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11.12.2020 A9-0233/1

Pozmeňujúci návrh 1
Guido Reil, Peter Kofod
v mene skupiny ID

Správa A9-0233/2020
Dennis Radtke, Agnes Jongerius
Silná sociálna Európa pre spravodlivé transformácie
(2020/2084(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. je presvedčený, že rámec riadenia 
pre sociálnu a udržateľnú Európu by mal 
byť zakotvený v týchto reformách: 
začlenenie Európskeho piliera sociálnych 
práv a protokolu o sociálnom pokroku do 
zmlúv, ochrana sociálnych práv na 
rovnakej úrovni ako ochrana 
hospodárskych slobôd na jednotnom trhu 
a prijatie paktu o udržateľnom rozvoji a 
sociálnom pokroku, čím sa sociálne a 
udržateľné ciele stanú povinnými, v 
záujme dosiahnutia cieľov OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja; okrem toho sa 
domnieva, že proces semestra by sa mal 
riadiť metódou Spoločenstva a mal by sa 
dohodnúť medzi Radou a Európskym 
parlamentom, zatiaľ čo viac oblastí 
sociálnej politiky by malo spadať pod 
proces rozhodovania kvalifikovanou 
väčšinou, najmä pokiaľ ide o 
nediskrimináciu, sociálnu ochranu 
pracovníkov (okrem cezhraničných 
situácií), ochranu pracovníkov, ktorých 
pracovná zmluva bola ukončená, 
zastupovanie a kolektívnu obranu 
záujmov pracovníkov a zamestnávateľov a 
podmienky zamestnávania štátnych 
príslušníkov tretích krajín s oprávneným 
pobytom v EÚ;

6. zdôrazňuje, že Európsky pilier 
sociálnych práv (EPSP) je politickým 
vyhlásením, a odmieta akékoľvek snahy o 
využívanie tohto nástroja na 
štandardizáciu sociálnych politík a 
systémov sociálnej ochrany členských 
štátov;
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11.12.2020 A9-0233/2

Pozmeňujúci návrh 2
Guido Reil, Peter Kofod
v mene skupiny ID

Správa A9-0233/2020
Dennis Radtke, Agnes Jongerius
Silná sociálna Európa pre spravodlivé transformácie
(2020/2084(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. pripomína, že režimy skráteného 
pracovného času sú účinným nástrojom na 
ochranu pracovných miest počas 
hospodárskej krízy; víta zriadenie nástroja 
dočasnej podpory na zmiernenie rizík 
nezamestnanosti v prípade núdze (SURE) 
ako núdzového opatrenia na podporu 
režimov skráteného pracovného času 
členských štátov v súvislosti s krízou 
spôsobenou ochorením COVID-19; 
zdôrazňuje, že ide o kľúčový nástroj na 
podporu vnútroštátnych režimov 
skráteného pracovného času, ktorý 
umožňuje zachovať pracovné miesta a 
zručnosti a zachovať veľkú časť miezd a 
príjmov; vyzýva preto Komisiu, aby 
dôkladne vyhodnotila výkonnosť tohto 
dočasného nástroja a aby v tejto súvislosti 
preskúmala možné zavedenie trvalého 
osobitného nástroja, ktorý by sa na 
žiadosť členských štátov aktivoval v 
prípade akejkoľvek neočakávanej krízy, 
ktorá by viedla k neustálemu zvyšovaniu 
výdavkov na režimy skráteného 
pracovného času a podobné opatrenia; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili, že finančná pomoc sa 
poskytne len podnikom, ktoré nie sú 
registrované v krajinách uvedených v 
úniovom zozname jurisdikcií tretích 
krajín na daňové účely alebo v prílohe 1 k 
záverom Rady o revidovanom zozname 

9. pripomína, že režimy skráteného 
pracovného času sú účinným nástrojom na 
ochranu pracovných miest počas 
hospodárskej krízy; zdôrazňuje, že 
novovytvorený nástroj dočasnej podpory 
na zmiernenie rizík nezamestnanosti v 
prípade núdze (SURE) je dočasný; vyzýva 
Komisiu, aby starostlivo vyhodnotila 
výkonnosť tohto dočasného nástroja 
financovaného z dlhov; vo všeobecnosti 
nabáda členské štáty, aby pomáhali 
ľuďom, ktorí v súčasnosti pracujú na 
skrátený pracovný úväzok, zvyšovať svoje 
zručnosti, aby mohli prejsť na pracovné 
miesto v životaschopnejšom odvetví ;
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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 
chrániť 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; zdôrazňuje, že je 
dôležité kombinovať programy 
skráteného pracovného času so 
vzdelávaním a odbornou prípravou 
dotknutých pracovníkov;
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11.12.2020 A9-0233/3

Pozmeňujúci návrh 3
Guido Reil, Peter Kofod
v mene skupiny ID

Správa A9-0233/2020
Dennis Radtke, Agnes Jongerius
Silná sociálna Európa pre spravodlivé transformácie
(2020/2084(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. víta oznámenie predsedníčky 
Európskej komisie, v ktorom sa navrhuje 
európsky systém zaistenia v 
nezamestnanosti, a naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby predstavila svoj návrh; 
žiada, aby tento nástroj chránil všetky typy 
pracovníkov, znižoval tlak na verejné 
financie spôsobený vonkajšími otrasmi a 
chránil vnútroštátne systémy dávok v 
nezamestnanosti počas kríz, ktoré vedú k 
náhlemu nárastu výdavkov; žiada, aby sa 
tento návrh vzťahoval na krajiny HMÚ s 
možnosťou pristúpenia aj krajín, ktoré 
nie sú krajinami HMÚ;

10. odmieta návrh na zavedenie 
systému EÚ na zaistenie v 
nezamestnanosti , pretože predstavuje 
ďalší krok smerom k transferovej únii; 
zastáva názor, že takýto systém nerieši 
štrukturálne problémy na vnútroštátnom 
alebo regionálnom trhu práce, ktoré majú 
trvalý charakter; vyzýva členské štáty, aby 
namiesto toho primerane investovali do 
účinných politík trhu práce a 
hospodárskych reforiem s cieľom 
zabrániť dlhodobej nezamestnanosti;
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