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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 3 a 5 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ),

– so zreteľom na články 9, 145, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 165, 166, 
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),

– so zreteľom na Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím,

– 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 
hospodárska reakcia na vypuknutie nákazy COVID-19 (COM(2020)0112),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 12. júna 2019 s názvom Prehĺbenie európskej 

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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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 na odporúčanie 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 
Komisie Ursula von der Leyen,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. apríla 2017 s názvom Vytvorenie Európskeho 
piliera sociálnych práv (COM(2017)0250),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. apríla 2017 s názvom Iniciatíva na podporu 
rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom pracujúcich rodičov 

5 Prijaté texty, P8_TA(2018)0181.
6 Ú. v. EÚ L 185, 11.7.2019, s. 44.
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a opatrovateľov (COM(2017)0252),

– 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 práce7,

– 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/EÚ8,

– 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 a na Európsky pakt pre rodovú rovnosť 2011 – 2020 a príslušné 
závery Rady zo 7. marca 20119,

– 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 zo 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),

7 Ú. v. EÚ L 307, 18.11.2008, s. 11.
8 Ú. v. EÚ L 188, 12.7.2019, s. 79.
9 Ú. v. EÚ C 155, 25.5.2011, s. 10.
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– 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)2018/84910, 
(EÚ)2018/85011, (EÚ)2018/85112 a (EÚ)2018/85213),

– 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 
primerané, bezpečné a udržateľné dôchodky (COM(2012)0055),

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

– so zreteľom na svoje uznesenie z 10. októbra 2019 o zamestnanosti a sociálnych 
politikách v eurozóne14,

– 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 201915,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. decembra 2018 o vzdelávaní v digitálnej ére: 
výzvy, príležitosti a ponaučenia pre tvorbu politík EÚ16,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. septembra 2018 o spôsoboch opätovného 
začlenenia pracovníkov, ktorí sa zotavujú z úrazu a choroby, do kvalitného 
zamestnania17,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. novembra 2017 o boji proti nerovnostiam ako 
prostriedku na podporu tvorby pracovných miest a rastu18,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 24. októbra 2017 o politikách zameraných na 
zabezpečenie minimálneho príjmu ako nástroja boja proti chudobe19,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. septembra 2017 o novom programe v oblasti 
zručností pre Európu20,

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

10 Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 93.
11 Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 100.
12 Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 109.
13 Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 141.
14 Prijaté texty, P9_TA(2019)0033.
15 Prijaté texty, P8_TA(2019)0202.
16 Prijaté texty, P8_TA(2018)0485.
17 Ú. v. EÚ C 433, 23.12.2019, s. 9.
18 Ú. v. EÚ C 356, 4.10.2018, s. 89.
19 Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 156.
20 Ú. v. EÚ C 337, 20.9.2018, s. 135.
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práv21,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 26. mája 2016 o chudobe: rodové hľadisko22,

– so zreteľom na svoju pozíciu z 2. februára 2016 o návrhu rozhodnutia Európskeho 
parlamentu a Rady o zriadení európskej platformy na posilnenie spolupráce v oblasti 
prevencie a odrádzania od nelegálnej práce23,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2015 o strategickom rámci EÚ v oblasti 
ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie 2014 – 202024,

– so zreteľom na iniciatívu OECD a Európskej komisie s názvom Stav zdravia v EÚ 
a súvisiacu správu s názvom Health at a glance: Europe 2018 (Zdravie 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 EÚ25,

– 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)26a článok 
141 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (1992) o zásade rovnakej odmeny za 
rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty,

– 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 %,

21 Ú. v. EÚ C 242, 10.7.2018, s. 24.
22 Ú. v. EÚ C 76, 28.2.2018, s. 93.
23 Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 157.
24 Ú. v. EÚ C 366, 27.10.2017, s. 117.
25 Ú. v. EÚ C 199E, 7.7.2012, s. 25. 
26 Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 23.
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– 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 
záruky pre mladých ľudí a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí,

– 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)27,

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

– so zreteľom na štúdiu Európskej siete pre sociálnu politiku nazvanú In-work poverty in 
Europe: A study of national policies (Chudoba zamestnaných v Európe: štúdia 
národných politík) z mája 2019,

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

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2019/1152 z 20. júna 2019 
o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii28,

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A9-0000/2020),

A. keďže HDP EÚ podľa prognóz klesne v roku 2020 približne o 7,5 %;

B. keďže kríza spojená s pandémiou COVID-19 je symetrický šok, ktorý postihuje všetky 
členské štáty, hoci vplyv krízy bude nerovnomerný;

C. keďže účinná koordinácia európskej hospodárskej, sociálnej a zdravotnej politiky s 
európskym semestrom v jej jadre má zásadný význam pre zmiernenie dosahu krízy;

D. keďže sociálne investície sú nevyhnutné na zabezpečenie udržateľného rozvoja a 
inkluzívnych spoločností; 

E. keďže výsledkom úsporných politík sú menej chrániace a nedostatočne financované 
sociálne systémy a systémy zdravotnej starostlivosti, čo ešte zhoršilo dosah pandémie v 
niektorých členských štátoch;

F. 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; 

G. keďže kríza bude mať výrazný vplyv na sociálne podmienky, najmä pre zraniteľné 
skupiny; 

H. keďže spravodlivé životné minimum, pevné systémy kolektívneho vyjednávania a 
sociálna ochrana môžu znížiť chudobu zamestnaných osôb, znížiť nerovnosti a vytvárať 
dopyt;

27 Ú. v. EÚ L 151, 7.6.2019, s. 70.
28 Ú. v. EÚ L 186, 11.7.2019, s. 105.



PR\1207797SK.docx 9/11 PE653.836v01-00

SK

1. 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;

2. je znepokojený ničivými sociálnymi účinkami krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19, 
najmä pokiaľ ide o zraniteľné skupiny; zdôrazňuje, že len rozhodná a koordinovaná 
európska reakcia môže kompenzovať dôsledky súčasnej krízy;

3. zdôrazňuje, že v súčasnej kríze sa Pakt stability a rastu ukázal ako nedostatočný, keďže 
členským štátom neposkytuje fiškálny priestor, ktorý potrebujú na absorbovanie 
nerovnováh a zmiernenie sociálnych dôsledkov, čo si vyžaduje aktiváciu únikovej 
doložky; žiada, aby sociálnym a ekologickým cieľom bola priznaná rovnaká právna 
vymáhateľnosť, akú má fiškálna konsolidácia a finančná stabilita;

4. upozorňuje, že napriek významu rozumných a zodpovedných fiškálnych politík by 
rozpočtová stabilita nemala byť na úkor verejných investícií, najmä do systémov 
vzdelávania, sociálneho zabezpečenia a zdravotníctva;

5. víta Európsky nástroj obnovy (Next Generation EU); vyzýva členské štáty, aby využili 
všeobecnú únikovú doložku a investovali do ľudí a systémov sociálneho zabezpečenia; 
požaduje osobitné plány sociálneho pokroku s cieľom zabezpečiť účinnejšie a silnejšie 
sociálne štáty;

6. zdôrazňuje dôležitosť vykonávania Európskeho piliera sociálnych práv; zdôrazňuje, že 
v záujme podpory oživenia musí mať investičné úsilie EÚ prostredníctvom plánu 
obnovy silný sociálny rozmer;

7. víta návrh nástroja SURE od Komisie ako núdzové opatrenie v súvislosti s krízou 
spôsobenou pandémiou COVID-19, a vyzýva členské štáty, aby urýchlene dosiahli 
dohodu s cieľom umožniť jeho urýchlené vykonávanie;

8. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že finančná pomoc sa poskytne len 
podnikom, ktoré nie sú registrované v daňových rajoch;

9. vyzýva Komisiu, aby zlepšila hodnotiacu tabuľku zohľadnením ďalších ukazovateľov a 
jasných cieľov odrážajúcich všetkých 20 zásad Európskeho piliera sociálnych práv a 
vypracovala povinné ciele v sociálnej oblasti;

10. je znepokojený zvyšovaním miery nezamestnanosti, ktorá ovplyvní najmä mladých ľudí 
a pracovníkov na pozíciách s nízkou kvalifikáciou a na neistých pracovných miestach; 
vyzýva Komisiu, aby navrhla trvalý európsky systém zaistenia v nezamestnanosti a 
účinnejšiu a inkluzívnejšiu záruku pre mladých ľudí; vyzýva členské štáty, aby 
primerane investovali do účinných aktívnych politík trhu práce s cieľom zabrániť 
dlhodobej nezamestnanosti;

11. zdôrazňuje, že úspešné vykonávanie plánu obnovy EÚ si vyžaduje riadny sociálny 
dialóg a skutočnú účasť sociálnych partnerov; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
podporovali budovanie kapacít sociálnych partnerov s cieľom posilniť sociálny dialóg a 
kolektívne vyjednávanie;
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12. víta druhú fázu konzultácií Komisie so sociálnymi partnermi o rámci EÚ pre minimálne 
mzdy; vyzýva Komisiu, aby predložila európsky rámec pre minimálne mzdy s cieľom 
odstrániť chudobu zamestnaných zabezpečením dôstojného životného minima nad 
hranicou chudoby pre všetkých pracovníkov na základe kolektívnych zmlúv alebo 
vnútroštátnych právnych predpisov; požaduje záruky na úrovni EÚ pre dôstojné 
starobné dôchodky pre všetkých pracovníkov;

13. žiada Komisiu, aby navrhla právne nástroje na zabezpečenie dôstojných pracovných 
podmienok pre všetkých pracovníkov, rozšírenie rozsahu kolektívneho vyjednávania, 
zákaz pracovných zmlúv s nestanoveným pracovným časom, zrušenie nepravej 
samostatnej zárobkovej činnosti, stanovenie prísnych limitov pre subdodávateľské 
postupy a zlepšenie noriem sociálnej ochrany; vyzýva Komisiu, aby predložila európsku 
smernicu o dôstojných pracovných podmienkach pre pracovníkov platforiem a 
pracovníkov s neštandardnými zmluvami;

14. žiada vypracovanie programu práce na diaľku EÚ vrátane legislatívneho návrhu na 
zabezpečenie dôstojných pracovných podmienok zahŕňajúcich dodržiavanie pracovného 
času, dovolenky a práva na odpojenie; 

15. žiada Komisiu, aby predložila návrh európskeho digitálneho čísla sociálneho 
zabezpečenia;

16. je znepokojený obmedzenou medzigeneračnou sociálnou mobilitou a rastúcou 
nerovnosťou príjmov; zdôrazňuje, že vnútroštátne daňové systémy a systémy sociálnych 
dávok musia byť navrhnuté tak, aby znižovali nerovnosti, podporovali spravodlivosť a 
stimulovali účasť na trhu práce;

17. vyzýva Komisiu, aby v roku 2020 predložila záruku EÚ pre deti, komplexnú a 
integrovanú stratégiu boja proti chudobe založenú na právach, rámec EÚ pre 
vnútroštátne stratégie boja proti bezdomovectvu, aby vypracovala porovnávaciu štúdiu 
o rôznych systémoch minimálneho príjmu v členských štátoch a vyzdvihla najlepšie 
postupy s cieľom navrhnúť v tejto súvislosti rámcové riešenie;

18. víta zámer Komisie zaviesť záväzné opatrenia na zabezpečenie transparentnosti 
odmeňovania a naliehavo žiada ich rýchle prijatie, aby sa zabránilo ďalším rodovým 
nerovnostiam; 

19. požaduje prístupné a cenovo dostupné kvalitné služby starostlivosti o deti a služby 
predškolského vzdelávania, ako aj krátkodobé a dlhodobé služby starostlivosti o osoby 
odkázané na starostlivosť vrátane starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím; 

20. vyzýva Komisiu, aby predložila komplexnú a dlhodobú stratégiu EÚ pre oblasť 
zdravotného postihnutia na obdobie po roku 2020;

21. vyzýva členské štáty, aby zlepšili kvalitu, prístupnosť a inkluzívnosť svojich 
vzdelávacích systémov a zabezpečili kvalitnú odbornú prípravu v oblasti základných 
zručností pomocou prispôsobenej podpory, najmä pre najviac marginalizované skupiny 
v spoločnosti;

22. vyzýva Komisiu, aby aktualizovala program v oblasti zručností pre Európu s cieľom 
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splniť požiadavky na zručnosti na trhu práce EÚ a na ekologickú a digitálnu 
transformáciu; 

23. konštatuje, že pandémia COVID-19 mala za následok zvýšenie zdravotných a 
bezpečnostných rizík pre milióny pracovníkov; vyzýva Komisiu, aby 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; 

24. požaduje vytvorenie Európskej únie v oblasti zdravia, vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti, ktorá bude dostupná pre 
všetkých; 

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


