomickej stability a 
udržateľnosti verejných financií, 
zlepšenie konkurencieschopnosti, zníženie 
makroekonomických nerovnováh 
a zlepšenie fungovania trhu práce. 
Ukončenie fiškálnych stimulov by sa malo 
uskutočniť a koordinovať v rámci Paktu 
o stabilite a raste. 

(8) Členské štáty by v rámci komplexných 
stratégií na prekonanie krízy mali 
uskutočniť ambiciózne reformy na 
zaistenie lepšej makroekonomickej 
výkonnosti so zameraním na sociálne a 
environmentálne udržateľný rozvoj, 
zníženie makroekonomických nerovnováh 
a zlepšenie vysokokvalitných pracovných 
miest a sociálnej ochrany. S fiškálnymi 
stimulmi by sa malo pokračovať v 
nasledujúcich troch až piatich rokoch, 
aby sa prekonala hospodárska stagnácia a 
rastúca nezamestnanosť. Koordinované 
fiškálne stimuly v členských štátoch a na 
úrovni EÚ by mali byť zamerané na 
oživenie hospodárstva prostredníctvom 
cieleného plánu EÚ na oživenie 
hospodárstva, ktorý vo všetkých svojich 
zložkách zohľadňuje otázku rodovej 
rovnosti, mobilizujúc každý rok 1 % HDP 
EÚ na investície do environmentálne a 
sociálne udržateľného rozvoja, čím sa 
zaistí vstupná stratégia pre nové 
vysokokvalitné pracovné miesta. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/54 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  54 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0235/2010 
Csaba İry 
Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov 
KOM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Návrh rozhodnutia 
Odôvodnenie 12 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(12) Štrukturálne reformy EÚ a členských 
štátov môžu účinne prispieť k rastu 
a tvorbe pracovných miest, ak posilnia 
konkurencieschopnosť EÚ v rámci 
svetového hospodárstva, vytvoria nové 
príležitosti pre európskych vývozcov 
a poskytnú konkurenčný prístup k 
dôležitým dovozom. Reformy by preto mali 
zohľadňovať svoj vplyv na vonkajšiu 
konkurencieschopnosť, aby podporili 
európsky rast a účasť Európy na 
otvorených a spravodlivých trhoch na 
celom svete. 

vypúšťa sa 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/55 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  55 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0235/2010 
Csaba İry 
Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov 
KOM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Návrh rozhodnutia 
Príloha – usmernenie -7 (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 Usmernenie -7: Rodová rovnosť 

 Členské štáty by mali prostredníctvom 
osobitných cieľov rodovej rovnosti, 
uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti 
a osobitných politických opatrení 
zvyšovať zamestnanosť žien tak, aby sa 
plne rešpektovali práva pracovníkov a 
odstránil rozdiel v odmeňovaní žien a 
mužov, diskriminácia a rodové rozdiely 
medzi mierami zamestnanosti 
a nezamestnanosti. Členské štáty by sa 
mali usilovať o dosiahnutie 75 % miery 
zamestnanosti pre ženy i mužov (na 
základe ekvivalentu plného pracovného 
úväzku) do roku 2020 okrem iného 
prostredníctvom: 

 – zvýšenia verejných a súkromných 
investícií, väčšej miery kvalitných 
verejných služieb a podpory rodinám a 
jednotlivcom; 

 – zaručenia prístupných, cenovo 
dostupných, flexibilných 
a vysokokvalitných služieb, najmä 
prístupu k zariadeniam starostlivosti o deti 
tým, že sa za cieľ stanoví zabezpečenie 
podmienok pre 50 % potrebnej 
starostlivosti pre deti do troch rokov 
a 100 % starostlivosti pre deti od troch do 
šiestich rokov, a lepšieho prístupu 
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k starostlivosti o ostatné závislé osoby, 
najmä starších ľudí; 

 – riešenia neistých pracovných 
podmienok, pretože väčšinou sú nimi 
postihnuté ženy; 

 – intenzívnejšieho a lepšieho využívania 
zručností žien, ktoré patria k menšinám 
alebo migrantom; 

 – uznania práv pomáhajúcich manželov 
a partnerov, ktorými sú vo väčšine 
prípadov ženy a ktorí poskytujú pomoc v 
remeselnej výrobe, obchode, 
poľnohospodárstve, rybolove a malých 
rodinných podnikoch, na primeranú 
ochranu v oblasti sociálneho 
zabezpečenia a ich práce; 

 – zlepšenia pracovných podmienok 
a odmeny za prácu v odvetviach, v ktorých 
sú zastúpené hlavne ženy (t. j. opatera 
a domáce práce, niektoré sektory služieb). 

 Členské štáty by mali vystupňovať svoje 
úsilie o plné uplatnenie zásady rovnakej 
odmeny za rovnakú prácu a mali by sa 
usilovať o zníženie rozdielu v odmeňovaní 
žien a mužov na 0 – 5 % do roku 2020. 
Tieto ciele sa podporia v návrhu Komisie 
na zmenu a doplnenie smernice 
75/117/EHS, legislatívnom návrhu, ktorý 
je efektívnejší ako platné právne predpisy 
a zaručuje opatrenia v prípade porušenia 
práva na rovnakú odmenu, pričom 
zabezpečí, že tieto opatrenia budú 
odrádzajúce a primerané (napríklad 
vyššie sankcie v prípade opakovaných 
porušení). 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/56 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  56 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0235/2010 
Csaba İry 
Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov 
KOM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Návrh rozhodnutia 
Príloha – usmernenie 7 – odsek 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Členské štáty by mali začleniť zásady 
flexiistoty schválené Európskou radou do 
svojich politík trhu práce a uplatňovať ich 
dôsledne využívajúc pomoc z Európskeho 
sociálneho fondu s cieľom zvyšovať účasť 
na trhu práce a bojovať proti segmentácii, 
nečinnosti a rodovej nerovnosti a zároveň 
znižovať štrukturálnu nezamestnanosť. 
Opatrenia na zvýšenie flexibility a istoty 
by mali byť vyvážené a vzájomne sa 
dopĺňajúce. Členské štáty by preto mali 
zaviesť kombinovanie flexibilných a 
spoľahlivých pracovných zmlúv, aktívne 
politiky trhu práce, efektívne celoživotné 
vzdelávanie, politiky na podporu pracovnej 
mobility a primerané systémy sociálneho 
zabezpečenia s cieľom dosiahnuť 
profesijné prechody s jasným stanovením 
práv a zodpovednosti nezamestnaných 
aktívne si hľadať prácu. 

Členské štáty by mali začleniť a uplatňovať 
koncepciu DOBREJ PRÁCE, dôsledne 
využívajúc pomoc z Európskeho 
sociálneho fondu s cieľom zvyšovať účasť 
na trhu práce a bojovať proti segmentácii, 
nedobrovoľnej nečinnosti a rodovej 
nerovnosti a zároveň znižovať štrukturálnu 
nezamestnanosť. Koncepcia DOBREJ 
PRÁCE kladie veľký dôraz na podporu 
kvality v práci, lepšie sociálne 
zabezpečenie a sociálne začlenenie, 
posilnenie súčasných práv pracovníkov a 
zavedenie nových, podporu zdravia a 
bezpečnosti pri práci, lepšie riadenie 
sociálnych rizík a zosúladenie pracovného 
a mimopracovného života. Členské štáty 
by mali rázne prijímať opatrenia na 
zvýšenie istoty prostredníctvom 
postupného odstránenia neistých 
pracovných miest a netypických 
zmluvných vzťahov, ktoré sú spojené s 
takýmito neistými formami zamestnania, s 
cieľom obmedzovať a znižovať netypické 
formy zamestnania, ktorých zneužívanie 
by sa malo trestať. Členské štáty preto 
musia zaviesť kombinovanie bezpečných a 
spoľahlivých pracovných zmlúv, aktívne a 
integrujúce politiky trhu práce, efektívne 
celoživotné vzdelávanie, politiky na 
podporu práva dobrovoľného výberu 
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pracovnej mobility a účinné, 
vysokokvalitné systémy sociálneho 
zabezpečenia s cieľom dosiahnuť 
profesijné prechody s jasným stanovením 
práv nezamestnaných, že majú nárok na 
primerané dávky a osobne upravené 
opatrenia na nájdenie kvalitného 
zamestnania alebo odbornej prípravy a v 
prípade potreby na zvyšovanie svojich 
zručností a schopností. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/57 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  57 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0235/2010 
Csaba İry 
Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov 
KOM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Návrh rozhodnutia 
Príloha – usmernenie 7 – odsek 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Členské štáty by mali zintenzívniť sociálny 
dialóg a riešiť segmentáciu trhu práce 
prostredníctvom opatrení zameraných na 
odstraňovanie dočasných a neistých 
pracovných miest, podzamestnanosti a 
nelegálneho zamestnávania. Profesijná 
mobilita by mala byť odmeňovaná. Je 
potrebné riešiť kvalitu pracovných miest a 
podmienok zamestnávania bojom proti 
nízkym mzdám a zaručením primeraného 
sociálneho zabezpečenia aj pre 
zamestnancov na dobu určitú a samostatne 
zárobkovo činné osoby. Služby 
zamestnanosti by sa mali posilniť a otvoriť 
všetkým vrátane mladých ľudí a ľudí 
ohrozených nezamestnanosťou, pričom 
personalizované služby by sa mali zamerať 
na tých ľudí, ktorí sú od trhu práce najviac 
vzdialení. 

Členské štáty by mali využívať sociálny 
dialóg a riešiť segmentáciu trhu práce 
prostredníctvom opatrení zameraných na 
odstraňovanie dočasných a neistých 
pracovných miest a diskriminácie žien, na 
migrantov, starších ľudí a osoby so 
zdravotným postihnutím a na 
odstraňovanie podzamestnanosti 
a nelegálneho zamestnávania. Proti 
nelegálnemu zamestnávaniu by sa malo 
bojovať intenzívnejšou kontrolou 
vykonávanou inšpektorátom práce a 
subjektmi sociálneho zabezpečenia, ako aj 
pomocou daňových opatrení pre osoby s 
nízkymi príjmami a pre obchodné a 
remeselné služby. Profesijná mobilita by 
mala byť odmeňovaná opatreniami v 
oblasti pracovného, sociálneho a 
daňového práva. Je nevyhnutné riešiť 
kvalitu zamestnania a podmienok 
zamestnávania bojom proti nízkym mzdám 
a zaručením sociálneho zabezpečenia, 
ktoré chráni pred chudobou, aj pre 
zamestnancov s neistými a inými formami 
netypických pracovných zmlúv a 
samostatne zárobkovo činné osoby. 
Členské štáty by sa mali dohodnúť na 
cieli EÚ v súvislosti s minimálnymi 
mzdami (stanovenými zákonom či 
kolektívnou zmluvou na vnútroštátnej, 
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regionálnej alebo odvetvovej úrovni), aby 
sa zabezpečila odmena vo výške aspoň 
60 % príslušnej (vnútroštátnej, odvetvovej 
atď.) priemernej mzdy, a okrem toho by 
mali stanoviť časový plán na dosiahnutie 
tohto cieľa vo všetkých členských štátoch. 
Služby zamestnanosti sa musia účinne 
posilniť a otvoriť všetkým vrátane mladých 
ľudí, a najmä ľudí ohrozených 
nezamestnanosťou, a musia sa ponúknuť 
príslušné opatrenia v rámci aktívnej 
inkluzívnej politiky trhu práce, pričom 
personalizované služby by sa mali zamerať 
na tých ľudí, ktorí sú od trhu práce najviac 
vzdialení.  

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/58 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  58 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0235/2010 
Csaba İry 
Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov 
KOM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Návrh rozhodnutia 
Príloha – usmernenie 7 – odsek 3 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

S cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a 
účasť na trhu práce, a to najmä ľudí s 
nízkym vzdelaním, by členské štáty mali v 
súlade s usmernením 2 pre oblasť 
hospodárskej politiky preskúmať daňové 
systémy a systémy dávok a kapacity 
verejných služieb poskytovať potrebnú 
podporu. Členské štáty by mali zvyšovať 
účasť pracovnej sily prostredníctvom 
politík na podporu aktívneho starnutia, 
rodovej rovnosti a rovnakej odmeny a 
integráciu mladých ľudí, osôb so 
zdravotným postihnutím, legálnych 
migrantov a ostatných zraniteľných skupín 
na trhu práce. Politiky rovnováhy medzi 
pracovným a súkromným životom 
zabezpečujúce poskytovanie cenovo 
dostupnej starostlivosti a inováciu v 
organizácii práce by mali byť zamerané na 
zvyšovanie miery zamestnanosti, obzvlášť 
mladých ľudí, starších pracovníkov a žien, 
a najmä na udržanie 
vysokokvalifikovaných žien vo vedeckých 
a technických oblastiach. Členské štáty by 
takisto mali odstrániť prekážky vstupu 
nových pracovníkov na trh práce, 
podporovať samostatnú zárobkovú činnosť, 
vytváranie pracovných miest v oblastiach 
zahŕňajúcich ekologické zamestnávanie 
a sociálnu starostlivosť a podnecovať 

S cieľom podporovať environmentálne a 
sociálne udržateľný rozvoj a zvýšiť účasť 
na trhu práce, a to najmä 
nízkokvalifikovaných ľudí, by členské štáty 
mali prispôsobiť daňové systémy a 
systémy dávok a zvýšiť kapacity verejných 
služieb poskytovať potrebnú podporu. 
Členské štáty by mali zvyšovať účasť 
pracovnej sily prostredníctvom politík na 
podporu koncepcie DOBREJ PRÁCE, 
rodovej rovnosti a rovnakej odmeny za 
rovnakú prácu alebo prácu rovnakej 
hodnoty a integráciu mladých ľudí, osôb so 
zdravotným postihnutím, migrantov a 
ostatných zraniteľných skupín na trhu 
práce. V tejto súvislosti je potrebná 
iniciatíva na ochranu európskej mládeže, 
ktorá zabezpečí právo každého mladého 
človeka v EÚ na ponuku vhodného, dobre 
plateného pracovného miesta v súlade s 
jeho kvalifikáciou a zručnosťami, 
učňovského vzdelávania, dodatočnej 
odbornej prípravy alebo kombinácie práce 
a odbornej prípravy ihneď po strate 
zamestnania. Politiky rovnováhy medzi 
pracovným a súkromným životom 
zabezpečujúce poskytovanie cenovo 
dostupnej starostlivosti a inováciu v 
organizácii práce by mali byť zamerané na 
skrátenie pracovného času bez straty z 
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sociálnu inováciu. príjmu, a tým na zvyšovanie miery 
zamestnanosti, obzvlášť mladých ľudí, 
starších pracovníkov a žien, a najmä na 
udržanie vysokokvalifikovaných žien vo 
vedeckých a technických oblastiach. 
Okrem toho by politiky zosúladenia 
pracovného a súkromného života mali 
posilňovať istotu počas prechodu medzi 
zamestnaniami, založenú na dobrej 
ochrane pracovného miesta 
prostredníctvom posilnenia sociálnych 
práv a sociálnej ochrany, s cieľom 
zabrániť ohrozeniu príjmu a zabezpečiť 
udržanie a nadobudnutie dôchodkových 
práv, zdravotnej starostlivosti atď. v čase 
prechodu medzi zamestnaniami, ako aj v 
období dovolenky (napr. na opatrovanie 
závislých osôb, ďalšiu odbornú prípravu a 
vzdelávanie, študijné voľno atď.). Členské 
štáty by mali podporovať zosúladenie 
pracovného a mimopracovného života aj 
jasným skrátením priemerného 
týždenného pracovného času bez straty z 
príjmu, ako i jasným znížením zákonného 
maximálneho počtu pracovných hodín za 
týždeň a prísnym obmedzením 
nadčasových hodín. Členské štáty by 
takisto mali odstrániť prekážky vstupu 
nových pracovníkov na trh práce, 
podporovať samostatnú zárobkovú činnosť 
a vytváranie pracovných miest v oblastiach 
zahŕňajúcich ekologické zamestnávanie, a 
najmä vysokokvalitné sociálne služby, 
a podnecovať sociálnu inováciu. Prístup 
mladých ľudí a nových pracovníkov na 
trh práce by sa mal umožniť skrátením 
obdobia pracovného života. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/59 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  59 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0235/2010 
Csaba İry 
Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov 
KOM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Návrh rozhodnutia 
Príloha – usmernenie 10 – odsek 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Úsilie členských štátov o zníženie chudoby 
by malo byť zamerané na podporu 
plnohodnotného zapojenia sa do 
spoločnosti a hospodárstva a na 
rozširovanie podnikateľských možností 
dôsledným využívaním pomoci z 
Európskeho sociálneho fondu. Snahy by sa 
takisto mali sústrediť na zabezpečenie 
rovnakých príležitostí prostredníctvom 
prístupu k dostupným, udržateľným 
a vysokokvalitným službám vrátane 
verejných služieb (zahŕňajúcim služby 
šírené on-line, v súlade s usmernením 4), a 
najmä zdravotnej starostlivosti. Členské 
štáty by mali zaviesť účinné 
antidiskriminačné opatrenia. Rovnako 
v snahe bojovať proti sociálnemu 
vylúčeniu, posilniť postavenie ľudí a 
zvýšiť účasť na trhu práce je potrebné 
zlepšiť systémy sociálnej ochrany, politiky 
celoživotného vzdelávania a aktívneho 
začlenenia, s cieľom vytvárať pre ľudí 
príležitosti v rôznych etapách ich života 
a chrániť ich pred hrozbou vylúčenia. 
Systémy sociálneho zabezpečenia a 
dôchodkové systémy sa musia 
zmodernizovať tak, aby sa zabezpečilo ich 
využívanie v plnej miere s cieľom 
poskytnúť primeranú podporu príjmu 
a zaručiť prístup k zdravotnej starostlivosti 

Členské štáty by mali zintenzívniť úsilie o 
odstránenie chudoby, a to aj chudoby v 
prípade chudobných pracujúcich. Úsilie 
by malo byť zamerané na podporu 
plnohodnotného a samostatného zapojenia 
sa do politického, spoločenského, 
kultúrneho a hospodárskeho života a na 
rozširovanie možností zamestnania 

dôsledným využívaním pomoci 
z Európskeho sociálneho fondu. Snahy by 
sa takisto mali sústrediť na zachovanie a 
realizáciu rovnakých príležitostí a prístupu 
k cenovo dostupným, udržateľným 
a vysokokvalitným službám vrátane 
verejných služieb (zahŕňajúcim služby 
šírené on-line, v súlade s usmernením 4), a 
najmä zdravotnej starostlivosti, osobitne v 
oblasti sociálnej pomoci, zamestnania, 
zdravotníctva a komunálnych služieb. 
Členské štáty by mali zaviesť aktívne a 
účinné antidiskriminačné opatrenia. 
Rovnako v snahe bojovať proti sociálnemu 
vylúčeniu, posilniť postavenie ľudí a 
zvýšiť účasť na trhu práce je potrebné 
zlepšiť systémy sociálnej ochrany, politiky 
celoživotného vzdelávania a aktívneho 
začlenenia, s cieľom vytvárať pre ľudí 
príležitosti v rôznych etapách ich života 
a chrániť ich pred hrozbou vylúčenia. 
Systémy sociálneho zabezpečenia a 
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– a tým aj posilnenie sociálnej súdržnosti – 
a aby bola zároveň zabezpečená ich 
finančná udržateľnosť. Systémy dávok by 
mali byť zamerané na zaručenie istoty 
príjmu počas prechodov a znižovanie 
chudoby, najmä v skupinách s najväčším 
rizikom sociálneho vylúčenia, napr. rodín s 
jedným rodičom, menšín, ľudí so 
zdravotným postihnutím, detí a mladých 
ľudí, starších žien a mužov, legálnych 
migrantov a ľudí bez domova. Členské 
štáty by taktiež mali aktívne podporovať 
sociálne hospodárstvo a sociálnu inováciu 
v prospech najzraniteľnejších skupín. 

dôchodkové systémy sa musia 
zmodernizovať tak, aby sa zabezpečilo ich 
využívanie v plnej miere s cieľom 
poskytnúť príjem nad hranicou chudoby 
a zaručiť prístup k zdravotnej starostlivosti 
– a tým aj posilnenie sociálnej súdržnosti. 
Systémy dávok by mali byť zamerané na 
zaručenie istoty príjmu počas prechodov 
a znižovanie chudoby, najmä v skupinách s 
najväčším rizikom sociálneho vylúčenia, 
napr. menšín, ľudí so zdravotným 
postihnutím, detí a mladých ľudí, starších 
žien a mužov, migrantov a ľudí bez 
domova. Členské štáty by mali schváliť 
záväzok na úrovni EÚ, že do roku 2015 sa 
odstráni pouličné bezdomovectvo, a 
usilovať sa o vypracovanie jednotných 
politických opatrení na zabezpečenie 
prístupu k cenovo dostupnému a 
kvalitnému bývaniu s dostatočným 
zásobovaním energiou pre všetkých. Rada 
by mala schváliť cieľ EÚ pre systémy 
minimálneho príjmu a príspevkové 
systémy na náhradu príjmu podporujúce 
príjmy vo výške aspoň 60 % priemerného 
národného vyrovnaného príjmu a okrem 
toho stanoviť časový plán na dosiahnutie 
tohto cieľa vo všetkých členských štátoch. 
V rámci odstraňovania chudoby detí v EÚ 
by sa členské štáty mali zaviazať, že do 
roku 2012 znížia túto chudobu o 50 %, 
pričom na meranie tohto zníženia použijú 
ukazovatele, ktoré nie sú výlučne 
hospodárske, a mali by vyčleniť 
dostatočné prostriedky na dosiahnutie 
tohto cieľa. S cieľmi EÚ nie je zlučiteľné, 
aby narodenie dieťaťa, najmä v rodine 
s jedným rodičom, predstavovalo riziko 
chudoby. Dotknutých rodičov treba pred 
takýmto rizikom chrániť prostredníctvom 
bezplatnej služby starostlivosti o dieťa, 
sociálnej podpory a podpory agentúr 
sprostredkúvajúcich zamestnanie podľa 
individuálnych potrieb. Členské štáty by 
taktiež mali aktívne podporovať sociálne 
hospodárstvo a sociálne inovácie, ktoré sú 
zamerané na riešenie rôznych sociálnych 
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rizík vznikajúcich v priebehu života, 
najmä v prípade najzraniteľnejších skupín. 

Or. en 
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