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6.3.2019 A8-0162/2

Pozmeňujúci návrh 2
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
v mene skupiny PPE

Správa A8-0162/2019
Marian Harkin
Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v 
ročnom prieskume rastu na rok 2019
(2018/2120(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že ciele a záväzky EÚ v 
sociálnej oblasti sú rovnako dôležité ako 
jej hospodárske ciele; zdôrazňuje, že 
nutnosť investovať do sociálneho rozvoja 
nie je len prostriedok zaručujúci, že možno 
dosiahnuť hospodársky rast a 
konvergenciu, ale musí tiež byť osobitným 
cieľom; víta, že bolo uznané, aký dôležitý 
je sociálny pilier a že sa musí posilniť 
sociálny rozmer EÚ a reagovať na 
nerovnosti v rámci regiónov a medzi nimi; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
posilnili sociálne práva uplatňovaním 
Európskeho piliera sociálnych práv takým 
spôsobom, aby sa vytvoril skutočný 
sociálny rozmer pre EÚ, a to aj tým, že sa 
zohľadnia nedávne štúdie a zlepší sa 
politická viditeľnosť a vplyv hodnotiacej 
tabuľky kľúčových ukazovateľov 
zamestnanosti a sociálnej situácie, pričom 
sa uskutočnia všetky odporúčania pre 
jednotlivé krajiny vrátane odporúčaní 
zameraných na transformačné opatrenia, 
ktoré majú za cieľ udržateľnejšiu úniu zo 
sociálneho, hospodárskeho a 
environmentálneho hľadiska. vyzýva 
Komisiu, aby používala 20 zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv ako 
ukazovatele na hodnotenie toho, do akej 
miery boli krajiny úspešné, pokiaľ ide o 
začleňovanie ich príslušného záväzku do 
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ich hospodárskych politík, a aby posilnila 
svoju kapacitu na monitorovanie sociálnej 
situácie; zdôrazňuje, že aspekty 
zamestnanosti a sociálne aspekty by sa v 
rámci postupu pri makroekonomickej 
nerovnováhe mali dostať na rovnakú 
úroveň ako hospodárske faktory;

ich hospodárskych politík, a aby posilnila 
svoju kapacitu na monitorovanie sociálnej 
situácie; zdôrazňuje, že ukazovatele 
zamestnanosti by sa mali dostať na 
rovnakú úroveň ako hospodárske faktory, 
čo im umožní spustiť hĺbkové analýzy a 
nápravné opatrenia v príslušných 
členských štátoch;
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6.3.2019 A8-0162/3

Pozmeňujúci návrh 3
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
v mene skupiny PPE

Správa A8-0162/2019
Marian Harkin
Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v 
ročnom prieskume rastu na rok 2019
(2018/2120(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 40

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

40. zdôrazňuje, že univerzálny prístup 
k verejným, solidárnym a primeraným 
dôchodkom a starobným dôchodkom sa 
musí zaručiť pre všetkých; uvedomuje si 
výzvy, ktorým čelia členské štáty pri 
posilňovaní udržateľnosti dôchodkových 
systémov, zdôrazňuje však, že je dôležité 
zabezpečiť solidaritu v týchto systémoch; 
domnieva sa, že najlepší spôsob, ako 
zabezpečiť udržateľné, bezpečné a 
primerané dôchodky pre ženy a mužov je 
zvýšiť celkovú mieru zamestnanosti a 
vytvoriť viac kvalitných pracovných miest 
vo všetkých vekových skupinách, zlepšiť 
pracovné podmienky a podmienky 
zamestnávania a vyčleniť potrebné 
dodatočné verejné výdavky; je 
presvedčený, že reformy dôchodkových 
systémov by sa okrem iného mali 
zameriavať na účinný vek odchodu do 
dôchodku a mali by odrážať tendencie 
vývoja na trhu práce, pôrodnosť, zdravotný 
stav obyvateľstva a bohatstvo krajiny, 
pracovné podmienky a pomer hospodárskej 
závislosti; domnieva sa, že tieto reformy 
musia zohľadňovať aj situáciu miliónov 
pracovníkov v Európe, predovšetkým žien, 
mladých ľudí a samostatne zárobkovo 
činných osôb, ktorí doplácajú na neisté, 
netypické formy zamestnania, doby 

40. zdôrazňuje, že univerzálny prístup 
k primeraným dôchodkom a starobným 
dôchodkom by mal byť otvorený pre 
všetkých; uvedomuje si výzvy, ktorým 
čelia členské štáty pri posilňovaní 
udržateľnosti dôchodkových systémov, 
zdôrazňuje však, že je dôležité zabezpečiť 
solidaritu v týchto systémoch; domnieva 
sa, že jedným z najlepších spôsobov, ako 
zabezpečiť udržateľné, bezpečné a 
primerané dôchodky pre ženy a mužov, je 
zvýšiť celkovú mieru zamestnanosti a 
vytvoriť viac kvalitných pracovných miest 
vo všetkých vekových skupinách, zlepšiť 
pracovné podmienky a podmienky 
zamestnávania a doplniť zákonné 
dôchodky zamestnaneckými, doplnkovými 
a súkromnými systémami; je presvedčený, 
že reformy dôchodkových systémov by sa 
okrem iného mali zameriavať na účinný 
vek odchodu do dôchodku a mali by 
odrážať tendencie vývoja na trhu práce, 
pôrodnosť, zdravotný stav obyvateľstva a 
bohatstvo krajiny, pracovné podmienky a 
pomer hospodárskej závislosti; domnieva 
sa, že tieto reformy musia zohľadňovať aj 
situáciu miliónov pracovníkov v Európe, 
predovšetkým žien, mladých ľudí a 
samostatne zárobkovo činných osôb;
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nedobrovoľnej nezamestnanosti či 
skrátenie pracovného času;

Or. en
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6.3.2019 A8-0162/4

Pozmeňujúci návrh 4
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
v mene skupiny PPE

Správa A8-0162/2019
Marian Harkin
Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v 
ročnom prieskume rastu na rok 2019
(2018/2120(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 43

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

43. zastáva názor, že politika súdržnosti 
ako jedna z hlavných investičných politík 
Európskej únie preukázala svoju účinnosť 
pri zvyšovaní sociálnej súdržnosti a 
znižovaní nerovností; odporúča členským 
štátom, aby plne využívali dostupné 
možnosti financovania na vykonávanie 
európskeho piliera sociálnych práv;

43. zastáva názor, že politika súdržnosti 
ako jedna z hlavných investičných politík 
Európskej únie preukázala svoju účinnosť 
pri zvyšovaní sociálnej súdržnosti a 
znižovaní nerovností; odporúča členským 
štátom, aby plne využívali dostupné 
možnosti financovania; víta väčšie 
zosúladenie európskeho semestra a 
politiky súdržnosti;

Or. en


