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3.7.2020 A9-0124/37

Pozmeňujúci návrh 37
Heléne Fritzon, Agnes Jongerius, Klára Dobrev
v mene skupiny S&D

Správa A9-0124/2020
José Gusmão
Usmernenia pre politiky zamestnanosti
(COM(2020)0070 – C9-0079/2020 – 2020/0030(NLE))

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Európsky parlament, Rada a 
Komisia podpísali medziinštitucionálne 
vyhlásenie o Európskom pilieri sociálnych 
práv(14). V rámci tohto piliera sa stanovuje 
dvadsať zásad a práv na podporu dobre 
fungujúcich trhov práce a systémov 
sociálneho zabezpečenia, ktoré sú 
rozdelené do troch kategórií: rovnaké 
príležitosti a prístup na trh práce, 
spravodlivé pracovné podmienky a 
sociálna ochrana a začlenenie. Tieto zásady 
a práva usmerňujú našu stratégiu a 
zabezpečujú, aby prechod na klimatickú 
neutrálnosť a udržateľnosť životného 
prostredia, digitalizáciu a demografické 
zmeny boli spravodlivé a sociálne 
spravodlivé. Pilier predstavuje referenčný 
rámec na monitorovanie výsledkov v 
oblasti zamestnanosti a sociálnych opatrení 
členských štátov, podporu reforiem na 
národnej, regionálnej a miestnej úrovni a 
na zosúladenie „sociálnych“ a „trhových“ 
aspektov v dnešnom modernom 
hospodárstve, a to aj prostredníctvom 
podpory sociálneho hospodárstva.

(7) Európsky parlament, Rada a 
Komisia podpísali medziinštitucionálne 
vyhlásenie o pilieri (14). V rámci tohto 
piliera sa stanovuje dvadsať zásad a práv 
na podporu dobre fungujúcich trhov práce 
a systémov sociálneho zabezpečenia, ktoré 
sú rozdelené do troch kategórií: rovnaké 
príležitosti a prístup na trh práce, 
spravodlivé pracovné podmienky a 
sociálna ochrana a začlenenie. Tieto zásady 
a práva usmerňujú našu stratégiu a musí sa 
na základe nich postupovať tak, aby sa 
zabezpečilo, aby prechod na klimatickú 
neutrálnosť, udržateľnosť životného 
prostredia a digitalizáciu bol spravodlivý a 
sociálne spravodlivý a zohľadňoval 
demografické zmeny a výzvy. Vzhľadom 
na to, že pilier a jeho zásady predstavujú 
referenčný rámec na monitorovanie 
výsledkov v oblasti zamestnanosti a 
sociálnych opatrení členských štátov, 
usmernenia pre politiky zamestnanosti 
môžu byť pre členské štáty dôležitým 
nástrojom pri tvorbe a vykonávaní politík 
a opatrení pre odolnejšiu a inkluzívnejšiu 
spoločnosť a ekonomiku, pri súčasnej 
podpore pracovných práv a sledujúc cieľ 
vzostupnej konvergencie, aby sa ďalej 
podporil európsky sociálny model.

__________________ __________________
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3.7.2020 A9-0124/38

Pozmeňujúci návrh 38
Heléne Fritzon, Agnes Jongerius, Klára Dobrev
v mene skupiny S&D

Správa A9-0124/2020
José Gusmão
Usmernenia pre politiky zamestnanosti
(COM(2020)0070 – C9-0079/2020 – 2020/0030(NLE))

Návrh rozhodnutia
Príloha I – 7. usmernenie – odsek 6 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali spolupracovať pri 
poskytovaní sociálnej ochrany pre 
mobilných pracovníkov vrátane 
samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré 
pracujú v inom členskom štáte. 
Modernizácia systémov sociálnej ochrany 
by mala napomáhať zásadám európskeho 
trhu práce a zabezpečovať udržateľnú 
sociálnu ochranu, ktorá je univerzálna a 
cezhraničná, zamedzuje akýmkoľvek 
nedostatkom v ochrane a v konečnom 
dôsledku zabezpečuje produktívnu 
pracovnú silu.
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