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23.2.2016 A8-0031/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Gabriele Zimmer, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez 

Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Sofia Sakorafa, Kostas 

Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Marisa Matias 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0031/2016 

Sofia Ribeiro 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v 

ročnom prieskume rastu na rok 2016 

2015/2330(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. víta skutočnosť, že Komisia vo svojom 

ročnom prieskume rastu (RPR) 

zdôrazňuje potrebu venovať väčšiu 

pozornosť sociálnej spravodlivosti v 

kontexte nových národných programov 

stability a reforiem a do postupu pri 

makroekonomickej nerovnováhe (PMN) 

pridáva tri ukazovatele v oblasti 

zamestnanosti (miera aktivity 

obyvateľstva, nezamestnanosť mladých a 

dlhodobá nezamestnanosť); naliehavo 

žiada, aby mali tieto ukazovatele skutočne 

rovnakú váhu ako existujúce ukazovatele, 

čo im umožní začať hĺbkovú analýzu v 

príslušných členských štátoch a zaručiť, 

že ich vnútorné nerovnováhy sa budú 

ďalej hodnotiť, pričom sa navrhnú a 

budú monitorovať hospodárske a sociálne 

reformy; 

2. vyjadruje poľutovanie nad 

skutočnosťou, že pridané tri sociálne 

ukazovatele (miera aktivity obyvateľstva, 

nezamestnanosť mladých a dlhodobá 

nezamestnanosť) v správe o mechanizme 

varovania na rok 2016 nemajú spúšťací 

účinok, a teda im hrozí, že nezabránia 

ďalšiemu narúšaniu sociálnych noriem; 

žiada preto zahrnutie sociálnych 

ukazovateľov, ktoré budú iniciovať 

konkrétne politické opatrenia zamerané 

na odstránenie chudoby a sociálneho 

vylúčenia; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0031/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Gabriele Zimmer, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez 

Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0031/2016 

Sofia Ribeiro 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v 

ročnom prieskume rastu na rok 2016 

2015/2330(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. domnieva sa, že starostlivo zvážená 

flexiistota prispieva k zabráneniu 

pracovnej roztrieštenosti a k podpore 

zachovania udržateľnej kvalitnej 

zamestnanosti, ale obáva sa, že v 

mnohých členských štátoch nie je 

flexiistota dostatočne uplatňovaná; 

vyzýva členské štáty a Komisiu, aby pri 

uplatňovaní modelu flexiistoty zabezpečili 

v prípade potreby ochranu pracovných práv 

a noriem sociálneho zabezpečenia; vyzýva 

členské štáty, aby modernizovali svoje 

právne predpisy na ochranu zamestnanosti 

s cieľom podporiť väčšiu stabilitu v 

zamestnaní a bezpečnosť pri prechode 

medzi pracovnými miestami, ako aj – 

v prípade potreby – prostredníctvom užšej 

a lepšej spolupráce medzi verejnými a 

súkromnými službami zamestnanosti, a 
prístup zamestnancov k právam sociálneho 

zabezpečenia; niekoľko členských štátov 

vykonalo reformy, ktorých pozitívne 

výsledky sú viditeľné napríklad vo 

zvyšovaní miery zamestnanosti, ale ľutuje, 

že v niektorých prípadoch uprednostnili v 

reformách trhu práce flexibilitu na úkor 

pracovnej istoty, čo vedie k neistote a 

nedostatočnej ochrane zamestnania; 

20. namieta proti pokusu Komisie 

opätovne zaviesť neúspešnú koncepciu 

flexiistoty, pretože väčšia flexibilita viedla 

k väčšej roztrieštenosti pracovného trhu, 

neistejšej práci a opätovnému vnímaniu 

práce ako komodity, neistote 

zamestnancov, psychickému stresu, 

a bránila plánovaniu stabilného života 

a dôstojnému rodinnému životu; vyzýva 

členské štáty, aby modernizovali svoje 

právne predpisy na ochranu zamestnanosti 

s cieľom zabezpečiť veľmi kvalitné 

pracovné miesta s ochranou pred 

prepustením, pevný právny rámec pre 

odborové práva a kolektívne dohody a 

veľmi kvalitné verejné služby pre ľudí 

meniacich pracovné miesto, ako aj prístup 

zamestnancov k vysokej úrovni sociálneho 

zabezpečenia a jeho práv; vyzýva 

Komisiu, aby zintenzívnila monitorovanie 

zneužívania opakovaného uzatvárania 

zmlúv na dobu určitú v súkromnom i 

verejnom sektore; 
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vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila 

monitorovanie zneužívania opakovaného 

uzatvárania zmlúv na dobu určitú, ako 

aj po sebe nasledujúcich atypických zmlúv 
v súkromnom i verejnom sektore; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0031/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Gabriele Zimmer, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez 

Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Marisa Matias 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0031/2016 

Sofia Ribeiro 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v 

ročnom prieskume rastu na rok 2016 

2015/2330(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 58 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

58. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 

spolupracovali pri odstraňovaní prekážok 

spravodlivej pracovnej mobility, pretože 

voľný pohyb je základným právom v EÚ, 

a aby na jednej strane konali tak, aby 

došlo k zvýšeniu miery zamestnanosti, a 

na druhej strane tak, aby sa zabezpečilo, 

že sa s pracovníkmi využívajúcimi 

možnosťou mobility v rámci EÚ bude 

zaobchádzať rovnako ako s pracovníkmi 

príslušného členského štátu, že nebude 

dochádzať k ich zneužívaniu alebo 

diskriminácii a že budú zaručené ich 

práva v oblasti zamestnanosti a v sociálnej 

oblasti; 

58. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 

spolupracovali na odstránení prekážok 

sociálne bezpečnej, dobrovoľnej pracovnej 

mobility založenej na právach a 

zabezpečili, aby sa s pracovníkmi 

využívajúcimi možnosť mobility v rámci 

EÚ nezaobchádzalo zneužívajúcim 

spôsobom; požaduje preto úplné 

uplatňovanie zásady rovnakej odmeny za 

rovnakú prácu (a prácu rovnakej 

hodnoty) na rovnakom pracovisku, ako aj 

plné dodržiavanie kolektívnych dohôd; 

odmieta všetky pokusy vlád členských 

štátov alebo Komisie diskriminovať 

pracovníkov z EÚ alebo tretích krajín 

vylúčením ich zo zamestnaneckých výhod; 

odmieta akýkoľvek pokus o revíziu 

nariadení č. 883/2004 a 987/2009 

spôsobom, ktorý obmedzuje prístup 

občanov EÚ a EZVO k sociálnym 

výhodám; 

Or. en 

 

 


