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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o zamestnanosti a sociálnych politikách v eurozóne v roku 2020 (2020/2079(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na články 2, 3, 5 a článok 6 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o 
EÚ),

– so zreteľom na články 4, 6, 9, 145, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 165, 
166, 168, 174 a 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

– so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 13. apríla 2016 medzi Európskym 
parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o lepšej tvorbe práva1,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä na jej hlavu IV 
(Solidarita), a na smernicu 2000/43/ES (smernica o rasovej rovnosti),

– so zreteľom na Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len 
„UNCRPD“);

– so zreteľom na ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja, najmä na ciele 1, 3, 4, 5, 8, 10 
a 13,

– so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) 2020/672 z 19. mája 2020 o zriadení európskeho 
nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii 
(SURE) v dôsledku výskytu ochorenia COVID-192,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/559 z 23. apríla 
2020, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 223/2014, pokiaľ ide o zavedenie osobitných 
opatrení na riešenie výskytu ochorenia COVID-193,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. apríla 2020 s názvom Opatrenia v reakcii na 
koronavírus – Využijeme každé dostupné euro všetkými možnými spôsobmi na ochranu 
životov a živobytia (COM(2020)0143),

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/460 z 30. marca 
2020, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 1301/2013, (EÚ) 1303/2013 a (EÚ) 508/2014, 
pokiaľ ide o osobitné opatrenia na mobilizáciu investícií v systémoch zdravotnej 
starostlivosti členských štátov a v iných odvetviach ich hospodárstiev v reakcii na 
šírenie ochorenia COVID-19 (Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus)4,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. marca 2020 s názvom Koordinovaná 

1 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 159, 20.5.2020, s. 1.
3 Ú. v. EÚ L 130, 24.4.2020, s. 7.
4 Ú. v. EÚ L 99, 31.3.2020, s. 5.
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hospodárska reakcia na vypuknutie nákazy COVID-19 (COM(2020)0112),

– so zreteľom na technickú správu Spoločného výskumného centra s názvom Opatrenia 
na obmedzenie pohybu v súvislosti s ochorením COVID a trhy práce EÚ, ktorá bola 
uverejnená v roku 2020, a najmä na jeho analýzu najnovších dostupných dôkazov o 
modeloch práce na diaľku v Európskej únii,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 12. júna 2019 s názvom Prehĺbenie európskej 
hospodárskej a menovej únie: hodnotenie štyroch rokov od správy piatich predsedov – 
príspevok Európskej komisie na samit eurozóny 21. júna 2019 (COM(2019)0279),

– so zreteľom na správu piatich predsedov z 22. júna 2015 s názvom Dobudovanie 
európskej hospodárskej a menovej únie,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. mája 2020 s názvom Európsky semester 2020: 
odporúčania pre jednotlivé krajiny (COM(2020)0500),

– so zreteľom na oznámenie Komisie o aktivácii všeobecnej únikovej doložky Paktu 
stability a rastu (COM(2020)0123) a na následné rozhodnutie Rady z 23. marca 2020,

– so zreteľom na návrh Komisie z 26. februára 2020 na rozhodnutie Rady o usmerneniach 
pre politiky zamestnanosti členských štátov (COM(2020)0070), 

– so zreteľom na návrh Komisie z 22. novembra 2017 na rozhodnutie Rady o 
usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov (COM(2017)0677) a na 
pozíciu Európskeho parlamentu k tomuto návrhu z 19. apríla 20185,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1181 z 8. júla 2019 o usmerneniach pre 
politiky zamestnanosti členských štátov6,

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 17. decembra 2019 s názvom Ročná stratégia 
udržateľného rastu na rok 2020 (COM(2019)0650),

– so zreteľom na návrh spoločnej správy Komisie a Rady o zamestnanosti zo 17. 
decembra 2019, ktorá je sprievodným dokumentom k oznámeniu Komisie Ročná 
stratégia udržateľného rastu na rok 2020 (COM(2019)0653),

– so zreteľom na odporúčanie Komisie zo 17. decembra 2019 k odporúčaniu Rady 
o hospodárskej politike eurozóny (COM(2019)0652),

– so zreteľom na správu Komisie zo 17. decembra 2019 s názvom Správa o mechanizme 
varovania na rok 2020 (COM(2019)0651),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. novembra 2019 o návrhoch rozpočtových 
plánov na rok 2020: Celkové posúdenie (COM(2019)0900), 

– so zreteľom na politické usmernenia pre budúcu Európsku komisiu na roky 2019 – 2024 
s názvom Ambicióznejšia Únia: Môj plán pre Európu, ktoré predstavila predsedníčka 

5 Ú. v. EÚ C 390, 18.11.2019, s. 196.
6 Ú. v. EÚ L 185, 11.7.2019, s. 44.
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Komisie Ursula von der Leyen,

– so zreteľom na oznámenie predsedníčky Komisie Ursuly von der Leyenovej v 
politických usmerneniach s názvom Ambicióznejšia Únia:  Môj plán pre Európu – 
Politické usmernenia pre budúcu Európsku komisiu 2019 – 2024: „Na podporu každého 
dieťaťa, ktoré to potrebuje, vytvorím európsku záruku pre deti, pričom nadviažem na 
myšlienku, ktorú navrhol Európsky parlament.“,

so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. apríla 2017 s názvom Vytvorenie Európskeho 
piliera sociálnych práv (COM(2017)0250), a najmä na zásadu č. 11, ktorou je posilnenie 
významu podpory práv detí,

– so zreteľom na závery Európskej rady z 8. júna 2020 o demografických výzvach – ďalší 
postup7,

– so zreteľom na závery Rady z 20. júna 2011 o zosúladení práce a rodinného života v 
kontexte demografických zmien (11841/11),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. apríla 2017 s názvom Iniciatíva na podporu 
rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom pracujúcich rodičov 
a opatrovateľov (COM(2017)0252),

– so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 480/2014, ktorým sa dopĺňa 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/20138,

– so zreteľom na návrh Komisie na odporúčanie Rady z 13. marca 2018 o prístupe 
k sociálnej ochrane pre pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby 
(COM(2018)0132),

– so zreteľom na balík Komisie o sociálnych investíciách z roku 2013 podrobne opísaný v 
jej oznámení s názvom K sociálnym investíciám do rastu a súdržnosti – vrátane 
realizácie Európskeho sociálneho fondu v rokoch 2014 – 2020 (COM(2013)0083),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 5. apríla 2011 s názvom Rámec EÚ pre 
vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020 (COM(2011)0173) a na jej 
následné správy o implementácii a hodnotiace správy,

– so zreteľom na odporúčanie Komisie z 3. októbra 2008 o aktívnom začleňovaní osôb 
vylúčených z trhu práce9,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 
2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb 
s opatrovateľskými povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ10,

7 Ú. v. EÚ C 205, 19.6.2020, s. 3.
8 Ú. v. EÚ L 138, 13.5.2014, s. 5.
9 Ú. v. EÚ L 307, 18.11.2008, s. 11.
10 Ú. v. EÚ L 188, 12.7.2019, s. 79.
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– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 26. apríla 2017 s názvom 
Zhodnotenie odporúčania Komisie z roku 2013 s názvom Investovať do detí: 
východisko z bludného kruhu znevýhodnenia (SWD (2017)0258),

– so zreteľom na dokument Komisie s názvom Strategický záväzok pre rodovú rovnosť 
na roky 2016 – 2019, na Európsky pakt pre rodovú rovnosť 2011 – 2020, na príslušné 
závery Rady zo 7. marca 201111 a na oznámenie Komisie z 5. marca 2020 s názvom 
Únia rovnosti:  Stratégia pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025 (COM(2020)0152),

– so zreteľom na správu Komisie z 29. mája 2013 s názvom Barcelonské ciele – Rozvoj 
služieb starostlivosti o deti v Európe na zabezpečenie udržateľného a inkluzívneho rastu 
(COM(2013)0322),

– so zreteľom na barcelonské ciele starostlivosti o deti z roku 2002, ktorých cieľom bolo, 
aby do roku 2010 bola zabezpečená starostlivosť pre najmenej 90 % detí vo veku od 
troch rokov do veku povinnej školskej dochádzky a pre najmenej 33 % detí vo veku 
nižšom ako tri roky,

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 4. októbra 2016 s názvom Záruka pre mladých 
ľudí a iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí po troch rokoch 
(COM(2016)0646),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 14. septembra 2016 s názvom Posilnenie 
európskych investícií na podporu zamestnanosti a rastu: prechod na druhú fázu 
Európskeho fondu pre strategické investície a nový Európsky vonkajší investičný plán 
(COM(2016)0581),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. júna 2016 s názvom Nový program v oblasti 
zručností pre Európu – Spolupráca na posilnení ľudského kapitálu, zamestnateľnosti 
a konkurencieschopnosti (COM(2016)0381),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 1. júla 2020 s názvom Európsky program v oblasti 
zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť 
(COM(2020)0274),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. júna 2016 s názvom Európska agenda pre 
kolaboratívne hospodárstvo (COM(2016)0356),

– so zreteľom na balík predpisov o obehovom hospodárstve (smernice (EÚ) 2018/84912, 
(EÚ) 2018/85013, (EÚ) 2018/85114 a (EÚ) 2018/85215),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 1. júna 2016 s názvom Európa znovu investuje – 
Zhodnotenie Investičného plánu pre Európu a ďalšie kroky (COM(2016)0359),

– so zreteľom na bielu knihu Komisie zo 16. februára 2012 s názvom Program pre 

11 Ú. v. EÚ C 155, 25.5.2011, s. 10.
12 Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 93.
13 Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 100.
14 Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 109.
15 Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 141.
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primerané, bezpečné a udržateľné dôchodky (COM(2012)0055),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. októbra 2010 s názvom Solidarita v oblasti 
zdravia: zmierňovanie nerovností v oblasti zdravia v EÚ (COM(2009)0567),

– so zreteľom na závery Rady zo 7. decembra 2015 s názvom Podpora sociálneho 
hospodárstva ako kľúčovej hybnej sily hospodárskeho a sociálneho rozvoja v Európe 
(15071/15),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 10. októbra 2019 o zamestnanosti a sociálnych 
politikách v eurozóne16,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2019 o európskom semestri pre koordináciu 
hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na 
rok 201917,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. decembra 2018 o vzdelávaní v digitálnej ére: 
výzvy, príležitosti a ponaučenia pre tvorbu politík EÚ18,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. septembra 2018 o spôsoboch opätovného 
začlenenia pracovníkov, ktorí sa zotavujú z úrazu a choroby, do kvalitného 
zamestnania19,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. novembra 2017 o boji proti nerovnostiam ako 
prostriedku na podporu tvorby pracovných miest a rastu20,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 24. októbra 2017 o politikách zameraných na 
zabezpečenie minimálneho príjmu ako nástroja boja proti chudobe21,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. septembra 2017 o novom programe v oblasti 
zručností pre Európu22,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 19. januára 2017 o európskom pilieri sociálnych 
práv23,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 26. mája 2016 o chudobe: rodové hľadisko24,

– so zreteľom na svoju pozíciu z 2. februára 2016 k návrhu rozhodnutia Európskeho 
parlamentu a Rady o zriadení európskej platformy na posilnenie spolupráce pri riešení 
problému nedeklarovanej práce25,

16 Prijaté texty, P9_TA(2019)0033.
17 Prijaté texty, P8_TA(2019)0202.
18 Prijaté texty, P8_TA(2018)0485.
19 Ú. v. EÚ C 433, 23.12.2019, s. 9.
20 Ú. v. EÚ C 356, 4.10.2018, s. 89.
21 Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 156.
22 Ú. v. EÚ C 337, 20.9.2018, s. 135.
23 Ú. v. EÚ C 242, 10.7.2018, s. 24.
24 Ú. v. EÚ C 76, 28.2.2018, s. 93.
25 Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 157.
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– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2015 o strategickom rámci EÚ v oblasti 
ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie 2014 – 202026,

– so zreteľom na iniciatívu OECD a Európskej komisie s názvom Stav zdravia v EÚ 
a súvisiacu správu s názvom Zdravotníctvo v skratke: Európa 2018,

– so zreteľom na správu Komisie z roku 2018 s názvom Správa o primeranosti 
dôchodkov: primeranosť súčasných a budúcich príjmov v starobe v EÚ, zverejnenú 
26. apríla 2018,

– so zreteľom na správu Komisie z roku 2018 s názvom Správa o starnutí obyvateľstva: 
hospodárske a rozpočtové projekcie pre členské štáty EÚ (2016 – 2070), zverejnenú 
28. mája 2018,

– so zreteľom na revidovanú Európsku sociálnu chartu a na turínsky proces, ktorý sa začal 
v roku 2014 s cieľom posilniť zmluvný systém Európskej sociálnej charty v rámci Rady 
Európy a v jeho vzťahu s právom Európskej únie,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. marca 2011 o zmierňovaní nerovností v oblasti 
zdravia v EÚ27,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 10. júla 2020 o stratégii EÚ v oblasti verejného 
zdravia po skončení pandémie COVID-1928,

– so zreteľom na záverečné pripomienky Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným 
postihnutím zo septembra 2015 k úvodnej správe Európskej únie tomuto výboru z júna 
2014,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 
o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami 
vo veciach zamestnanosti a povolania (smernica o rovnakom zaobchádzaní)29 a na 
článok 141 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (1992) o zásade rovnakej 
odmeny za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty,

– so zreteľom na správu Komisie o rovnosti žien a mužov za rok 2014,

– so zreteľom na stratégiu EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027 na základe uznesenia 
Rady z 26. novembra 2018 a na cieľ stratégie Európa 2020 znížiť mieru predčasného 
ukončenia vzdelávania a odbornej prípravy na menej ako 10 %,

– so zreteľom na štúdiu uskutočniteľnosti Komisie z marca 2020 s názvom Záruka pre 
deti – záverečná správa,

– so zreteľom na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov č. 5/2017 z apríla 2017 
s názvom Nezamestnanosť mladých ľudí – majú na ňu politiky EÚ vplyv? Posúdenie 

26 Ú. v. EÚ C 366, 27.10.2017, s. 117.
27 Ú. v. EÚ C 199E, 7.7.2012, s. 25. 
28 Prijaté texty, P9_TA(2020)0205.
29 Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 23.
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záruky pre mladých ľudí a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 1. júla 2020 s názvom Podpora zamestnanosti 
mladých ľudí: most k pracovným miestam pre ďalšiu generáciu (COM(2020)0276),

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/882 zo 17. apríla 
2019 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb (Európsky akt o prístupnosti)30,

– so zreteľom na európsku hospodársku prognózu Komisie z jari 2020,

– so zreteľom na štúdiu Európskej siete pre sociálnu politiku s názvom Chudoba 
zamestnaných v Európe:  štúdia národných politík, uverejnenú v máji 2019,

– so zreteľom na odporúčanie Rady z roku 2018 o prístupe pracovníkov a samostatne 
zárobkovo činných osôb k sociálnej ochrane (14582/18),

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2019/1152 z 20. júna 2019 
o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii31,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 19. júna 2020 o európskej ochrane cezhraničných a 
sezónnych pracovníkov v kontexte krízy spôsobenej ochorením COVID-1932,

– so zreteľom na hospodárske prognózy Komisie z leta 2020,

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Identifikácia potrieb 
obnovy Európy (SWD(2020)0098),

– so zreteľom na závery Rady o revidovanom zozname EÚ obsahujúcom jurisdikcie, 
ktoré nespolupracujú na daňové účely z 18. februára 2020 (6129/20),

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A9-0183/2020),

A. keďže EÚ sa dostala do najhlbšej hospodárskej recesie vo svojej histórii a hospodárska 
činnosť v Európe klesá nezvyčajne rýchlym tempom; keďže podľa hospodárskej 
prognózy z leta 2020 sa predpokladá, že HDP EÚ sa v roku 2020 zníži približne o 8,3 % 
a HDP eurozóny o 8,7 %;

B. keďže kríza spojená s pandémiou COVID-19 spôsobila symetrický šok, ktorý postihuje 
všetky členské štáty, hoci vplyv krízy bude nerovnomerný, pričom má výraznejší vplyv 
na viac ako 109 miliónov občanov, ktorí už pred pandémiou žili na hranici chudoby; 
keďže systémy sociálnej ochrany sa dostali pod výrazný tlak s cieľom zmierniť sociálne 
dôsledky krízy a zabezpečiť dôstojné životné podmienky pre všetkých a prístup k 
základným službám, ako sú zdravie, vzdelávanie a bývanie; keďže kríza spojená s 
pandémiou COVID-19 pravdepodobne zvýši existujúce nerovnosti a vyžaduje si 

30 Ú. v. EÚ L 151, 7.6.2019, s. 70.
31 Ú. v. EÚ L 186, 11.7.2019, s. 105.
32 Prijaté texty, P9_TA(2020)0176.
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európsku a koordinovanú reakciu, aby sa zabezpečila sociálna a územná súdržnosť;

C. keďže súčasná kríza prináša aj riziko prehlbovania regionálnych a územných rozdielov 
v členských štátoch a medzi nimi;

D. keďže účinná koordinácia európskej hospodárskej, sociálnej a zdravotnej politiky s 
európskym semestrom a Európskym pilierom sociálnych práv má vo svojom jadre 
zásadný význam pre zmiernenie dosahu krízy a zabezpečenie ekonomicky inovatívnej, 
sociálne spravodlivej a ekologicky zodpovednej obnovy; keďže väčšie zapojenie 
Parlamentu posilňuje demokratický dohľad nad semestrom;

E. keďže rozhodnutím Rady z 23. marca 2020 sa aktivovala všeobecná úniková doložka 
Paktu stability a rastu, ktorá umožňuje flexibilitu potrebnú na prijatie všetkých 
potrebných opatrení na podporu hospodárstiev a systémov zdravotnej starostlivosti; 
keďže sociálne investície sú nevyhnutné na zabezpečenie udržateľného rozvoja, 
odstránenia chudoby a inkluzívnych spoločností;

F. keďže určité politické rozhodnutia a obmedzené investície po finančnej a hospodárskej 
kríze mali poľutovaniahodné následky na úroveň ochrany poskytovanej sociálnymi 
systémami a systémami zdravotnej starostlivosti, ktoré boli niekedy nedostatočne 
financované a neboli schopné adekvátne znížiť chudobu a nerovnosti, čo ešte zhoršilo 
účinky pandémie v niektorých členských štátoch;

G. keďže v záujme rýchleho oživenia, ktoré by sa malo zamerať na zmiernenie 
hospodárskych a sociálnych dôsledkov pandémie, opätovné naštartovanie hospodárskej 
činnosti, podporu udržateľného rozvoja, ekologickú transformáciu, digitálnu 
transformáciu, plnenie cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN, cieľov Zelenej dohody 
a Parížskej dohody a uplatňovanie zásad Európskeho piliera sociálnych práv, sú 
potrebné rozhodujúce opatrenia a investície s cieľom dosiahnuť účinnejšie a silnejšie 
sociálne štáty;

H. keďže v záujme využitia navrhovaného Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti by 
mali členské štáty pripravovať plány obnovy a odolnosti, ktoré by mali byť pripojené k 
ich národným programom reforiem, pričom zohľadnia zistenia európskeho semestra, 
ako aj národné energetické a klimatické plány a plány spravodlivej transformácie, a 
podajú správu o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní plánov v kontexte európskeho 
semestra; keďže členské štáty by mali vypracovať osobitné plány sociálneho pokroku s 
jasnými cieľmi, v ktorých sa uvedie, na ktoré sociálne investície sa budú zameriavať a 
ako sa budú zásady Európskeho piliera sociálnych práv vykonávať po prijatí akčného 
plánu na vykonávanie EPSP, ktorý oznámila predsedníčka Európskej komisie;

I. keďže sociálne udržateľné reformy sú reformy založené na solidarite, integrácii, 
sociálnej spravodlivosti, spravodlivom rozdelení bohatstva, rodovej rovnosti, 
vysokokvalitnom systéme verejného vzdelávania pre všetkých, kvalitnej zamestnanosti 
a udržateľnom raste – model, ktorý zabezpečuje rovnosť a sociálnu ochranu, posilňuje 
postavenie zraniteľných skupín, posilňuje účasť a občianstvo a zlepšuje životnú úroveň 
všetkých; keďže posilnené systémy sociálnej ochrany majú zásadný význam pre boj 
proti chudobe a nerovnostiam, ako aj pre podporu inkluzívneho a udržateľného rastu;

J. keďže podľa sprievodného pracovného dokumentu útvarov Komisie s názvom 
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Identifikácia potrieb obnovy Európy je najnaliehavejšou sociálnou potrebou riešenie 
nezamestnanosti; keďže podľa odhadov Komisie v tomto dokumente budú na sociálnu 
infraštruktúru potrebné investície vo výške 192 miliárd EUR;

K. 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; 
keďže nezamestnanosť sa bude zvyšovať nerovnomerne medzi odvetviami, pohlaviami, 
vekovými a sociálno-ekonomickými skupinami; keďže vnútroštátne režimy skráteného 
pracovného času, dotácie na mzdy a podpora pre podniky podporované európskymi 
opatreniami umožňujú zachovať pracovné miesta a do značnej miery udržať mzdy 
nezmenené; keďže množstvo pracovných miest je v strednodobom horizonte aj naďalej 
vážne ohrozených a bude potrebné výrazné úsilie na boj proti nezamestnanosti; keďže v 
budúcnosti by európsky systém zaistenia v nezamestnanosti mohol obmedziť tieto 
rozdiely tým, že by členským štátom pomohol pokryť náklady priamo spojené s 
vytvorením alebo rozšírením vnútroštátnych režimov skráteného pracovného času;

L. keďže v prvej polovici roka 2020 došlo na pracovnom trhu eurozóny k výraznému 
zhoršeniu spôsobenému pandémiou COVID-19 a na jej zamedzenie boli prijaté 
opatrenia; keďže pokles zamestnanosti približne o 4 % v roku 2020 zakrýva 
podstatnejšie zhoršenie počtu odpracovaných hodín, keďže zamestnanci v režimoch 
skráteného pracovného času sú de facto nezamestnaní, zostávajú však štatisticky 
zamestnaní; keďže na to, aby sa osoba považovala za nezamestnanú, musí byť k 
dispozícii na trhu práce, čo nebolo možné všade počas prísneho zákazu vychádzania, a 
mnohé osoby, ktoré sú s trhom práce prepojené len veľmi voľne, boli takisto odrádzané 
od aktívneho hľadania zamestnania, a preto sa nepovažovali za nezamestnané;

M. keďže záťaž vyplývajúca zo zhoršenia situácie na trhu práce je znášaná nerovnomerne 
jednotlivými kategóriami trhu práce; keďže pracovníci s neistými pracovnými 
podmienkami a zmluvami vrátane zmluvných pracovníkov a pracovníkov 
zamestnaných prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania boli prví, ktorí stratili 
zamestnanie; keďže často nie sú schopní presadzovať svoje práva, majú len malú alebo 
žiadnu istotu zamestnania a ochranu sociálneho zabezpečenia a čelia väčším rizikám pre 
zdravie a bezpečnosť; keďže miera nezamestnanosti mladých ľudí sa zvýšila viac ako 
celková miera a samostatne zárobkovo činné osoby tiež veľmi utrpeli v dôsledku 
opatrení na obmedzenie pohybu;

N. keďže primárnu zodpovednosť za riešenie nezamestnanosti mládeže nesú členské štáty, 
pokiaľ ide o vytváranie a vykonávanie regulačných rámcov na trhu práce, systémov 
vzdelávania a odbornej prípravy a aktívnych politík trhu práce;

O. keďže podľa prognózy z leta 2020 sa očakáva, že niektoré faktory spomalia návrat trhu 
práce do stavu pred pandémiou, napríklad časovo obmedzené dotácie na režimy 
skráteného pracovného času; keďže v prípade dlhšieho obdobia slabej hospodárskej 
činnosti a pri čoraz väčšom počte podnikov sa očakáva, že obmedzia alebo ukončia 
svoju činnosť, režimy nemôžu úplne zabrániť prípadnému zvýšeniu nezamestnanosti; 
keďže očakávaný nárast miery nezamestnanosti v celej EÚ môže byť zvlášť ťažké 
prekonať v členských štátoch, v ktorých bola nezamestnanosť pomerne vysoká už pred 
začiatkom pandémie, kde sa očakáva, že hospodárske oživenie bude pomalé, alebo v 
ktorých pracovné trhy a záchranné sociálne siete nie sú efektívne a účinné;
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P. keďže podľa Eurostatu bolo v roku 2018 v EÚ-28 8,3 milióna nedostatočne 
zamestnaných pracovníkov na čiastočný úväzok, 7,6 milióna osôb bolo k dispozícii na 
prácu, ale nehľadali si prácu, a ďalších 2,2 milióna ľudí hľadalo zamestnanie bez toho, 
aby boli v krátkom čase schopní začať pracovať; keďže v roku 2018 v EÚ-28 sa 
celkovo 18,1 milióna osôb ocitlo v situácii, čo sa do istej miery podobala 
nezamestnanosti;

Q. keďže v rokoch 2002 až 2018 sa v EÚ podiel pracovných miest so stredným príjmom 
znížil o 13 percentuálnych bodov;

R. keďže členské štáty čelia štrukturálnym problémom na trhu práce, ako sú nízka účasť, 
ako aj nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami a kvalifikáciami; 
keďže rastie potreba konkrétnych opatrení na integráciu alebo reintegráciu neaktívnej 
pracovnej sily, aby plnila požiadavky trhu práce;

S. keďže sa predpokladá, že zhoršenie situácie na trhu práce obmedzí nárast platov a 
miezd a oslabí vyjednávaciu silu pracovníkov; keďže sociálny dialóg a kolektívne 
vyjednávanie sú rozhodujúcimi nástrojmi pre zamestnávateľov a odborové zväzy na 
zavedenie spravodlivých miezd a pracovných podmienok a silné systémy kolektívneho 
vyjednávania zvyšujú odolnosť členských štátov v čase hospodárskej krízy;

T. keďže právo na kolektívne vyjednávanie je otázkou, ktorá sa týka všetkých európskych 
pracovníkov, má kritické dôsledky pre demokraciu a právny štát vrátane dodržiavania 
základných sociálnych práv a práv na kolektívne vyjednávanie; keďže kolektívne 
vyjednávanie je základným európskym právom a európske inštitúcie sú podľa článku 28 
Charty základných práv povinné ho rešpektovať; keďže v tejto súvislosti politiky, ktoré 
rešpektujú, podporujú a posilňujú kolektívne vyjednávanie a postavenie pracovníkov v 
systémoch stanovovania miezd, zohrávajú zásadnú úlohu pri dosahovaní vysoko 
kvalitných pracovných podmienok;

U. keďže možnosti kolektívneho vyjednávania sa od roku 2000 v 22 z 27 členských štátov 
zhoršili; keďže priemerná úroveň členstva v odboroch v celej Európskej únii je približne 
23 %, pričom medzi členskými štátmi existujú veľké rozdiely od 74 % do 8 %;

V. keďže mzdy, ktoré zabezpečujú slušnú životnú úroveň, silné systémy kolektívneho 
vyjednávania, demokracia v práci, transparentnosť miezd, predvídateľný pracovný čas, 
pružné formy organizácie práce, primeraná sociálna ochrana a investície do verejných 
služieb môžu znížiť chudobu pracujúcich osôb, znížiť zdravotné a sociálne nerovnosti a 
vytvoriť dopyt a zlepšiť zdravie a kvalitu životných podmienok;

W. keďže vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv Organizácie Spojených národov z roku 
1948 sa uznáva, že je potrebné, aby pracovníci zarábali životné minimum, ako aj v 
Ústave Medzinárodnej organizácie práce, ktorá bola založená v roku 1919; keďže podľa 
definície nadácie Eurofound je životné minimum suma príjmov potrebných na 
zabezpečenie základnej, ale sociálne prijateľnej životnej úrovne zamestnanca; keďže 
minimálne mzdy vo väčšine krajín zostávajú pod hranicou chudoby;

X. keďže kríza bude mať výrazný vplyv na sociálne podmienky, pričom postihne najmä 
ženy, domácnosti s nízkym príjmom a rodiny, starších ľudí, menšiny a iné zraniteľné 
skupiny, čo povedie k zvýšeniu nerovností, nestability, chudoby, nezamestnanosti a 
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sociálnych rozdielov, ako aj k oslabeniu sociálnych a zamestnaneckých noriem v 
Európe; keďže okrem iného mladí ľudia, pracovníci s neistými pracovnými 
podmienkami, neštandardné a dočasné zmluvy, osoby s nízkou kvalifikáciou, 
nedobrovoľní pracovníci na čiastočný úväzok a samostatne zárobkovo činné osoby, 
pracovníci platforiem a migrujúci pracovníci sú vystavení najväčšiemu riziku straty 
zamestnania a chudoby; keďže mnohí pracovníci v kritických povolaniach v prvej línii 
v reakcii na pandémiu COVID-19 patria do týchto zraniteľných kategórií;

Y. keďže kríza ukázala, že každý pracovník je dôležitý a že ak naše spoločnosti fungujú v 
rámci opatrení na obmedzenie pohybu, musíme poďakovať nielen zdravotníckym 
pracovníkom, výskumným pracovníkom a bezpečnostným zložkám, ale vo veľkej miere 
aj upratovačom, pracovníkom v doprave, pokladníkom v supermarketoch, 
opatrovateľom, doručovateľom, pracovníkom v domácnosti, pracovníkom v call 
centrách, pracovníkom v odvetviach potravinárstva a poľnohospodárstva, rybárom a 
mnohým ďalším, ktorých prínos je nenahraditeľný; keďže títo pracovníci majú príliš 
často zlé pracovné podmienky a nízke mzdy a v mnohých odvetviach tvoria väčšinu z 
nich ženy;

Z. keďže v súvislosti s krízou spojenou s pandémiou COVID-19 pretrvávajú rozdiely v 
platoch a dôchodkoch medzi mužmi a ženami a existuje riziko, že sa budú prehlbovať; 
keďže ženy v EÚ stále zarábajú v priemere o 16 % menej ako muži a rozdiel medzi 
mužmi a ženami v dôchodkoch v EÚ je približne 37,2 %;

AA. keďže v EÚ je zakázaná diskriminácia na pracovisku na základe veku, pohlavia, 
zdravotného postihnutia, etnického alebo rasového pôvodu, náboženstva alebo viery či 
sexuálnej orientácie a každý má právo na rovnaké zaobchádzanie, pokiaľ ide o nábor, 
pracovné podmienky, povýšenia, odmeňovanie, prístup k odbornej príprave a 
dôchodkovému poisteniu;

AB. keďže v ďalšom desaťročí sa očakáva ďalší rast polarizácie pracovných miest a očakáva 
sa nárast pracovných miest v spektre vyšších a nižších zručností; keďže pandémia 
pravdepodobne tento trend ešte posilní; keďže progresívne zdaňovanie je nevyhnutným 
predpokladom na zníženie celkovej nerovnosti a financovanie dobre fungujúcich 
sociálnych štátov;

AC. keďže svet práce prechádza transformačnými zmenami spôsobenými technologickými 
inováciami, digitalizáciou, demografickými zmenami, zmenou klímy a globalizáciou; 
keďže súčasná kríza má navyše obrovský vplyv na naše pracovné návyky; keďže 
využívanie digitálnych technológií a ich podpora inkluzívnym spôsobom sú z 
dlhodobého hľadiska hospodársky a sociálne prospešné, môžu zvýšiť 
konkurencieschopnosť a vytvárať pracovné príležitosti, ale vytvárajú aj výzvy, ako je 
sociálna izolácia, digitálne vylúčenie, väčšie nerovnosti, ochrana údajov, zhoršenie 
zdravia a pracovných podmienok pracovníkov, ako aj ochrana ich práv; keďže 
investície do digitálnych zručností, kvalifikácií a formálnej odbornej prípravy dospelých 
posilňujú zamestnateľnosť pracovníkov, zvyšovanie miezd a konkurencieschopnosť 
podnikov; keďže uvedené globálne výzvy si vyžadujú spravodlivú transformáciu tak, 
aby sa na nikoho nezabudlo;

AD. keďže voľný pohyb pracovníkov je základnou zásadou Európskej únie a je nevyhnutný 
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na riadne fungovanie vnútorného trhu;

AE. keďže vykonávanie odporúčania EÚ z roku 2013 o investíciách do detí neprinieslo 
sľubované výsledky; keďže európsky semester dostatočne neuprednostňuje boj proti 
chudobe detí a sociálnemu vylúčeniu a finančné prostriedky EÚ sa nevyužívali v takom 
rozsahu alebo tak strategicky, ako by sa mohli; keďže zavedenie záruky EÚ pre deti s 
konkrétnymi cieľmi by bolo účinným spôsobom, ako zabezpečiť, aby sa členské štáty 
politicky zaviazali na vysokej úrovni zaručiť sociálne práva detí, najmä tých, ktoré sa 
nachádzajú v zraniteľnej situácii, a bojovať proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu detí;

AF. keďže nerovnosti v oblasti zdravia sú založené na sociálnych nerovnostiach a súvisia 
najmä s rodom, vzdelávacími normami, zamestnanosťou, príjmom, podmienkami 
bývania a nerovným prístupom k lekárskej pomoci, prevencii chorôb a službám na 
podporu zdravia;

AG. keďže pri stanovovaní a uskutočňovaní všetkých politík a činností Únie sa musí 
zabezpečiť vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia;

AH. keďže vo väčšine členských štátov existujú rôzne systémy minimálneho príjmu s 
cieľom vytvoriť bezpečnostnú sieť pre tých, ktorí žijú na hranici chudoby; 

AI. keďže miera bezdomovectva sa za posledné desaťročie vo väčšine členských štátov 
neustále zvyšovala; keďže v ktorúkoľvek noc je v EÚ bez domova najmenej 700 000 
ľudí, čo je o 70 % viac ako pred desiatimi rokmi; keďže pandémia COVID-19 ukázala, 
že bezdomovectvo predstavuje sociálnu krízu aj krízu v oblasti verejného zdravia;

1. vyzýva Komisiu, aby vypracovala politickú stratégiu na nahradenie stratégie Európa 
2020, ktorej cieľom je odstrániť chudobu a spojiť kľúčové nástroje, ako je Európska 
zelená dohoda, Európsky pilier sociálnych práv a európsky semester, s dlhodobejšou 
víziou hospodárstva blaha a udržateľnosti našich environmentálnych a sociálnych 
modelov v súlade s cieľmi OSN v oblasti udržateľného rozvoja;

2. berie na vedomie odporúčania Komisie pre jednotlivé krajiny na rok 2020; vyjadruje 
znepokojenie nad tým, že členské štáty dosiahli len mierny alebo žiadny pokrok v 
šiestich z desiatich odporúčaní pre jednotlivé krajiny, ktoré im boli adresované v roku 
2019, a pokrok v členských štátoch a oblastiach politiky je nerovnomerný, pričom 
pokrok bol mimoriadne pomalý pri rozširovaní základu dane, ako aj v oblasti zdravotnej 
a dlhodobej starostlivosti; zdôrazňuje, že odporúčania pre jednotlivé krajiny by mali byť 
v súlade s hospodárskymi, sociálnymi a environmentálnymi cieľmi EÚ; zdôrazňuje, že 
vykonávanie odporúčaní pre jednotlivé krajiny má zásadný význam pre podporu 
sociálneho začleňovania a zlepšovanie sociálnych práv, ako aj pre dosiahnutie plnej a 
kvalitnej zamestnanosti a sociálne spravodlivej transformácie; naliehavo preto vyzýva 
členské štáty, aby bez ohľadu na svoje členstvo v eurozóne lepšie vykonávali 
odporúčania, najmä tie, ktoré sa týkajú zamestnanosti a sociálnych otázok; zdôrazňuje, 
že poučením sa z predchádzajúcej krízy a reakciou na hospodársku a sociálnu krízu 
spôsobenú ochorením COVID-19 by odporúčania pre jednotlivé krajiny mali 
podporovať reguláciu trhu práce, posilňovať odolnosť našich hospodárskych politík a 
podporovať naše verejné služby;

3. je znepokojený ničivými sociálnymi dôsledkami krízy spôsobenej ochorením COVID-
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19, najmä na ženy, domácnosti s nízkym príjmom a rodiny a zraniteľné skupiny, ako sú 
staršie osoby, osoby so zdravotným postihnutím, osoby patriace k menšinám, utečenci a 
migranti, ako aj na pracovníkov, ktorí sú počas krízy v prvej línii, čo ešte viac zvyšuje 
už existujúce nerovnosti a vytvára nové a mohlo by ohroziť sociálne normy a normy 
zamestnanosti v Európe; zdôrazňuje, že len rozhodná a koordinovaná európska reakcia 
pomôže kompenzovať sociálne dôsledky súčasnej krízy a preukázať, že EÚ je 
nenahraditeľným projektom založeným na sociálnej spravodlivosti, solidarite a 
integrácii; vyzýva členské štáty, aby v plnej miere chránili sociálne práva ľudí, a 
zdôrazňuje kľúčovú úlohu, ktorú balík pomoci pri obnove v rámci politiky súdržnosti a 
pri obnove území v Európe (REACT-EU) musí zohrávať pri pomoci najviac 
znevýhodneným osobám zabezpečením primeraného financovania z Európskeho fondu 
pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD), pri podpore zamestnanosti, najmä pre 
mladých ľudí prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu (ESF), ako aj pri posilnení 
súdržnosti EÚ, a to aj v najvzdialenejších regiónoch;

4. víta rozhodnutie členských štátov aktivovať všeobecnú únikovú doložku s cieľom 
poskytnúť väčšiu flexibilitu pri prijímaní opatrení potrebných na podporu zdravia 
európskych občanov a systémov civilnej ochrany, zachovanie pracovných miest, 
podporu silnej obnovy a stabilizáciu európskeho sociálneho trhového hospodárstva; 
vyzýva členské štáty, aby plne využívali túto fiškálnu flexibilitu na predchádzanie a 
zmierňovanie dôsledkov krízy, posilnenie systémov sociálneho zabezpečenia, 
financovanie kvalitných pracovných miest, verejných služieb, boja proti chudobe a 
ekologickej transformáciu; víta oznámenie Komisie o začatí rozsiahlych verejných 
konzultácií so všetkými príslušnými zúčastnenými stranami s cieľom preskúmať možné 
smery vývoja fiškálnych pravidiel EÚ; vyzýva členské štáty, aby sa zapojili do diskusie 
s cieľom podporiť udržateľné sociálne investície podporujúce rast a zároveň zachovať 
fiškálnu udržateľnosť;

5. zdôrazňuje význam riadneho a zodpovedného rozpočtového postupu a vyzýva členské 
štáty a Komisiu, aby zvýšili investície v reakcii na krízu v oblasti zdravia, najmä 
investície do vzdelávania, sociálnych systémov a systémov zdravotnej starostlivosti; 
poukazuje na to, že európskemu semestru stále chýba program na monitorovanie a 
riešenie nárastu nerovností v Európe; preto naliehavo vyzýva Komisiu, aby lepšie 
posúdila distribučný vplyv verejných politík a nerovnováhy z hľadiska príjmov a 
rozdelenia bohatstva, a to aj prostredníctvom individuálnych správ o hĺbkovom 
preskúmaní v prípade zistenia týchto nerovnováh ako prostriedku na prepojenie 
hospodárskej koordinácie so zamestnanosťou a sociálnou výkonnosťou; vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala, ktoré ukazovatele by mali byť najpresnejšími ukazovateľmi 
hospodárskej nerovnosti, a aby monitorovala vývoj nerovností;

6. víta Next Generation EU, nástroj obnovy Európskej únie; žiada, aby sa k ekologickej a 
digitálnej transformácii na jednej strane a k vzdelávacím, sociálnym a zdravotníckym 
infraštruktúram na strane druhej pristupovalo vyvážene; trvá na tom, že plán obnovy 
musí byť plne v súlade s Európskym pilierom sociálnych práv a musí prispievať k 
dosahovaniu cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja a Európskej zelenej dohody; 
vyzýva členské štáty, aby využili všeobecnú únikovú doložku a investovali do ľudí a 
systémov sociálneho zabezpečenia a podporovali životaschopné podniky, ktoré sa ocitli 
v ťažkostiach, s cieľom zachovať pracovné miesta a mzdy; požaduje osobitné plány 
sociálneho pokroku s cieľom zabezpečiť účinnejšie, spravodlivejšie a silnejšie sociálne 
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štáty; požaduje ambiciózny viacročný finančný rámec (VFR) posilnený novými 
vlastnými zdrojmi a odmieta akékoľvek zníženie financovania programov zameraných 
na súdržnosť, ako je ESF+;

7. zdôrazňuje dôležitosť vykonávania Európskeho piliera sociálnych práv a dosahovania 
cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja, a to aj v kontexte plánu európskej obnovy s 
cieľom zabezpečiť sociálnu spravodlivosť, sociálnu súdržnosť a prosperitu pre 
všetkých; vyjadruje znepokojenie nad tým, že v súčasnej kríze sú systémy sociálneho 
zabezpečenia vystavené bezprecedentnému tlaku a že súvisiace verejné výdavky sa 
exponenciálne zvýšia; zdôrazňuje, že v záujme urýchlenia obnovy by investičné úsilie 
EÚ prostredníctvom plánu obnovy a VFR malo stimulovať hospodársky rast so silným 
sociálnym rozmerom, a to najmä posilnením sociálnych systémov a investovaním do 
stabilných systémov sociálneho zabezpečenia, zdravotníctva, vzdelávania, bývania, 
zamestnanosti, kultúry, spravodlivosti a primeraných a dostupných verejných 
sociálnych služieb s cieľom bojovať proti sociálnym dôsledkom krízy a odstrániť 
chudobu;

8. víta návrh Komisie, pokiaľ ide o nástroj SURE, ako núdzové opatrenie na podporu 
režimov skráteného pracovného času členských štátov v súvislosti s krízou spôsobenou 
pandémiou COVID-19, a v dôsledku toho na zvýšenie možnosti likvidity pre podniky, 
ktorá je potrebná na obnovu hospodárskej činnosti a zachovanie pracovných miest; 
berie na vedomie dočasný charakter nástroja; vyzýva preto Komisiu, aby preskúmala 
možnosť aktivácie trvalého osobitného nástroja – na žiadosť členských štátov – v 
prípade akejkoľvek neočakávanej krízy, ktorá povedie k neustálemu zvyšovaniu 
výdavkov na režimy skráteného pracovného času a podobné opatrenia;

9. zdôrazňuje záväzok Komisie v súvislosti s mobilizáciou Európskeho fondu na 
prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v reakcii na dôsledky krízy súvisiacej s pandémiou 
COVID-19 na zamestnanosť; vyzýva preto členské štáty, aby Komisii urýchlene 
predložili žiadosti o financovanie s cieľom podporiť európskych pracovníkov, ktorí 
prišli o prácu v dôsledku pandémie COVID-19, pri ich preškolení, rekvalifikácii 
a opätovnom začlenení do trhu práce;

10. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že finančná pomoc sa poskytne len 
podnikom, ktoré nie sú registrované v krajinách uvedených v prílohe 1 k záverom Rady 
o revidovanom zozname EÚ obsahujúcom jurisdikcie, ktoré nespolupracujú na daňové 
účely; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že príjemcovia budú dodržiavať 
základné hodnoty zakotvené v zmluvách a že spoločnosti, ktoré dostávajú finančnú 
podporu z verejných zdrojov, budú ochraňovať pracovníkov, zaručovať dôstojné 
pracovné podmienky, rešpektovať odborové zväzy a platné kolektívne zmluvy, platiť 
dane a zdržiavať sa spätného odkupovania akcií alebo vyplácania bonusov manažmentu 
alebo dividend akcionárom;

11. zdôrazňuje ústrednú úlohu sociálneho prehľadu v európskom semestri; vyzýva Komisiu, 
aby zlepšila prehľad zohľadnením všetkých 20 zásad Európskeho piliera sociálnych 
práv a vypracovala povinné ciele v sociálnej oblasti, a to aj v oblasti znižovania 
chudoby, ako aj metódu na začlenenie sociálnych aspektov environmentálnych a 
sociálnych faktorov a faktorov správneho dosahu; zdôrazňuje význam hodnotení ex 
ante, ako aj dôkladných ex post hodnotení národných programov reforiem;
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12. vyjadruje znepokojenie nad vplyvom krízy spôsobenej ochorením COVID-19, ktorá 
negatívne ovplyvňuje európsky trh práce, a bezprecedentnými stratami pracovných 
miest, najmä v strategických odvetviach, ako aj súvisiacim nárastom chudoby a 
rozdielmi v životnej úrovni, ktoré budú mať vplyv najmä na mladých ľudí, ženy a 
pracovníkov na pozíciách s nízkou kvalifikáciou, v neformálnom hospodárstve a na 
neistých pracovných miestach; pripomína oznámenie predsedníčky Komisie, že bude 
predstavený európsky systém zaistenia v nezamestnanosti; vyzýva členské štáty, aby 
zaviedli opatrenia na udržanie zamestnanosti a podporovali pružné formy organizácie 
práce s cieľom zachovať pracovné miesta; vyzýva členské štáty, aby primerane 
investovali do účinných aktívnych politík trhu práce, vzdelávania, odbornej prípravy a 
celoživotného vzdelávania a plne využívali existujúce a nové finančné nástroje EÚ s 
cieľom zabrániť dlhodobej nezamestnanosti, najmä v regiónoch, ktoré trpia značnými 
demografickými nevýhodami, ako sú vidiecke oblasti; naliehavo vyzýva členské štáty, 
aby vytvárali aj nové pracovné príležitosti, a to aj prostredníctvom verejných investícií a 
programov zamestnanosti, a aby posilnili úlohu verejných služieb zamestnanosti s 
osobitným zameraním na pomoc mladým ľuďom, osobám so zdravotným postihnutím a 
osobám, ktoré čelia diskriminácii, vstúpiť na trh práce;

13. s veľkým znepokojením berie na vedomie vysokú mieru nezamestnanosti mladých ľudí 
vo viacerých členských štátoch a nestabilitu pracovných zmlúv mladých pracovníkov 
najmä v odvetviach, ktoré vážne ovplyvnilo ochorenie COVID-19; vyzýva členské štáty 
a Komisiu, aby prijali vhodné opatrenia na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí s 
plným využitím súčasných a nových finančných nástrojov, ako sú záruka pre mladých 
ľudí a Erasmus+; požaduje účinnejšiu a inkluzívnejšiu záruku pre mladých ľudí s 
osobitným zameraním na kvalitné zamestnanie s dôstojným odmeňovaním, najmä so 
zameraním na tých, ktorí sú najviac vzdialení od trhu práce;

14. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že pandémia COVID-19 nezhorší 
postavenie tých skupín, ktoré sú najviac vzdialené od trhu práce, ako sú neformálni 
opatrovatelia, osoby s dlhodobými chorobami, zdravotným postihnutím, zdravotnými 
problémami alebo zložitými chronickými chorobami, migranti a utečenci a osoby z 
etnických a náboženských menšín;

15. zdôrazňuje, že malé a stredné podniky (MSP) sú v EÚ mimoriadne dôležité pre 
udržateľný a inkluzívny rozvoj, hospodársky rast a vytváranie pracovných miest; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilnili svoju podporu pre MSP a ich pracovníkov 
pri oživení hospodárskej činnosti, ako aj pri transformácii na digitálnejšie a 
ekologickejšie hospodárstvo;

16. vyzýva členské štáty, aby aktívne podporovali rozvoj obehového a sociálneho 
hospodárstva, podporovali sociálne inovácie a sociálne podniky, posilňovali ich 
udržateľnosť a podporovali tie formy práce, ktoré vytvárajú kvalitné pracovné 
príležitosti;

17. domnieva sa, že ak sa má udržať a zvýšiť globálna konkurencieschopnosť, je potrebné, 
aby bol regulačný rámec pre trh práce v členských štátoch jasný, jednoduchý a pružný, 
pričom zároveň treba zachovať prísne pracovné normy;

18. zdôrazňuje, že úspešné vykonávanie plánu obnovy EÚ si vyžaduje riadny sociálny 
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dialóg na všetkých úrovniach a skutočnú účasť sociálnych partnerov, posilnenie práv 
pracovníkov a odborov, ako aj kolektívne vyjednávanie a účasť pracovníkov, ktoré sú 
základnými nástrojmi demokracie a začleňovania; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
podporovali budovanie kapacít sociálnych partnerov, a to aj prostredníctvom ESF+, s 
cieľom zvýšiť hustotu odborových zväzov, sociálny dialóg, kolektívne vyjednávanie a 
zapojenie pracovníkov do podnikových záležitostí, a aby dodržiavali kolektívne zmluvy 
vo verejnom obstarávaní; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili aj plné 
zapojenie sociálnych partnerov do tvorby politík vrátane európskeho semestra;

19. víta druhú fázu konzultácií Komisie so sociálnymi partnermi o rámci EÚ pre minimálne 
mzdy; konštatuje, že slušné mzdy sú dôležité pre spravodlivé pracovné podmienky a 
prosperujúce sociálne trhové hospodárstvo; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
dôstojné životné minimum nad hranicou chudoby pre všetkých pracovníkov na základe 
kolektívnych zmlúv alebo vnútroštátnych právnych predpisov; domnieva sa, že 
posilnené kolektívne vyjednávanie je najlepším spôsobom ako podporiť slušné mzdy v 
rámci EÚ; vyzýva Komisiu, aby vymedzila prekážky pre sociálny dialóg v rámci EÚ a 
aby predložila európsky rámec pre minimálne mzdy s cieľom odstrániť chudobu 
zamestnaných zabezpečením dôstojného životného minima nad hranicou chudoby pre 
všetkých pracovníkov v súlade s národnými tradíciami a právnymi predpismi a s 
náležitým zohľadnením autonómie národných sociálnych partnerov a dobre fungujúcich 
modelov kolektívneho vyjednávania; zdôrazňuje, že žiadna iniciatíva nesmie poškodiť 
autonómiu sociálnych partnerov alebo stanovovanie miezd v systémoch kolektívneho 
vyjednávania; požaduje koordinovaný prístup na úrovni EÚ s cieľom zabrániť 
nezdravej súťaži v oblasti nákladov práce a zvýšiť pozitívnu sociálnu konvergenciu pre 
všetkých; okrem toho zdôrazňuje, že mzdy by mali pracovníkom umožňovať 
uspokojovať ich potreby a potreby ich rodín a že každý pracovník v Únii by mal 
dostávať životné minimum; v tejto súvislosti žiada Komisiu, aby preskúmala, ako určiť, 
čo by životné minimum mohlo zahŕňať a ako by sa malo merať, čo by mohlo slúžiť ako 
referenčný nástroj pre sociálnych partnerov;

20. požaduje prístup k verejným, solidárnym a primeraným starobným dôchodkom pre 
všetkých pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby, ktorý presahuje hranicu 
chudoby; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili primeranosť a udržateľnosť 
dôchodkových systémov; je presvedčený, že reformy dôchodkových systémov by mali 
byť zamerané okrem iného na skutočný vek odchodu do dôchodku a mali by okrem 
iných aspektov odrážať tendencie vývoja na trhu práce, pôrodnosť, zdravotný stav 
obyvateľstva a bohatstvo krajiny, pracovné podmienky a index ekonomickej závislosti a 
mali by byť sprevádzané stratégiami aktívneho starnutia; domnieva sa, že tieto reformy 
musia zohľadňovať aj situáciu miliónov pracovníkov v Európe, predovšetkým žien, 
mladých ľudí a samostatne zárobkovo činných osôb, ktorí doplácajú na nestabilné, 
neisté formy zamestnania, doby nedobrovoľnej nezamestnanosti a skrátenie pracovného 
času; domnieva sa, že členské štáty by mali nadviazať konštruktívny dialóg 
so sociálnymi partnermi a s ďalšími príslušnými zainteresovanými stranami a umožniť 
časovo primerané zavádzanie reforiem.

21. vyzýva Komisiu, aby vykonala komplexné posúdenie pracovných podmienok a 
podmienok zamestnávania pracovníkov v prvej línii a kritického personálu, 
pracovníkov platforiem, pracovníkov s neštandardnými zmluvami a pracovníkov v 
neistých formách zamestnania, identifikovala príčiny ich neistej situácie, predložila 
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európsky regulačný rámec s jasnými a jednoduchými usmerneniami na zabezpečenie 
primeraného pracovného času, dôstojných pracovných podmienok pre všetkých 
pracovníkov, práv a všeobecného prístupu k sociálnej ochrane a aby posilnila rozsah 
kolektívneho vyjednávania, boj proti neistým zmluvám, fiktívnej samostatnej 
zárobkovej činnosti, zmluvám na nula hodín a nesprávnemu používaniu neštandardných 
zmlúv; vyzýva Komisiu, aby stanovila prísne limity pre subdodávateľské postupy a 
zlepšila normy sociálnej ochrany; a tiež poskytla usmernenia na testovanie 
zamestnaneckého postavenia nezávislých dodávateľov s cieľom bojovať proti fiktívnej 
samostatnej zárobkovej činnosti; zdôrazňuje, že pracovníci, na ktorých sa vzťahujú 
dočasné alebo flexibilné zmluvné podmienky, by mali mať aspoň takú istú ochranu ako 
všetci ostatní pracovníci;

22. so znepokojením konštatuje chýbajúci adekvátny prístup k systémom sociálnej ochrany 
a nedostatok takéhoto prístupu pre atypických pracovníkov a samostatne zárobkovo 
činné osoby; vyzýva členské štáty, aby zaviedli opatrenia na riešenie týchto problémov, 
najmä v nadväznosti na odporúčanie Rady z 8. novembra 2019 o prístupe pracovníkov a 
samostatne zárobkovo činných osôb k sociálnej ochrane; zdôrazňuje, že je potrebné 
zabezpečiť univerzálny prístup k sociálnej ochrane, najmä v súčasnej ťažkej situácii;

23. zdôrazňuje, že nedávna pandémia preukázala význam digitálnych riešení, najmä práce 
na diaľku, a potrebu vypracovať v tejto súvislosti usmernenia a nariadenia na európskej 
úrovni; domnieva sa, že riadne regulované pružné pracovné podmienky, práca na diaľku 
a pracovné miesta neviazané na lokalitu môžu zohrávať dôležitú úlohu pri zachovávaní 
pracovných miest, podporovať lepšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným 
životom, znižovať emisie CO2 v súvislosti s každodenným dochádzaním a zlepšovať 
pracovné príležitosti pre osoby so zdravotným postihnutím, pričom môže slúžiť aj ako 
nástroj na riešenie vyľudňovania vidieka; vyzýva preto Komisiu, aby navrhla program 
EÚ pre prácu na diaľku vrátane legislatívneho rámca na zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok vrátane dodržiavania pracovného času, dovolenky, rovnováhy 
medzi pracovným a súkromným životom a práva na odpojenie; zdôrazňuje, že je 
potrebné venovať mimoriadnu pozornosť situácii rodičov s malými deťmi, osamelých 
rodičov, ako aj neformálnych opatrovateľov poskytujúcich nepretržitú starostlivosť 
príbuzným odkázaným na starostlivosť, keďže ako ukázala pandémia Covid-19, tieto 
skupiny mali v súvislosti s prácou na diaľku najväčšie problémy so zosúladením 
pracovného a rodinného života; zdôrazňuje preto význam vhodných riešení v oblasti 
starostlivosti o deti;

24. vyjadruje znepokojenie nad pracovnými a životnými podmienkami sezónnych 
pracovníkov a iných cezhraničných pracovníkov, najmä v odvetví s nízkymi mzdami; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilnili prenosnosť práv a zaručili primerané a 
spravodlivé pracovné podmienky pre mobilných, cezhraničných a sezónnych 
pracovníkov v Únii; vyzýva členské štáty, aby sa plne zaviazali k digitalizácii verejných 
služieb v snahe uľahčiť spravodlivú mobilitu pracovnej sily, najmä pokiaľ ide o 
koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia; žiada preto Komisiu, aby po riadnom 
posúdení vplyvu predložila návrh na digitálne číslo sociálneho zabezpečenia EÚ, ktoré 
má tiež potenciál vytvoriť kontrolný mechanizmus pre jednotlivcov aj príslušné orgány 
s cieľom zabezpečiť, aby sa sociálne zabezpečenie platilo v súlade s povinnosťami; 
domnieva sa, že každý pracovník musí mať prístup k úplnému prehľadu o tom, kto je 
jeho zamestnávateľ, a o svojich mzdových a pracovných právach, a to buď v súlade s 
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kolektívnymi zmluvami alebo prípadne vnútroštátnymi právnymi predpismi; okrem 
toho požaduje celoeurópsku zodpovednosť subdodávateľov v určitých odvetviach, ako 
je poľnohospodárstvo a mäsový priemysel, najmä v prípade pracovných zmlúv na 
mieste, a jasné pravidlá týkajúce sa postupov uzatvárania subdodávateľských zmlúv vo 
všeobecnosti;

25. konštatuje, že pandémia COVID-19 mala za následok zvýšenie zdravotných a 
bezpečnostných rizík pre milióny pracovníkov; víta záväzok Komisie revidovať 
smernicu o biologických faktoroch (2000/54/ES) s cieľom prispôsobiť ju globálnym 
pandémiám a ďalším mimoriadnym okolnostiam v záujme zabezpečenia úplnej ochrany 
pracovníkov pred rizikami expozície; vyzýva Komisiu, aby čo najskôr predložila nový 
strategický rámec pre zdravie a bezpečnosť, smernicu o pracovnom strese a 
muskuloskeletálnych poruchách, smernicu o duševnom zdraví na pracovisku a stratégiu 
EÚ v oblasti duševného zdravia s cieľom chrániť všetkých pracovníkov na pracovisku; 
žiada posilnenie úlohy agentúry EU-OSHA s cieľom podporovať zdravé a bezpečné 
pracoviská v celej Únii; zdôrazňuje, že investície do ochrany zdravia a bezpečnosti pri 
práci zlepšujú kvalitu pracovných miest a kvalitu životných podmienok pracovníkov a 
prispievajú k produktivite a konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva;

26. je znepokojený obmedzenou medzigeneračnou sociálnou mobilitou a rastúcou 
nerovnosťou príjmov; upozorňuje, že vysoká úroveň nerovnosti znižuje výkonnosť 
hospodárstva a potenciál udržateľného rozvoja; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
riešili problém nerovností a bojovali proti diskriminácii; zdôrazňuje, že členské štáty by 
mali navrhnúť svoje vnútroštátne daňové systémy a systémy dávok spôsobom, ktorý 
znižuje nerovnosti, podporuje spravodlivosť, chráni domácnosti a rodiny a poskytuje 
stimuly pre vzdelávanie a účasť na trhu práce a zároveň zabezpečuje úplné zosúladenie 
s cieľmi OSN v oblasti udržateľného rozvoja a cieľmi v oblasti klímy a životného 
prostredia vymedzenými v Európskej zelenej dohode; zdôrazňuje, že investície do 
vzdelávania a zručností, ako aj lepšie navrhnuté systémy daní a dávok sú kľúčovými 
politickými nástrojmi na znižovanie nerovnosti a podporu rovnakých príležitostí;

27. vyzýva Komisiu, aby splnila medzinárodné právne záväzky týkajúce sa práv detí, ktoré 
sa členské štáty (ako aj EÚ ako celok v prípade niektorých práv) zaviazali dodržiavať; 
vyzýva Komisiu, aby v roku 2020 predložila záruku EÚ pre deti; žiada, aby sa využili 
všetky príležitosti, ktoré ponúka VFR na obdobie 2021 - 2027, pokiaľ ide o investície 
do detí, a aby sa tieto prostriedky využili na rozvoj potenciálnej pridanej hodnoty 
záruky EÚ pre deti v boji proti chudobe, ako aj škodlivým negatívnym trendom v 
súvislosti s demografickými zmenami v Európe; žiada, aby sa využívali právne 
nezáväzné iniciatívy, ktoré povzbudzujú a stimulujú členské štáty (prostredníctvom 
partnerského tlaku namiesto záväzkov) s cieľom vypracovať európske a vnútroštátne 
akčné plány na zabezpečenie prístupu detí k piatim kľúčovým sociálnym právam 
(prístup k bezplatnej zdravotnej starostlivosti, bezplatnému vzdelávaniu, bezplatnej 
starostlivosti o deti, dôstojnému bývaniu a primeranej výžive); 

28. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr predložila záruku EÚ pre deti vychádzajúcu z 
trojpilierového prístupu odporúčania Rady z roku 2013 o investovaní do detí, ako aj 
komplexnú a integrovanú stratégiu boja proti chudobe založenú na právach s určeným 
cieľom znížiť chudobu a rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie v oblasti bezdomovstva 
prijatím zásady „najskôr bývanie“, ako aj strategického rámca EÚ pre Rómov na 
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obdobie po roku 2020 s konkrétnymi cieľmi a vnútroštátnym financovaním; vyzýva 
Komisiu, aby vypracovala aj porovnávaciu štúdiu o rôznych systémoch minimálneho 
príjmu v členských štátoch, ktoré poskytnú minimum sociálnej ochrany a bezpečnostnú 
sieť pre osoby v núdzi, a vyzdvihla najlepšie postupy s cieľom navrhnúť v tejto 
súvislosti rámcové riešenie;

29. zdôrazňuje význam schopnosti automatickej stabilizácie systémov sociálneho 
zabezpečenia absorbovať vlny sociálnych otrasov spôsobené externými vplyvmi, ako je 
recesia; vyzýva preto členské štáty, aby zaviedli politiky na obnovenie istoty 
zamestnania tým, že poskytnú sociálnu ochranu pre všetky druhy pracovníkov, a to aj v 
prípade prepúšťania; vyzýva zároveň členské štáty, s ohľadom na odporúčanie MOP č. 
202, v ktorom je vymedzené minimum sociálnej ochrany, aby zabezpečili a zvýšili 
svoje investície do systémov sociálnej ochrany s cieľom zaručiť ich výkonnosť pri 
predchádzaní chudobe a nerovnostiam a pri odstraňovaní týchto javov a zároveň 
zabezpečili ich udržateľnosť;

30. víta skutočnosť, že počas pandémie COVID-19 mnohé členské štáty prijali mimoriadne 
opatrenia na prevenciu a riešenie bezdomovectva prostredníctvom zastavenia 
vysťahovania a poskytnutia núdzového bývania; naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
poskytovali prístup k bývaniu a udržateľné, proaktívne a reaktívne riešenia s cieľom 
odstrániť bezdomovectvo do roku 2030; naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zhromažďovali lepšie a harmonizovanejšie údaje o bezdomovectve a aby 
bezdomovectvo začleňovali do všetkých príslušných politík;

31. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby predložili konkrétne návrhy na zabezpečenie 
spravodlivej transformácie, pokiaľ ide o zlepšenie energetickej účinnosti bývania, a aby 
primerane riešili problém energetickej chudoby vo vzťahu k cieľom a zásadám Zelenej 
dohody;

32. zdôrazňuje, že transparentnosť miezd má zásadný význam pre boj proti nespravodlivým 
mzdovým rozdielom a diskriminácii; víta preto zámer Komisie zaviesť záväzné 
opatrenia na zabezpečenie transparentnosti odmeňovania, ktoré by mali zahŕňať index 
rovnakej mzdy medzi mužmi a ženami a v plnej miere rešpektovať autonómiu 
vnútroštátnych sociálnych partnerov; naliehavo vyzýva na urýchlené prijatie týchto 
opatrení s cieľom riešiť rozdiely v odmeňovaní a dôchodkoch žien a mužov a zabrániť 
ďalšej rodovej nerovnosti a diskriminácii na trhu práce; opätovne zdôrazňuje potrebu 
uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti vo všetkých rozpočtových a politických 
oblastiach; vyzýva členské štáty a Komisiu, aby podporovali podnikateľského ducha 
žien a uľahčili ich prístup k financiám; vyzýva členské štáty, aby v Rade odblokovali 
rokovania o smernici o zastúpení žien vo vrcholových orgánoch spoločností; požaduje 
lepšie začlenenie materskej a rodičovskej dovolenky do nároku na dôchodok;

33. je znepokojený rastúcou diskrimináciou a rasizmom v Európe; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby posilnili vykonávanie antidiskriminačných právnych predpisov, 
politík a postupov s cieľom ukončiť štrukturálnu diskrimináciu menšín v prístupe k 
zamestnaniu a na pracovisku; vyzýva Komisiu, aby predložila oznámenie o 
usmerneniach na predchádzanie segregácii menšín na trhu práce vrátane etnických 
menšín, ako aj o normách pre politiky prijímania pracovníkov bez diskriminácie určené 
pre členské štáty a zamestnávateľov vrátane odporúčaní na prijatie plánov v oblasti 
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rovnosti na podnikovej úrovni a v odvetvových kolektívnych zmluvách a na zavedenie 
pracovných skupín pre rozmanitosť na pracovisku, ktoré by sa mali zaoberať bojom 
proti stereotypom, predsudkom a negatívnym postojom a predchádzať diskriminácii pri 
nábore, povýšeniach, odmeňovaní a prístupe k odbornej príprave; zdôrazňuje, že tieto 
akčné plány v oblasti rovnosti by mali slúžiť aj na podporu etnickej a kultúrnej 
rozmanitosti na pracovisku, na vypracovanie vnútorných predpisov proti rasizmu, 
súvisiacej diskriminácii a obťažovaniu na pracovisku, na monitorovanie a skúmanie 
procesov náboru, kariérneho postupu a udržiavania pracovnej sily z hľadiska rovnosti 
s cieľom identifikovať priame aj nepriame diskriminačné postupy a prijímať nápravné 
opatrenia na zníženie nerovnosti v každej z týchto oblastí; žiada, aby tieto akčné plány v 
oblasti rovnosti zahŕňali zber údajov o rovnosti v súlade s normami v oblasti ochrany 
súkromia a základných práv na tieto účely;

34. poukazuje na potrebu bojovať proti diskriminácii na trhu práce na základe veku, a to aj 
zvyšovaním informovanosti o smernici Rady 2000/78/ES, ktorá ustanovuje všeobecný 
rámec pre rovnosť zaobchádzania v zamestnaní a povolaní, a zabezpečením dostupnosti 
možností celoživotného vzdelávania prostredníctvom osobitne koncipovaných kurzov a 
školení;

35. vyzýva členské štáty, aby poskytovali prístupné a cenovo dostupné kvalitné služby 
starostlivosti o deti a služby predškolského vzdelávania, ako aj krátkodobé a dlhodobé 
sociálne služby a služby starostlivosti o osoby odkázané na starostlivosť vrátane starších 
ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím, aby sa uľahčila účasť žien na trhu práce; v tejto 
súvislosti vyzýva členské štáty, aby urýchlene a v plnej miere vykonávali smernicu o 
rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými 
povinnosťami; vyzýva na vytvorenie rámca EÚ pre služby starostlivosti, aby sa 
stanovili minimálne normy a usmernenia pre kvalitu;

36. uznáva kľúčovú úlohu európskych opatrovateľov počas pandémie; požaduje európsku 
stratégiu pre opatrovateľov na zabezpečenie spravodlivej pracovnej mobility v tomto 
odvetví a zlepšenie pracovných podmienok pre opatrovateľov;

37. zdôrazňuje, že kríza spôsobená pandémiou COVID-19 zhoršila životnú úroveň ľudí so 
zdravotným postihnutím; vyzýva Komisiu, aby predložila komplexnú a dlhodobú 
stratégiu EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia na obdobie po roku 2020 založenú na 
konzultácii s osobami so zdravotným postihnutím a rodinnými príslušníkmi alebo 
organizáciami, ktorí ich zastupujú; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali opatrenia 
na zmiernenie krízy v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným 
postihnutím s cieľom zabezpečiť ochranu práv osôb so zdravotným postihnutím, ich 
plnú a účinnú účasť a začlenenie do spoločnosti, ako aj ich rovnaké príležitosti a 
nediskriminačný prístup k tovaru, službám a voľnočasovým aktivitám; vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby zároveň zintenzívnili úsilie zamerané na zabezpečenie prístupu ľudí 
so zdravotným postihnutím na trh práce, a to odstraňovaním prekážok brániacim využiť 
príležitosti na ich začleňovanie, ktoré prináša digitálna práca, a vytváraním stimulov pre 
ich zamestnávanie;

38. je znepokojený tým, že podiel osôb, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku, najmä 
medzi marginalizovanými skupinami, stagnuje a podiel žiakov so slabými výsledkami 
sa zvyšuje; zdôrazňuje, že nedostatky v základnej matematickej gramotnosti, 
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gramotnosti a digitálnych zručnostiach sú vážnymi prekážkami zmysluplného zapojenia 
sa do spoločnosti a trhu práce; vyzýva členské štáty, aby zaručili, že kvalitné, dostupné 
a inkluzívne vzdelávanie, odborná príprava a celoživotné vzdelávanie budú právom 
každého; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvýšili svoje úsilie o investovanie do 
vysokokvalitného vzdelávania, odborného vzdelávania a odbornej prípravy s 
prispôsobenou podporou, posilnili opatrenia na zvyšovanie úrovne rekvalifikácie 
a preškoľovania, najmä získavanie digitálnych zručností, a aby podporovali celoživotné 
vzdelávanie s cieľom umožniť pracovnej sile, aby sa prispôsobila meniacim sa 
požiadavkám trhu práce; zdôrazňuje, že výstupy vzdelávania sú takisto negatívne 
ovplyvnené sociálnym vylúčením, diskrimináciou, stereotypmi, chudobou a 
segregáciou, ktoré treba taktiež riešiť; vyzýva Komisiu, aby vykonala komplexnú 
analýzu faktorov, ktoré vedú k predčasnému ukončeniu školskej dochádzky, vrátane 
sociálnych aspektov, a aby na tomto základe predložila návrh na riešenie tohto 
problému;

39. zdôrazňuje, že zosúladenie kvalifikácií so zručnosťami a pracovnými príležitosťami, 
ako aj rýchle uznávanie a lepšia certifikácia odborných kvalifikácií v EÚ môžu prispieť 
k vytvoreniu dobre fungujúceho a inkluzívneho európskeho trhu práce a že k tomuto 
cieľu by mohla prispieť užšia spolupráca medzi vzdelávacími systémami a podnikmi; 
vyzýva členské štáty, aby čo najviac využívali digitálne riešenia v oblasti vzdelávania a 
brali do úvahy rýchly vývoj technológii a budúce potreby trhu práce;

40. zdôrazňuje, že kvalifikácie a osvedčené kompetencie poskytujú pracovníkom pridanú 
hodnotu, zlepšujú ich postavenie na trhu práce a môžu sa prenášať do transformácií trhu 
práce; žiada, aby sa verejná politika v oblasti zručností orientovala na certifikáciu a 
potvrdzovanie kvalifikácií a kompetencií; zdôrazňuje, že by sa mali zaviesť 
kompenzačné systémy založené na zručnostiach v spoločnostiach, ktoré majú prístup k 
verejným finančným prostriedkom, na zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov po dohode s 
ich zástupcami, keďže tento systém by zabezpečil návratnosť týchto verejných 
investícií;

41. víta aktualizovaný program v oblasti zručností pre Európu, ktorého cieľom je splniť 
požiadavky na zručnosti a riešiť budúce výzvy trhu práce EÚ a spoločnosti a 
ekologickej a digitálnej transformácie; zdôrazňuje, že podpora primeraných zručností s 
dôrazom na digitálne zručnosti zlepší produktivitu, čím sa zjednoduší ekologická a 
digitálna transformácia na ekologickejšie a inteligentnejšie hospodárstvo; vyzýva 
členské štáty, aby riešili problematiku digitalizácie, automatizácie, nedostatku zručností 
a nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami a digitálneho vylúčenia; 
zdôrazňuje, že osobitná pozornosť by sa mala venovať mladým ľuďom, dlhodobo 
nezamestnaným, obetiam rodovo motivovaného násilia, osobám so zdravotným 
postihnutím, Rómom a iným skupinám, ktorým hrozí diskriminácia; zdôrazňuje 
naliehavú potrebu zaviesť záruku získania zručností v súlade so zásadami záruky pre 
mladých ľudí, aby všetci Európania dostali kvalitné príležitosti na zvyšovanie úrovne 
zručností a rekvalifikáciu;

42. zdôrazňuje potrebu riešiť sociálne, hospodárske a environmentálne determinanty 
zdravia; žiada vytvorenie Európskej únie zdravia, záťažového testovania systémov 
zdravotnej starostlivosti EÚ, minimálnych noriem pre kvalitnú zdravotnú starostlivosť, 
európskeho mechanizmu reakcie v oblasti zdravia, ako aj posilnenie agentúr EÚ v 



PE653.836v02-00 24/27 RR\1215368SK.docx

SK

oblasti zdravia a kapacít civilnej ochrany, a to všetko na základe zásad solidarity, 
nediskriminácie, strategickej autonómie a spolupráce, pričom sa otázky verejného 
zdravia stanú jadrom vymedzenia a vykonávania všetkých politík a činností Únie, ako 
sú zakotvené v zmluve, so systematickým posudzovaním vplyvu všetkých príslušných 
politík na zdravie a s osobitnou pozornosťou venovanou poskytovaniu zdravotnej 
starostlivosti a liečby starším ľuďom; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili prístup k 
vysoko kvalitnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti zameranej na ľudí vrátane účinnej 
a dobre financovanej všeobecnej preventívnej starostlivosti a podpory zdravia pre 
všetkých; víta posun v európskom semestri od úspor nákladov k orientácii na výkonnosť 
a zdravotné výsledky v oblasti zdravotnej starostlivosti; vyzýva Komisiu, aby 
zintenzívnila svoje úsilie o riešenie nerovností v oblasti zdravia medzi členskými štátmi 
EÚ a v rámci nich, aby vypracovala spoločné ukazovatele a metodiky na monitorovanie 
zdravia a výkonnosti systémov zdravotnej starostlivosti s cieľom znížiť nerovnosti a 
určiť a uprednostniť oblasti, v ktorých je potrebné zlepšenie a zvýšenie financovania; 
domnieva sa, že Komisia by mala vyhodnotiť účinnosť opatrení s cieľom znížiť 
nerovnosti v oblasti zdravia vyplývajúce z politík týkajúcich sa sociálnych, 
hospodárskych a environmentálnych rizikových faktorov;

43. opätovne zdôrazňuje význam zásad právneho štátu vrátane nezávislých a efektívnych 
justičných systémov, kvalitnej verejnej správy a verejného obstarávania a spoľahlivých 
protikorupčných rámcov ako základu zdravého podnikateľského prostredia, fungujúcich 
trhov práce a riadneho využívania finančných prostriedkov EÚ; zdôrazňuje, že 
hodnotenie právneho štátu a účinnosti súdnictva by sa preto malo aj naďalej začleňovať 
do európskeho semestra; vyzýva členské štáty, aby ratifikovali revidovanú Európsku 
sociálnu chartu;

44. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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