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4.3.2020 A9-0025/17

Pozmeňujúci návrh 17
Dennis Radtke
v mene skupiny PPE

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 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. berie na vedomie 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; 
pripomína, že zdravé verejné financie sú 
kľúčom k zabezpečeniu udržateľnosti, 
sociálneho začleňovania a blaha ľudí;
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4.3.2020 A9-0025/18

Pozmeňujúci návrh 18
Dennis Radtke
v mene skupiny PPE

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. berie na vedomie začlenenie 
Európskeho piliera sociálnych práv do 
ročnej stratégie udržateľného rastu na rok 
2020; zdôrazňuje skutočnosť, že sociálny 
prehľad zohráva úlohu v európskom 
semestri; vyzýva Komisiu, aby stavala na 
existujúcich ukazovateľoch a posilnila 
prehľad; 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;
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4.3.2020 A9-0025/19

Pozmeňujúci návrh 19
Dennis Radtke
v mene skupiny PPE

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 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
v rámci európskeho semestra chýba 
rodové hľadisko, ktoré by bolo ešte širšie, 
a ďalšie ukazovatele, a vyzýva Komisiu, 
aby zahrnula index rodovej rovnosti ako 
jeden z nástrojov európskeho semestra na 
monitorovanie pokroku pri plnení cieľov v 
oblasti zamestnanosti a sociálnych cieľov a 
aby uznala rodové účinky 
makroekonomických politík;

30. konštatuje, že v európskom 
semestri chýba širšie rodové hľadisko a 
vyzýva Komisiu, aby monitorovala pokrok 
pri plnení cieľov v oblasti zamestnanosti a 
sociálnych cieľov;
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4.3.2020 A9-0025/20

Pozmeňujúci návrh 20
Dennis Radtke
v mene skupiny PPE

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 45

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

45. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili primerané a spravodlivé 
sociálne a environmentálne investície v 
záujme skutočne spravodlivej 
transformácie, vykonávania Európskeho 
piliera sociálnych práv a dosiahnutia cieľov 
udržateľného rozvoja; víta verejnú 
konzultáciu Komisie s cieľom preskúmať 
možné smery, ktorými by sa mohol uberať 
vývoj fiškálnych pravidiel EÚ;

45. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili životaschopné, primerané a 
spravodlivé sociálne a environmentálne 
investície v záujme skutočne spravodlivej 
transformácie, vykonávania Európskeho 
piliera sociálnych práv a dosiahnutia cieľov 
udržateľného rozvoja;
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4.3.2020 A9-0025/21

Pozmeňujúci návrh 21
Dennis Radtke
v mene skupiny PPE

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 47

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

47. poznamenáva, že EÚ naďalej trpí 
sociálnymi problémami spôsobenými 
finančnou a hospodárskou krízou a 
niektorými následnými politickými 
rozhodnutiami; zdôrazňuje, že je potrebné 
zvýšiť domáci dopyt prostredníctvom 
investícií orientovaných na budúcnosť a 
podporiť vyvážené štrukturálne reformy, 
pričom treba zohľadniť krátkodobé 
fiškálne dôsledky a dlhodobé 
environmentálne, hospodárske a sociálne 
účinky; zdôrazňuje, že zodpovedné 
reformy musia byť založené na solidarite, 
integrácii a sociálnej spravodlivosti s 
cieľom zlepšiť životnú úroveň pre všetkých 
a zabezpečiť verejnú podporu prechodu;

47. poznamenáva, že EÚ naďalej trpí 
sociálnymi problémami spôsobenými 
krízou štátneho dlhu a niektorými 
následnými politickými rozhodnutiami; 
zdôrazňuje, že je potrebné podporiť 
vyvážené štrukturálne reformy; vyzýva 
Komisiu, aby vytvorila regulačný rámec, 
ktorý bude podporovať súkromné 
investície a zároveň zohľadňovať 
krátkodobé fiškálne dôsledky a dlhodobé 
environmentálne, hospodárske a sociálne 
účinky; zdôrazňuje, že zodpovedné 
reformy musia byť založené na solidarite, 
integrácii a sociálnej spravodlivosti s 
cieľom zlepšiť životnú úroveň pre všetkých 
a zabezpečiť verejnú podporu prechodu;
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