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7.10.2019 A9-0016/1

Pozmeňujúci návrh 1
Guido Reil, Stefania Zambelli, Elena Lizzi, France Jamet, Nicolaus Fest
v mene skupiny ID

Správa A9-0016/2019
Yana Toom
Politiky zamestnanosti a sociálne politiky eurozóny
(2019/2111(INI))

Návrh uznesenia (článok 181 ods. 3 rokovacieho poriadku), ktorým sa nahrádza návrh 
nelegislatívneho uznesenia A9-0016/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o zamestnanosti a sociálnych politikách v eurozóne

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 5 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ),

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

A. keďže zatiaľ čo miera zamestnanosti v eurozóne rastie (73,5 % v poslednom štvrťroku 
2018), medzi členskými štátmi pretrvávajú veľké rozdiely; keďže nezamestnanosť 
mladých ľudí a dlhodobá nezamestnanosť sú naďalej neprijateľne vysoké;

B. keďže stratégia Európa 2020 zlyhala, keďže jej cieľ nie je ešte ani zďaleka dosiahnutý;

C. keďže navýšenie investícií v niektorých členských štátoch je kľúčové pre posilnenie 
reálnej ekonomiky a zabezpečenie toho, aby tieto štáty boli schopné poskytovať svojim 
občanom verejné a sociálne služby na vysokej úrovni, najmä v oblastiach vzdelávania, 
starobných dôchodkov a zdravotníctva;

1. zdôrazňuje, že Komisia a jej propagandistické stratégie, ako je stratégia Európa 2020, 
úplne zlyhali, pokiaľ ide o riešenie krízy v oblasti nezamestnanosti;

2. poukazuje na to, že trhy práce členských štátov a dokonca regióny v rámci členských 
štátov sú v mnohých ohľadoch odlišné, okrem iného pokiaľ ide o využívanie rôznych 
rámcov, ktoré sa v priebehu dejín vyvíjali podľa konkrétnych línií na regionálnej aj 
vnútroštátnej úrovni, a to s úzkou väzbou na miestne tradičné systémy sociálnej 
ochrany; okrem toho poukazuje na to, že rôzne rámce v každom z týchto rôznych trhov 
práce určujú, aké opatrenia sú potrebné na miestnej, regionálnej alebo vnútroštátnej 
úrovni na zvýšenie miery zamestnanosti v rámci rôznych skupín obyvateľstva a na 
zníženie miery nezamestnanosti;

3. zdôrazňuje, že iniciatívy v oblasti politiky zamestnanosti a sociálnej politiky by mali 
pochádzať z členských štátov; pripomína, že len členské štáty by mali rozhodovať o 
svojich domácich politikách zameraných na pomoc mladým ľuďom pri hľadaní 
vysokokvalitných pracovných miest; zdôrazňuje, že členské štáty musia mať v rámci 
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svojich politík trhu práce právo uprednostňovať svojich občanov pred štátnymi 
príslušníkmi tretích krajín;

4. trvá na tom, aby Komisia zastavila svoje nevyvážené politické predpisy platné v celej 
EÚ, aby členské štáty boli schopné implementovať opatrenia na vnútroštátnej úrovni, a 
tak poskytli svojim občanom cielené odpovede na ich konkrétne problémy a obavy;

5. zdôrazňuje, že spoločné výzvy a ciele by nemali a nesmú viesť k spoločnej európskej 
politike zamestnanosti; zastáva názor, že politiky trhu práce a zamestnanosti by mali 
byť vo výlučnej právomoci členských štátov, a preto odmieta odporúčania Komisie pre 
jednotlivé krajiny;

6. konštatuje, že miera nezamestnanosti mladých ľudí vo viacerých členských štátoch 
zostáva veľmi vysoká; zastáva názor, že finančné nástroje EÚ v tejto oblasti nie sú 
efektívne a prinášajú len čiastočné výsledky; domnieva sa, že obrovská nezamestnanosť 
mladých ľudí v určitých krajinách a regiónoch má viacero príčin, medzi ktoré v 
neposlednom rade patrí aj hospodárska a menová únia, a možno ju riešiť len 
prostredníctvom vnútroštátnych politík, ktoré vytvárajú správne stimuly;

7. konštatuje, že obyvateľstvo Európy starne; poukazuje na potrebu zvýšiť zamestnanosť 
osôb starších ako 50 rokov vytváraním stimulov pre podniky v rôznych odvetviach a 
zabezpečením dostupnosti možností celoživotného vzdelávania;

8. nabáda členské štáty, aby prijali opatrenia na ďalšie začlenenie a integráciu osôb so 
zdravotným postihnutím do trhu práce;

9. poznamenáva, že digitalizácia so sebou prináša príležitosti aj riziká; zdôrazňuje, že 
technologická zmena viedla k zvýšenému dopytu po ľuďoch s príslušnými zručnosťami; 
nabáda členské štáty, aby zlepšili rámec poskytovania komplexnej odbornej prípravy v 
oblasti digitálnych zručností a zároveň chránili odvetvie remesiel a mikropodniky; 
konštatuje, že jednou z najväčších výziev pre malé a stredné podniky v eurozóne je 
nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily; konštatuje, že hoci v niektorých krajinách je 
nedostatok kvalifikovaných pracovníkov prejavom nedostatku pracovnej sily, v iných 
krajinách naopak odráža štrukturálny nesúlad medzi dostupnou pracovnou silou a 
skutočnými potrebami podnikov; nabáda členské štáty, aby zmenili svoje systémy 
vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom rozvíjať zručnosti a spôsobilosti potrebné na 
uspokojenie potrieb trhu práce;

10. zdôrazňuje, že sociálna politika a sociálna ochrana by mali a musia zostať vo výlučnej 
právomoci členských štátov; odmieta akékoľvek úsilie o štandardizáciu sociálnych 
politík a systémov sociálnej ochrany členských štátov v rôznych oblastiach; odmieta 
návrh na zavedenie európskeho systému zaistenia pre prípad nezamestnanosti, pretože 
predstavuje ďalší krok smerom k transferovej únii; zastáva názor, že takýto systém by 
nevyriešil štrukturálne problémy na trhoch práce na vnútroštátnej alebo regionálnej 
úrovni, ktoré majú trvalý charakter a sú založené na uplatňovaní nesprávnych politík;

11. konštatuje, že hoci úroveň chudoby klesá, je aj naďalej neprijateľne vysoká; zdôrazňuje, 
že vytváranie dôstojných pracovných miest je najlepším nástrojom na boj proti 
chudobe; zdôrazňuje, že chudoba detí má mnoho rôznych príčin a že príslušné otázky, 
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ako je zdravotná starostlivosť, vzdelávanie, starostlivosť o deti, výživa a bývanie, patria 
do právomoci a zodpovednosti členských štátov; nabáda členské štáty, aby prioritne 
riešili problém chudoby detí;

12. nabáda členské štáty, aby zabezpečili, že zamestnanci dostanú mzdu, ktorá im umožní 
žiť dôstojný život vo svojej krajine; v tejto súvislosti pripomína, že akékoľvek 
rozhodnutie o stanovení minimálnej mzdy je výsadou členských štátov;

13. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a 
parlamentom členských štátov.

Or. en


