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4.3.2020 A9-0025/1

Pozmeňujúci návrh 1
Guido Reil, Roman Haider
v mene skupiny ID

Správa A9-0025/2020
Klára Dobrev
Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v 
ročnom prieskume rastu na rok 2020
(2019/2212(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta ročnú stratégiu udržateľného 
rastu na rok 2020 a cieľ Komisie doplniť 
súčasný prístup európskeho semestra 
zahrnutím cieľov udržateľného rozvoja a 
cieľov Európskej zelenej dohody; 
zdôrazňuje, že nová stratégia rastu EÚ 
bude musieť prispieť k vytvoreniu 
kvalitných udržateľných pracovných miest 
a k posilneniu konkurencieschopnosti, 
inovácie a produktivity a k maximalizácii 
prínosov pre zdravie, kvalitu života a 
odolnosť pri súčasnom smerovaní k 
obehovému a uhlíkovo neutrálnemu 
hospodárstvu; opakuje, že je potrebné, aby 
udržateľnosť, sociálne začleňovanie 
a blaho ľudí boli stredobodom 
hospodárskej politiky EÚ, aby sa 
zabezpečilo, že sociálne, ekologické a 
hospodárske ciele budú mať rovnakú 
prioritu;

1. zdôrazňuje, že každá stratégia rastu 
bude musieť prispieť k vytvoreniu 
kvalitných udržateľných pracovných miest 
a k posilneniu konkurencieschopnosti, 
inovácie a produktivity a k maximalizácii 
prínosov pre zdravie, kvalitu života a 
odolnosť;
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4.3.2020 A9-0025/2

Pozmeňujúci návrh 2
Guido Reil, Roman Haider
v mene skupiny ID

Správa A9-0025/2020
Klára Dobrev
Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v 
ročnej stratégii udržateľného rastu na rok 2020
(2019/2212(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva Komisiu, aby určila 
osobitné ciele EÚ a hlavné ukazovatele 
týkajúce sa cieľov udržateľného rozvoja s 
cieľom zohľadniť realitu a výzvy, ktorým 
čelí EÚ v oblasti zamestnanosti a 
sociálnych vecí, aby merala účinnosť 
politických rozhodnutí a zabezpečila 
lepšie zameranie financovania a riadne a 
súdržné nadviazanie na stratégiu Európa 
2020;

2. poukazuje na to, že trhy práce v 
členských štátoch a dokonca v regiónoch 
v rámci členských štátov sú v mnohých 
ohľadoch odlišné, pričom takisto 
využívajú rôzne rámce, a že tieto rámce sa 
v priebehu dejín vyvíjali na regionálnej a 
celoštátnej úrovni podľa konkrétnych 
línií, ktoré úzko súvisia s danými 
tradíciami systémov sociálnej ochrany; 
poukazuje na to, že rôzne rámce v každom 
z týchto rôznych trhov práce určujú, aké 
opatrenia sú potrebné na miestnej, 
regionálnej alebo celoštátnej úrovni na 
podporu zamestnanosti v rámci rôznych 
skupín obyvateľstva a na zníženie miery 
nezamestnanosti;

Or. en



AM\1200491SK.docx PE647.567v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

4.3.2020 A9-0025/3

Pozmeňujúci návrh 3
Guido Reil, Roman Haider
v mene skupiny ID

Správa A9-0025/2020
Klára Dobrev
Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v 
ročnej stratégii udržateľného rastu na rok 2020
(2019/2212(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. víta začlenenie Európskeho piliera 
sociálnych práv do ročnej stratégie 
udržateľného rastu na rok 2020; žiada, 
aby spravodlivosť a sociálne práva mali 
v novom hospodárskom modeli rovnaký 
význam ako environmentálna 
udržateľnosť a makroekonomická 
stabilita; zdôrazňuje ústrednú úlohu 
sociálneho prehľadu v európskom 
semestri; vyzýva Komisiu, aby stavala na 
existujúcich ukazovateľoch a posilnila 
prehľad, tým, že zahrnie ďalšie 
ukazovatele a jasné ciele odrážajúce 
všetkých 20 zásad Európskeho piliera 
sociálnych práv, ako sú inkluzívny prístup 
k vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti, 
výžive, zamestnanosti, bývaniu a ochrane 
sociálnych práv, a aby zabezpečila, že sa 
tieto ukazovatele budú analyzovať na 
základe určitých faktorov (deti, mládež, 
seniori, pohlavie, migranti a osoby so 
zdravotným postihnutím); vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila rôznorodosť 
vnútroštátnych sociálnych systémov a 
modelov trhu práce a predložila sociálny 
akčný plán na ďalšie uplatňovanie 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
revidovanej Európskej sociálnej charty 
prostredníctvom prijatia cielených 
opatrení na primeranej úrovni;

3. 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;



AM\1200491SK.docx PE647.567v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Or. en



AM\1200491SK.docx PE647.567v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

4.3.2020 A9-0025/4

Pozmeňujúci návrh 4
Guido Reil, Roman Haider
v mene skupiny ID

Správa A9-0025/2020
Klára Dobrev
Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v 
ročnej stratégii udržateľného rastu na rok 2020
(2019/2212(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. žiada výraznejšie zapájanie 
ministrov sociálnych vecí, zdravotníctva 
a životného prostredia do procesu 
európskeho semestra na úrovni Rady; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že mnohé 
odporúčania pre jednotlivé krajiny sa 
vôbec nevykonali alebo neboli vykonané 
úplne; vyzýva členské štáty, aby vykonali 
všetky odporúčania pre jednotlivé krajiny 
vrátane odporúčaní týkajúcich sa 
zamestnanosti a sociálnych aspektov;

4. 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;

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/5

Pozmeňujúci návrh 5
Guido Reil, Roman Haider
v mene skupiny ID

Správa A9-0025/2020
Klára Dobrev
Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v 
ročnej stratégii udržateľného rastu na rok 2020
(2019/2212(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta konzultácie so sociálnymi 
partnermi, ktoré Komisia uskutočňuje 
o rámci EÚ pre minimálne mzdy; vyzýva 
Komisiu, aby na základe výsledkov 
konzultácií prijala opatrenia na zvýšenie 
sociálnej konvergencie; požaduje 
primeranú výšku minimálnej mzdy nad 
hranicou chudoby, a to prostredníctvom 
kolektívnych zmlúv alebo prostredníctvom 
vnútroštátnych právnych predpisov 
v súlade s vnútroštátnymi tradíciami, 
a rešpektujúc autonómiu vnútroštátnych 
sociálnych partnerov a dobre fungujúce 
modely kolektívneho vyjednávania; 
požaduje koordinovaný prístup na úrovni 
EÚ s cieľom zabrániť nezdravej súťaži 
v oblasti nákladov práce a zvýšiť pozitívnu 
sociálnu konvergenciu pre všetkých;

7. pripomína, že akékoľvek 
rozhodnutie o stanovení minimálnych 
miezd je výsadou členských štátov; nabáda 
členské štáty, aby zabezpečili, že 
zamestnané osoby dostanú mzdu, ktorá im 
umožní dôstojný život v ich krajine; 
požaduje primeranú výšku minimálnej 
mzdy nad hranicou chudoby, a to 
prostredníctvom kolektívnych zmlúv alebo 
prostredníctvom vnútroštátnych právnych 
predpisov v súlade s vnútroštátnymi 
tradíciami, a rešpektujúc autonómiu 
vnútroštátnych sociálnych partnerov 
a dobre fungujúce modely kolektívneho 
vyjednávania;

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/6

Pozmeňujúci návrh 6
Guido Reil, Roman Haider
v mene skupiny ID

Správa A9-0025/2020
Klára Dobrev
Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v 
ročnej stratégii udržateľného rastu na rok 2020
(2019/2212(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. opakuje svoje znepokojenie nad 
vysokým počtom osôb, ktorým hrozí 
chudoba a sociálne vylúčenie; je obzvlášť 
znepokojený vysokou mierou chudoby detí 
a chudoby zamestnaných osôb; vyzýva 
Komisiu, aby predložila komplexnú 
stratégiu EÚ proti chudobe založenú na 
integrovanom aktívnom začleňovaní 
a zaviedla európsku záruku pre deti 
s primeraným financovaním a dobre 
navrhnutými podpornými službami 
s cieľom prispieť k tomu, aby každé dieťa 
malo rovnaký prístup ku bezplatnej 
kvalitnej zdravotnej starostlivosti, 
bezplatnému kvalitnému vzdelávaniu, 
bezplatnej kvalitnej starostlivosti o deti, 
k dôstojnému bývaniu a primeranej 
výžive;

10. opakuje svoje znepokojenie nad 
vysokým počtom osôb, ktorým hrozí 
chudoba a sociálne vylúčenie; je obzvlášť 
znepokojený vysokou mierou chudoby detí 
a chudoby zamestnaných osôb; zdôrazňuje, 
že chudoba detí má mnoho rôznych príčin 
a že príslušné otázky, 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 a využívali 
existujúce finančné nástroje, ako je 
Európsky sociálny fond a Európsky fond 
regionálneho rozvoja;

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/7

Pozmeňujúci návrh 7
Guido Reil, Roman Haider
v mene skupiny ID

Správa A9-0025/2020
Klára Dobrev
Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v 
ročnej stratégii udržateľného rastu na rok 2020
(2019/2212(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje dôležitosť zvýšenia 
financovania pomoci pre najodkázanejšie 
osoby v rámci nového Európskeho 
sociálneho fondu plus ako kľúčového 
prvku európskej solidarity a spôsobu, ako 
prispieť k boju proti najhorším formám 
chudoby v EÚ, akými sú napríklad 
nedostatok potravín a chudoba detí; 
zdôrazňuje, že európska záruka pre deti by 
sa nemala financovať na úkor 
existujúcich finančných nástrojov;

11. zdôrazňuje dôležitosť zvýšenia 
financovania pomoci pre najodkázanejšie 
osoby v rámci nového Európskeho 
sociálneho fondu plus ako kľúčového 
prvku európskej solidarity a spôsobu, ako 
prispieť k boju proti najhorším formám 
chudoby v EÚ, akými sú napríklad 
nedostatok potravín a chudoba detí; 

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/8

Pozmeňujúci návrh 8
Guido Reil, Roman Haider
v mene skupiny ID

Správa A9-0025/2020
Klára Dobrev
Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v 
ročnej stratégii udržateľného rastu na rok 2020
(2019/2212(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. požaduje nový rámec EÚ pre 
vnútroštátne stratégie začleňovania 
Rómov s konkrétnymi cieľmi;

vypúšťa sa

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/9

Pozmeňujúci návrh 9
Guido Reil, Roman Haider
v mene skupiny ID

Správa A9-0025/2020
Klára Dobrev
Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v 
ročnej stratégii udržateľného rastu na rok 2020
(2019/2212(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. poznamenáva, že vo všetkých 
členských štátoch existujú rôzne formy 
systémov minimálneho príjmu s cieľom 
zabezpečiť minimálnu úroveň sociálnej 
ochrany a bezpečnostnú sieť pre osoby v 
núdzi; zdôrazňuje, že systémy 
minimálneho príjmu by sa nemali 
zamieňať s koncepciou základného príjmu 
pre všetkých; vyzýva Komisiu, aby 
vykonala porovnávaciu štúdiu týkajúcu sa 
rôznych systémov minimálneho príjmu v 
členských štátoch a aby zdôraznila 
osvedčené postupy s cieľom predstaviť 
rámec v tejto oblasti; zdôrazňuje, že 
minimálny príjem by sa mal doplniť o 
opatrenia aktívneho začleňovania;

13. poznamenáva, že vo všetkých 
členských štátoch existujú rôzne formy 
systémov minimálneho príjmu s cieľom 
zabezpečiť minimálnu úroveň sociálnej 
ochrany a bezpečnostnú sieť pre osoby v 
núdzi; zdôrazňuje, že systémy 
minimálneho príjmu by sa nemali 
zamieňať s koncepciou základného príjmu 
pre všetkých; zdôrazňuje, že minimálny 
príjem by sa mal doplniť o opatrenia 
aktívneho začleňovania;

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/10

Pozmeňujúci návrh 10
Guido Reil, Roman Haider
v mene skupiny ID

Správa A9-0025/2020
Klára Dobrev
Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v 
ročnej stratégii udržateľného rastu na rok 2020
(2019/2212(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby dôrazne a integrovane reagovali 
vypracovaním akčného plánu s cieľom 
riešiť nedostatok cenovo dostupného 
bývania, zlé podmienky bývania, 
nedostupné bývanie a vylúčenie z bývania; 
berie na vedomie zvýšenie počtu prípadov 
vysťahovania a naliehavo vyzýva členské 
štáty, aby tento problém riešili;

14. je znepokojený nárastom 
bezdomovectva vo väčšine členských 
štátov; vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby dôrazne a integrovane reagovali 
vypracovaním akčného plánu s cieľom 
riešiť nedostatok cenovo dostupného 
bývania, zlé podmienky bývania, 
nedostupné bývanie a vylúčenie z bývania;

Or. en


