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14.10.2020 A9-0183/2

Pozmeňujúci návrh 2
Guido Reil, France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Dominique Bilde, Harald Vilimsky
v mene skupiny ID

Správa A9-0183/2020
Klára Dobrev
Zamestnanosť a sociálne politiky v eurozóne v roku 2020
(2020/2079(INI))

Návrh uznesenia (článok 181 ods. 3 rokovacieho poriadku), ktorým sa nahrádza 
nelegislatívny návrh uznesenia A9-0183/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu o zamestnanosti a sociálnych politikách v eurozóne 
2020

Európsky parlament,

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

– zo zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

A. keďže kríza spôsobená ochorením COVID-19 má bezprecedentný vplyv na všetky 
členské štáty;

B. keďže sa očakáva, že miera nezamestnanosti v eurozóne sa zvýši zo 7,5 % v roku 2019 
na približne 9,5 % v roku 2020, pričom medzi členskými štátmi budú výrazné rozdiely;

C. keďže obmedzenia pohybu nariadené vládami v rámci boja proti kríze COVID-19 budú 
mať výrazný vplyv na sociálno-ekonomickú situáciu občanov členských štátov, najmä 
tých s najnižšími príjmami; keďže kríza spôsobená ochorením COVID-19 má neúmerne 
negatívny vplyv na mnohé odvetvia a profesie;

D. keďže kríza spôsobená ochorení COVID-19 zdôraznila potrebu silných systémov 
zdravotnej a sociálnej starostlivosti v členských štátoch;

E. keďže v členských štátoch sú vo všeobecnosti nevyhnutné sociálne investície, ktoré 
zabezpečia, aby mali členské štáty k dispozícii systémy potrebné na poskytovanie 
vysokokvalitných sociálnych služieb svojim občanom, najmä v oblasti vzdelávania, 
dôchodkov a zdravotníctva;

F. keďže trhy práce členských štátov a dokonca aj konkrétnych regiónov v rámci 
členských štátov sa v mnohých smeroch líšia a využívajú širokú škálu rôznych rámcov; 
keďže tieto rámce boli historicky vypracované na regionálnej a vnútroštátnej úrovni v 
súlade s konkrétnymi líniami, ktoré sú úzko prepojené so zavedenými systémami 
sociálnej ochrany;
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G. keďže členské štáty už pred krízou spôsobenou ochorením COVID-19 čelili 
štrukturálnym problémom na trhu práce, ako sú nízka účasť, ako aj nesúlad medzi 
ponúkanými a požadovanými zručnosťami a kvalifikáciami; keďže sú potrebné cielené 
opatrenia na vnútroštátnej úrovni s cieľom pripraviť neaktívnych ľudí na osobitné 
potreby ich trhov práce;

H. keďže jednou z najväčších výziev pre malé a stredné podniky (MSP) v eurozóne je 
nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily; konštatuje, že v niektorých krajinách je 
nedostatok kvalifikovaných pracovníkov prejavom nedostatku pracovnej sily, pričom v 
iných krajinách zase odráža štrukturálny nesúlad medzi dostupnou pracovnou silou a 
potrebami podnikov;

I. keďže členské štáty znížili hospodárske dôsledky obmedzenia pohybu v rámci boja 
proti kríze spôsobenej ochorením COVID-19 tým, že zaradili desiatky miliónov 
pracovníkov do systémov krátkodobej nútenej dovolenky, ktoré vychádzajú z 
nemeckého programu Kurzarbeit (krátkodobá práca), v rámci ktorého vlády vyplácajú 
pracovníkom 60 – 85 % ich mzdy, keď pracujú na kratšiu pracovnú dobu alebo vôbec; 
keďže na konci augusta 2020 Komisia navrhla rozdelenie 81,4 miliardy EUR z 
novovytvoreného nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v 
núdzovej situácii (SURE);

J. keďže sa odhaduje, že v piatich najväčších krajinách EÚ 9 miliónov pracovníkov na 
skrátený pracovný čas, čiže približne 20 % tých, ktorí sú zaradení do takýchto 
systémov, je zamestnaných na tzv. zombie pracovných miestach v odvetviach, ktoré 
budú naďalej zápasiť v dôsledku ochorenia COVID-19 vrátane cestovania, cestovného 
ruchu, pohostinstva, zábavy a maloobchodu; keďže ak sa mzdové dotácie v roku 2021 
skončia, týmto 9 miliónom ľudí hrozí, že sa stanú nezamestnanými; keďže tieto 
„zombie pracovné miesta“ predstavujú 6 % celkovej zamestnanosti v EÚ1;

K. keďže digitalizácia a umelá inteligencia majú zásadný význam pre mnohé hospodárske 
odvetvia, pretože môžu zvýšiť konkurencieschopnosť, vytvoriť pracovné miesta a 
hospodársku prosperitu; keďže technologické zmeny viedli k zvýšenému dopytu po 
ľuďoch s príslušnými zručnosťami; keďže digitalizácia môže byť na jednej strane 
príležitosťou na vytvorenie pracovných miest a sociálny pokrok, na druhej strane však 
môže byť príčinou nezamestnanosti;

L. keďže okrem skráteného pracovného času sa v celej EÚ prijali aj iné formy práce, ako 
je práca na diaľku alebo telepráca; keďže pružný pracovný čas a práca na diaľku môžu 
zohrávať kľúčovú úlohu pri zachovaní pracovných miest, ako aj pri podpore lepšej 
rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom;

M. keďže obmedzenie pohybu nariadené vládou v rámci boja proti ochoreniu COVID-19 
viedlo k nárastu domáceho násilia, čo zase viedlo k nárastu bezdomovectva; keďže 
nárast bezdomovstva za posledné desaťročie má mnoho rôznych príčin a keďže jeho 
účinné riešenie by si vyžadovalo, aby členské štáty prijali opatrenia v rôznych 
oblastiach, ako je zdravotná starostlivosť, politika trhu práce a ochrana žien pred 

1 Allianz, The risk of 9 million zombie jobs in Europe (Riziko miliónov zombie pracovných miest v Európe), 17. 
jún 2020.
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domácim násilím;

N. keďže kríza spôsobená ochorením COVID-19 má neúmerne negatívny vplyv na osoby 
so zdravotným postihnutím a ich rodiny; keďže miera chudoby vrátane chudoby detí je 
v mnohých členských štátoch stále vysoká a keďže mnohí dôchodcovia majú tiež 
ťažkosti vyžiť z dôchodku;

O. keďže kríza spôsobená ochorením COVID-19 odhalila a zhoršila problémy, ktorým 
čelia mnohí sezónni pracovníci, pokiaľ ide o zdravotné poistenie, sociálnu ochranu a 
primeraný pracovný čas;

P. keďže predsedníčka Komisie Ursula von der Leyen v septembri 2020 oznámila, že 37 % 
z fondu na obnovu vo výške 750 miliárd EUR sa použije na ciele Európskej zelenej 
dohody;

1. je znepokojený sociálnymi následkami krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a 
vplyvom vládou nariadených obmedzení pohybu, najmä na domácnosti s nízkymi 
príjmami, rodiny a zraniteľné skupiny, ako sú starší ľudia a osoby so zdravotným 
postihnutím, ako aj na pracovníkov, ktorí sú počas krízy v prvej línii; vyzýva členské 
štáty, aby sa zdržali obmedzovania slobôd, pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné;

2. potvrdzuje, že trh práce a politika zamestnanosti patria do výlučnej právomoci 
členských štátov, a preto odmieta odporúčania Komisie pre jednotlivé krajiny;

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, 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; pripomína, že podľa 
osobitnej správy Európskeho dvora audítorov č. 3/2015 zaznamenala záruka pre 
mladých ľudí len obmedzený pokrok a jej výsledky nenaplnili počiatočné očakávania; 
v tejto súvislosti zdôrazňuje, že pred tým, ako sa bude plánovať zvýšenie rozpočtu 
záruky pre mladých ľudí, treba zlepšiť jej efektívnosť; pripomína Komisii zásadu 
subsidiarity, pokiaľ ide o nezamestnanosť mladých ľudí, proti ktorej možno lepšie 
bojovať na úrovni členských štátov, pričom sa zohľadnia potreby vnútroštátnych, 
regionálnych a miestnych trhov práce;

4. pripomína, že len členské štáty by mali rozhodovať o svojich domácich politikách 
zameraných na pomoc mladým ľuďom pri hľadaní vysokokvalitných pracovných miest; 
vyzýva členské štáty, aby vypracovali a vykonávali potrebný regulačný rámec pre svoje 
trhy práce a prispôsobili svoje systémy vzdelávania a odbornej prípravy tak, aby mladí 
ľudia spĺňali potreby trhu práce; vyzýva členské štáty, aby zaviedli rámce pre duálne 
systémy odbornej prípravy;

5. konštatuje, že obyvateľstvo Európy starne; pripomína, že demografia má značný vplyv 
na trh práce; v tejto súvislosti nabáda členské štáty, aby vykonávali politiky na zvrátenie 
trendu starnutia na kontinente bez toho, aby sa uchyľovali k nástroju migrácie, ktorý 
vedie k sociálnemu dumpingu; poukazuje na potrebu zvýšiť mieru zamestnanosti a 
zlepšiť digitálne zručnosti pracovníkov starších ako 50 rokov, a to vytvorením stimulov 
pre podniky v rôznych oblastiach, ako aj zabezpečením prístupu k príležitostiam 
celoživotného vzdelávania;
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6. odmieta návrh na zavedenie európskeho systému zaistenia v nezamestnanosti, pretože 
predstavuje ďalší krok k transferovej únii; zastáva názor, že takýto systém nerieši 
štrukturálne problémy na vnútroštátnom alebo regionálnom trhu práce, ktoré majú 
trvalý charakter; namiesto toho vyzýva členské štáty, aby primerane investovali do 
účinných politík trhu práce a hospodárskych reforiem s cieľom zabrániť dlhodobej 
nezamestnanosti;

7. zdôrazňuje, že novovytvorený nástroj SURE musí byť dočasný; vyzýva prijímajúce 
členské štáty, aby časť finančných prostriedkov SURE využili na zlepšenie zručností 
ľudí ohrozených nezamestnanosťou, čo im umožní presmerovať sa na životaschopnejšie 
odvetvia;

8. nabáda členské štáty, aby prijali opatrenia na prehĺbenie začleňovania a integrácie osôb 
so zdravotným postihnutím do trhu práce;

9. nabáda členské štáty, aby zabezpečili, že zamestnané osoby dostanú mzdu, ktorá im 
umožní dôstojný život v ich krajine; v tejto súvislosti pripomína, že akékoľvek 
rozhodnutie o stanovení minimálnej mzdy je výsadou členských štátov; vyjadruje 
znepokojenie nad tým, že Komisia využíva dynamiku vyvolanú koronavírusom, aby 
naďalej presadzovala svoj vlastný program v hospodárskych, sociálnych a 
environmentálnych otázkach; opakuje, že konkurencieschopné mzdy už možno 
primerane dosiahnuť prostredníctvom kolektívneho vyjednávania a odborových zväzov;

10. domnieva sa, že pandémia COVID-19 a obmedzenia pohybu nariadené vládami výrazne 
zvýšili počet hodín, počas ktorých zamestnanci pracujú na diaľku; uznáva, že práca na 
diaľku má mnoho sociálnych a finančných výhod pre zamestnancov a podniky; 
domnieva sa, že schopnosť inštitúcií a agentúr EÚ fungovať na diaľku je ideálnou 
príležitosťou pre inštitúcie, aby mohli znížiť výdavky na kancelárske priestory; nabáda 
členské štáty, aby rozvíjali, propagovali, podporovali a regulovali prácu na diaľku a 
prácu pre platformy;

11. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili dôstojné pracovné podmienky pre mobilných 
cezhraničných pracovníkov a sezónnych pracovníkov;

12. zdôrazňuje, že MSP sú v EÚ mimoriadne dôležité pre formovanie hospodárskeho rastu 
a vytváranie pracovných miest; vyzýva členské štáty, aby posilnili svoju podporu MSP;

13. poznamenáva, že miera chudoby je mnohých členských štátoch stále 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, 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;

14. podporuje členské štáty, aby zabezpečili, že ich daňové systémy a systémy sociálneho 
zabezpečenia nebudú predstavovať prekážku brániacu vytváraniu pracovných miest; 
domnieva sa, že právne prostredie priaznivé pre MSP je dôležitou podmienkou 
hospodárskeho rastu; pripomína, že silné a udržateľné systémy sociálneho zabezpečenia 
sú postavené na výkonných a dobre fungujúcich hospodárstvach;
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15. zamieta akékoľvek úsilie v rámci Európskeho piliera sociálnych práv zamerané na 
štandardizáciu sociálnych politík a systémov sociálnej ochrany členských štátov, 
pretože by to ohrozilo účinnosť ich vnútroštátnych politík v týchto oblastiach;

16. povzbudzuje členské štáty, aby zabezpečili, že ich dôchodkové systémy zostanú 
primerané a udržateľné pre pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby; nabáda 
členské štáty, aby zaručili dôstojné starobné dôchodky a bojovali proti chudobe 
dôchodcov;

17. víta skutočnosť, že počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19 mnohé členské štáty 
prijali mimoriadne opatrenia na prevenciu a riešenie bezdomovectva prostredníctvom 
poskytovaného núdzového bývania; nabáda členské štáty, aby si vymieňali najlepšie 
postupy na riešenie rastúceho problému bezdomovectva;

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

Or. en


