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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o silnej sociálnej Európe pre spravodlivé transformácie
(2020/2084(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na články 3 a 5 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ),

– so zreteľom na články 9, 151, 152, 153, 156, 157 a 162 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie (ZFEÚ),

– so zreteľom na protokoly 1, 8 a 28 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä na jej hlavu IV 
(Solidarita),

– so zreteľom na Európsky pilier sociálnych práv vyhlásený Európskou radou, 
Európskym parlamentom a Európskou komisiou v novembri 2017,

– so zreteľom na Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj,

– so zreteľom na dohovory MOP, najmä na Dohovor o inšpekcii práce z roku 1947 (č. 
81),

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

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. januára 2020 s názvom Silná sociálna Európa 
pre spravodlivé transformácie (COM(2020)0014),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. decembra 2019 o Európskej zelenej dohode 
(COM(2019)0640),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. mája 2020 s názvom Správny čas pre Európu: 
náprava škôd a príprava budúcnosti pre ďalšie generácie (COM(2020)0456),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. mája 2020 s názvom Rozpočet EÚ 
umožňujúci realizáciu plánu obnovy Európy (COM(2020)0442),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. mája 2020 s názvom Upravený pracovný 
program Komisie na rok 2020 (COM(2020)0440),

– so zreteľom na návrh Komisie z 28. mája 2020 na nariadenie Rady, ktorým sa zriaďuje 
Nástroj Európskej únie na obnovu s cieľom podporiť obnovu po pandémii COVID-19 
(COM(2020)0441),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. februára 2020 s názvom Formovanie digitálnej 
budúcnosti Európy (COM(2020)0067),
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– so zreteľom na návrh Komisie z 1. júla 2020 na odporúčanie Rady o odbornom 
vzdelávaní a príprave (OVP) v záujme udržateľnej konkurencieschopnosti, sociálnej 
spravodlivosti a odolnosti (COM(2020) 275)),

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie, ktorý je sprievodným 
dokumentom k návrhu odporúčania Rady s názvom Most k pracovným miestam – 
posilnenie záruky pre mladých ľudí (SWD(2000)0124),

– so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 10. júla 2020 o návrhu rozhodnutia Rady 
o usmerneniach pre politiku zamestnanosti členských štátov1,

– so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 8. júla 2020 o návrhu nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ 
ide o zdroje na osobitné pridelené prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 10. októbra 2019 o zamestnanosti a sociálnych 
politikách v eurozóne3,

– so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie zo 4. apríla 2019 o návrhu rozhodnutia 
Rady o usmerneniach pre politiku zamestnanosti členských štátov4,

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci o európskom semestri 
pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom 
prieskume rastu na rok 2020

– 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,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1181 z 8. júla 2019 o usmerneniach pre 
politiky zamestnanosti členských štátov5,

– 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 20196,

– so zreteľom na politické usmernenia pre Európsku komisiu na roky 2019 – 2024 s 
názvom Ambicióznejšia Únia, ktoré predstavila predsedníčka Komisie Ursula von der 
Leyen,

1 Prijaté texty, P9_TA(2020)0194.
2 Prijaté texty, P9_TA(2020)0180.
3 Prijaté texty, P9_TA(2019)0033.
4 Prijaté texty, P8_TA(2019)0337.
5 Ú. v. EÚ L 185, 11.7.2019, s. 44.
6 Prijaté texty, P8_TA(2019)0202.
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– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 23. 
januára 2019 s názvom Sociálny dialóg v záujme inovácie v digitálnom hospodárstve,

– so zreteľom na jarnú hospodársku prognózu Komisie zo 6. mája 2020,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 18. 
septembra 2020 s názvom Dôstojné minimálne mzdy v celej Európe,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 15. júla 
2020 s názvom Plán obnovy Európy a viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. 
decembra 2019 s názvom Spoločné minimálne normy v oblasti poistenia v 
nezamestnanosti v členských štátoch EÚ – konkrétny krok smerom k účinnej 
implementácii Európskeho piliera sociálnych práv,

– so zreteľom na štúdiu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných 
podmienok (Eurofound) o ochorení COVID-19: Politické reakcie naprieč Európou,

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanoviská Výbor pre kultúru a vzdelávanie a Výboru pre práva žien a 
rodovú rovnosť,

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

A. keďže udržateľný rozvoj je základným cieľom Európskej únie. keďže sociálne trhové 
hospodárstvo je založené na dvoch vzájomne sa dopĺňajúcich pilieroch, a to na 
presadzovaní hospodárskej súťaže a rozsiahlych opatreniach sociálnej politiky;

B. keďže stratégia Európa 2020 bola začatá v roku 2010 na podporu inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu; keďže napriek slovám „udržateľný“ a „inkluzívny“ 
sa pri vykonávaní lisabonskej stratégie uprednostnil rast pred väčšinou ostatných 
cieľov;

C. keďže systémy sociálneho zabezpečenia zahŕňajú sociálne zabezpečenie, zdravotnú 
starostlivosť, vzdelávanie, bývanie, zamestnanosť, spravodlivosť a sociálne služby pre 
zraniteľné skupiny; keďže sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie sú pre 
zamestnávateľov a odborové zväzy kľúčovými nástrojmi na stanovenie spravodlivých 
miezd a pracovných podmienok;

D. keďže kľúčové oblasti politiky pre sociálne investície zahŕňajú sociálne zabezpečenie, 
zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie, bývanie, zamestnanosť, spravodlivosť a sociálne 
služby pre zraniteľné skupiny; 

E. keďže miera bezdomovectva sa zvýšila o 70 % a zaznamenala za posledné desaťročie 
vo väčšine členských štátov neustály rast;

F. keďže sa očakáva ďalšie zväčšenie polarizácie pracovných miest a očakáva sa, že viac 
pracovných miest bude na vyššej a nižšej úrovni spektra zručností;
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G. keďže miera nezamestnanosti je vyššia ako 7 % a miera nezamestnanosti mladých ľudí 
stúpla na 17 % a očakáva sa, že sa bude ďalej zvyšovať v dôsledku ochorenia COVID-
197;

H. keďže kríza odhalila zneužívanie práv cezhraničných a sezónnych pracovníkov; 

I. keďže osoby so zdravotným postihnutím sú obzvlášť vystavené kríze spôsobenej 
ochorením COVID-19;

1. vyzdvihuje, že EÚ začala prechod na nízkouhlíkové, klimaticky neutrálne obehové 
hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje, ktoré musí ísť ruka v ruke so zvyšovaním 
blahobytu, sociálnym pokrokom, bezpečnosťou, prosperitou, rovnosťou a začlenením; 
domnieva sa, že sociálna udržateľnosť je základným predpokladom spravodlivej a 
inkluzívnej digitálnej a zelenej transformácie; domnieva sa, že toto obdobie obnovy 
musí byť obdobím na reformy založené na solidarite, integrácii, sociálnej 
spravodlivosti, spravodlivom rozdelení bohatstva, rodovej rovnosti, kvalitných 
verejných systémoch sociálneho zabezpečenia, kvalitných pracovných miestach a na 
udržateľnom raste;

2. zdôrazňuje, že sa musí vypracovať ambiciózny politický pracovný program s 
identifikovateľnými, jasnými a povinnými cieľmi a ukazovateľmi sociálnej 
udržateľnosti; poukazuje na to, že budúci sociálny samit EÚ plánovaný na máj 2021 v 
Porte by bol dokonalou príležitosťou na prijatie tohto pracovného programu na 
najvyššej politickej úrovni vedúcimi predstaviteľmi 27 členských štátov a Európskej 
rady, Európskeho parlamentu a Európskej komisie;

Rámec riadenia pre sociálny pokrok

3. domnieva sa, že v Portskom pracovnom programe by sa mal uplatňovať dvojitý prístup, 
t. j. mal by sa zamerať na časť úniovej Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj týkajúcu sa 
sociálnej udržateľnosti a zároveň pripraviť pôdu pre realizáciu zásad Európskeho piliera 
sociálnych práv stanovením ambicióznych cieľov a nástrojov; poukazuje na to, že 
sociálny rozmer lisabonskej stratégie mal obmedzený úspech sčasti pre dobrovoľný 
charakter účasti členských štátov a pre nedostatočné účinné vykonávanie; 

4. zdôrazňuje, že ciele nového programu pre silnú sociálnu Európu sa musia posilniť 
povinnou vymáhateľnosťou a odzrkadľovať hospodárske a environmentálne záväzky, 
ktorých dodržiavanie je spojené s prístupom k európskym finančným prostriedkom; 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 pred hospodárskymi slobodami 
na jednotnom trhu a prijatie paktu o udržateľnom rozvoji a sociálnom pokroku, čím sa 
sociálne a udržateľné ciele stanú povinnými; 

Finančné prostriedky pre silnú sociálnu a udržateľnú Európu

5. vyzýva členské štáty, aby v plnej miere využívali fiškálnu flexibilitu na prevenciu a 
zmiernenie sociálnych dôsledkov krízy spôsobenej pandémiou COVID-19; zdôrazňuje 

7 Štatistika nezamestnanosti: Eurostat, júl 2020
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význam vykonávania Európskeho piliera sociálnych práv v kontexte európskeho plánu 
obnovy, a to na rovnakej úrovni ako zelená dohoda a digitálna transformácia; žiada 
preto, aby nadchádzajúce reformy spojené s balíkom obnovy mali vzostupnú sociálnu 
konvergenciu ako jeden z hlavných cieľov národných programov reforiem, a to aj 
prostredníctvom finančnej podpory; v tomto zmysle sa domnieva, že nové ciele 
programu Porto 2030 by mali byť zahrnuté do plánu obnovy spolu s hospodárskymi a 
environmentálnymi cieľmi; 

6. zdôrazňuje, že sociálne investície do balíka obnovy by mali byť ambiciózne ako ciele 
pracovného programu Porto, aby sa poskytla potrebná finančná podpora, a že osobitné 
plány sociálneho pokroku by ako také mali dopĺňať národné plány podpory obnovy a 
odolnosti a národné energetické a klimatické plány;

7. víta zriadenie nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v prípade 
núdze (SURE); vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosť zavedenia trvalého 
osobitného nástroja v tejto súvislosti; zdôrazňuje, že spoločnosti využívajúce verejnú 
finančnú podporu nesmú prepúšťať pracovníkov, znižovať mzdy, obmedzovať práva a 
ochranu pracovníkov ani vyplácať odmeny riadiacim pracovníkom alebo dividendy 
akcionárom;

8. víta oznámenie o úniovom systéme zaistenia v nezamestnanosti;

9. víta zavedenie Fondu na spravodlivú transformáciu; pripomína, že boj proti zmene 
klímy a následné štrukturálne zmeny budú mať vážny dosah na mnohé európske regióny 
a ich obyvateľov;

10. vyjadruje znepokojenie nad tým, že v kontexte obnovy po pandémii ochorenia COVID-
19 bude v nadchádzajúcich rokoch bezprostredne nutné riešiť chudobu detí; zdôrazňuje, 
že členské štáty by mali vyčleniť aspoň 5 % zdrojov Európskeho sociálneho fondu 
(ESF+) v rámci zdieľaného riadenia na podporu činností v rámci európskej záruky pre 
deti; trvá na tom, že je potrebné vytvoriť samostatný rozpočtový riadok v rámci ESF+ 
pre európsku záruku pre deti a vyčleniť 20 miliárd EUR;

11. víta v tejto súvislosti plány Komisie na posilnenie európskej záruky pre mladých ľudí;

Portský pracovný program: ciele a návrhy

12. domnieva sa, že silný program sociálnej Európy pre udržateľný rozvoj by mal zahŕňať 
ukazovatele hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho blahobytu a mal by 
zahŕňať tieto oblasti: dôstojná práca, sociálna spravodlivosť a rovnaké príležitosti, silné 
systémy sociálneho zabezpečenia a spravodlivá mobilita;

1. Dôstojná práca a udržateľné a inkluzívne trhy práce

13. vyzýva Komisiu, aby predložila právny rámec pre minimálne mzdy a kolektívne 
vyjednávanie s cieľom odstrániť chudobu zamestnaných osôb a podporiť kolektívne 
vyjednávanie; opakuje svoju výzvu Komisii, aby vypracovala štúdiu o indexe životného 
minima, ktorý by mohol slúžiť ako referenčný nástroj pre sociálnych partnerov;

14. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa zaviazali, že do roku 2030 dosiahnu 90 
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percentný rozsah kolektívneho vyjednávania;

15. vyzýva na posilnenie nástroja záruky pre mladých ľudí na podporu iniciatív, ako sú 
iniciatívy uvedené vyššie v texte, s cieľom znížiť do roku 2030 dlhodobú 
nezamestnanosť a nezamestnanosť mladých ľudí aspoň o 50 %;

16. vyzýva Komisiu, aby do procesu semestra a sociálneho prehľadu zahrnula celkový cieľ 
zvýšenia kvality práce na európskej úrovni, s cieľom usmerňovať a posudzovať prínos 
politík zamestnanosti v členských štátoch k plneniu cieľov udržateľného rozvoja a 
Európskeho piliera sociálnych práv;

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa usilovali o dosiahnutie cieľa znížiť množstvo 
dočasných zamestnaní tak, aby predstavovali menej ako 10 % všetkých zamestnaní, 
pričom viac ako 80 % vytvorených pracovných miest by malo byť stredne alebo vysoko 
platených a sústredených v udržateľných odvetviach; naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby odstránili prax uzatvárania zmlúv na nula hodín;

18. vyzýva členské štáty, aby sa zaviazali k odstráneniu úmrtí súvisiacich s prácou do roku 
2030; naliehavo vyzýva Komisiu, aby predložila ambiciózne návrhy týkajúce sa 
muskuloskeletálnych porúch a porúch súvisiacich so stresom; vyzýva Komisiu, aby 
predložila strategický program EÚ pre opatrovateľov ako krok smerom ku 
kvalitatívnemu posilneniu postavenia sektora zdravotnej starostlivosti v EÚ;

19. vyzýva Komisiu, aby navrhla smernicu o dôstojných pracovných podmienkach a 
právach v digitálnom hospodárstve, ktorá by sa vzťahovala aj na pracovníkov s 
neštandardnou formou zamestnania, pracovníkov platforiem a samostatne zárobkovo 
činné osoby; naliehavo vyzýva Komisiu, aby do tejto smernice zahrnula minimálne 
normy pre spravodlivú prácu na diaľku a právo na odpojenie sa;

20. vyzýva Komisiu, aby zaviedla novú rámcovú smernicu o informovaní pracovníkov, 
konzultáciách s nimi a ich účasti pre formy európskych spoločností vrátane 
subdodávateľských reťazcov a franchisingov a pre spoločnosti, ktoré využívajú 
európske nástroje mobility spoločností, s cieľom stanoviť minimálne normy; vyzýva 
tiež na revíziu smernice o európskej zamestnaneckej rade;

21. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby stanovili podmienky a požiadavky potrebné na to, 
aby sa do roku 2030 na aspoň 80 % spoločností vzťahovali dohody o udržateľnej správe 
a riadení spoločností;

22. trvá na tom, aby členské štáty zvýšili svoje kapacity v oblasti presadzovania práva tak, 
aby najneskôr do roku 2030 na 10 000 zamestnaných osôb pripadal aspoň jeden 
inšpektor práce; 

2. Sociálna spravodlivosť a rovnaké príležitosti

23. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby urýchlili vykonávanie európskej záruky pre deti 
tak, aby do roku 2030 malo každé dieťa v EÚ plný prístup ku kvalitnej a bezplatnej 
zdravotnej starostlivosti, vzdelávaniu a starostlivosti o deti, žilo v dôstojnom dome a 
dostávalo primeranú výživu;
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24. trvá na tom, aby Komisia navrhla rámec pre systémy minimálneho príjmu, s pokrytím 
100 %; 

25. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby sa zaviazali odstrániť rozdiely v odmeňovaní žien 
a mužov – a z toho vyplývajúce rozdiely v dôchodkoch – s cieľom 0 % do roku 2030 a 
predložiť právny rámec týkajúci sa transparentnosti odmeňovania;

26. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa zaviazali k odstráneniu efektu skleného stropu, 
pokiaľ ide o vrcholové orgány kótovaných spoločností, a to zavedením cieľa dosiahnuť 
aspoň 40 % zastúpenie žien vo vyšších riadiacich funkciách;

27. vyzýva Komisiu, aby predložila európsku stratégiu týkajúcu sa zdravotného postihnutia 
na obdobie po roku 2020; podporuje presadzovanie odbornej prípravy, a to aj pre 
zraniteľné skupiny a osoby so zdravotným postihnutím;

3. Spoľahlivé systémy sociálneho zabezpečenia

28. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby investovali 30 % prostriedkov Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti do vykonávania zásad Európskeho piliera sociálnych práv s 
cieľom odstrániť chudobu; 

29. zdôrazňuje, že EÚ a jej členské štáty majú voči občanom povinnosť zabezpečiť ich 
všeobecný prístup k dôstojnému a cenovo dostupnému bývaniu; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby maximalizovali úsilie investovať do cenovo dostupného bývania s 
cieľom pokryť potreby bývania skupín s nízkymi a strednými príjmami (tri kvintily s 
najnižšími príjmami), zabezpečujúc, aby aspoň 30 % všetkých novovybudovaných 
domov predstavovalo cenovo dostupné bývanie pre obe tieto príjmové skupiny, a 
odstrániť energetickú chudobu do roku 2030;

30. trvá na tom, aby všetci pracovníci boli zahrnutí do systému sociálneho zabezpečenia a 
mali nárok na dávky v nezamestnanosti, platenú práceneschopnosť, úrazové poistenie a 
ochranu pred nespravodlivým prepustením;

31. zdôrazňuje, že univerzálny prístup k verejným, solidárnym a primeraným dôchodkom a 
starobným dôchodkom sa musí zaručiť pre všetkých; 

4. Spravodlivá mobilita

32. vyzýva Komisiu, aby zrevidovala smernicu o agentúre dočasného zamestnávania s 
cieľom vytvoriť právny rámec na zabezpečenie dôstojných pracovných podmienok a 
rovnakého zaobchádzania so sezónnymi pracovníkmi v rámci EÚ a mobilnými 
pracovníkmi, ktorí majú zmluvy na dobu určitú s agentúrami dočasného zamestnávania 
alebo akýmkoľvek iným typom sprostredkovateľa trhu práce; zdôrazňuje, že tento 
právny rámec by mal zahŕňať: zákaz sprostredkovateľov na trhu práce, ktorí 
nedodržiavajú smernicu o agentúre dočasného zamestnávania, pôsobiacich na 
jednotnom trhu, garantovanú minimálnu mzdu, garantovaný minimálny počet hodín za 
týždeň/mesiac, ktorý zamestnávateľ nemôže odpočítať z minimálnej mzdy, žiadne 
zrážky zo mzdy v prípade zmlúv na kratší pracovný čas, zaručené rovnaké 
zaobchádzanie s akoukoľvek osobou, ktorá je v príslušnom členskom štáte chránená ako 
pracovník pracujúci v tej istej spoločnosti/odvetví, požiadavka, aby všetky agentúry 
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dočasného zamestnávania pôsobiace na vnútornom trhu boli registrované v európskom 
registri a aby mali certifikáciu na pôsobenie na jednotnom trhu, a sankcie uvalené na 
spoločnosti používajúce podvodné postupy prijímania do zamestnania a obchodujúce s 
ľuďmi na účely pracovného vykorisťovania;

33. zdôrazňuje, že postupy zakladania dcérskych spoločností alebo vytvárania 
subdodávateľských reťazcov s cieľom znížiť príspevky na sociálne zabezpečenie bez 
toho, aby sa v praxi vytváralo účinné sociálne poistenie, sú škodlivé pre udržateľnosť 
systémov sociálneho zabezpečenia a Komisia a členské štáty ich musia riešiť; vyzýva 
Komisiu, aby prijala legislatívne opatrenia na obmedzenie možnej dĺžky 
subdodávateľského reťazca, ako aj na zabezpečenie všeobecnej spoločnej a nerozdielnej 
zodpovednosti v rámci celého subdodávateľského reťazca, s cieľom chrániť práva 
pracovníkov;

34. zdôrazňuje, že na to, aby bol Európsky orgán práce (ELA) účinný v boji proti 
sociálnemu dampingu a vykorisťovaniu a zneužívaniu pracovníkov, mal by mať 
možnosť vykonávať kontroly a ukladať sankcie a pokuty spoločnostiam, ktoré 
nedodržiavajú predpisy; naliehavo vyzýva Komisiu, aby to zahrnula do hodnotenia 
mandátu Európskeho orgánu práce;

35. je hlboko znepokojený súčasným nárastom podielu štátnych príslušníkov tretích krajín v 
odvetviach s povesťou neistých pracovných podmienok a prípadov zneužívania;

36. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Európsky trh práce prechádza veľkými zmenami. Tieto zmeny vytvárajú výzvy a nové 
príležitosti, ktoré ovplyvňujú všetky členské štáty a všetkých Európanov. 

Sociálne trhové hospodárstvo je založené na sociálnej spravodlivosti. Mali by sme pomôcť 
našej spoločnosti účinne čeliť zmenám, aby sme sa stali odolnejšími v záujme dosiahnutia 
najvyšších noriem kvality života a podpory blahobytu. Keďže prechádzame ekologickou a 
digitálnou transformáciou a čelíme aj problému starnutia obyvateľstva, chápeme, že európske 
hospodárstvo, pracovnoprávne vzťahy a sociálne veci sa budú musieť zodpovedajúcim 
spôsobom a veľmi rýchlo prispôsobiť.

V súčasnosti je v EÚ zamestnaných rekordný počet 241,5 milióna ľudí. Medzinárodná 
finančná kríza a v súčasnosti aj pandémia však často sťažujú pracujúcim ľuďom 
zabezpečovanie ich každodenných potrieb. Spravodlivá minimálna mzda pre pracovníkov 
zamestnaných v EÚ môže umožniť dôstojný život. Medzi hlavné výzvy, ktoré sa snažíme 
riešiť a zdôrazniť v správe, patria: požiadavka dôstojného života pre pracovníkov a 
spravodlivá minimálna mzda, riešenie neustáleho rastu nezamestnanosti mladých ľudí, pomoc 
nízkokvalifikovaným pracovníkom pri využívaní celoživotného vzdelávania, zabezpečenie 
zásady rovnakej odmeny za rovnakú prácu a preklenutie rodových rozdielov, cenovo 
dostupné bývanie, sociálne začlenenie osôb so zdravotným postihnutím a prístup na trh práce, 
modernizácia infraštruktúry zdravotnej starostlivosti a cenovo dostupný prístup k nej, boj 
proti chorobám a predovšetkým boj proti rakovine, ako sa uvádza v programe Európskej 
komisie. Tieto výzvy ešte zhoršila kríza spôsobená pandémiou COVID-19, v dôsledku ktorej 
je táto strategická správa na prijatie opatrení nevyhnutná.

Spravodlivá transformácia znamená prechod na ekologickejšie a digitálne hospodárstvo, ktoré 
ovplyvňuje horizontálne a hĺbkovo regióny, mestá a miestne obyvateľstvo, ale aj rôzne 
odvetvia a pracovníkov. 
Na zabezpečenie spravodlivej transformácie je mimoriadne dôležité, aby sa v 
nadchádzajúcom rozhodovacom procese uplatňovali sociálne aspekty. Len ak investujeme do 
ľudského kapitálu a zabezpečíme dostatočnú ochranu pre každého pracovníka, môžeme 
zaistiť, aby sa na nikoho nezabudlo. Dosiahnutie spravodlivej transformácie priamo súvisí s 
vykonávaním Európskeho piliera sociálnych práv a jeho 20 kľúčových zásad.

Cieľom tejto správy je zdôrazniť najdôležitejšie výzvy, ktorým bude európsky trh práce, 
regióny, odvetvia a pracovníci v nasledujúcich desiatich rokoch čeliť, a opísať kľúčové 
iniciatívy, ktoré sa majú v tejto súvislosti prijať. Spravodajcovia preto žiadajú, aby sa na 
sociálnom samite v Porte na budúci rok prijal základný sociálny program (Portský program).

Správa má tri časti: Rámec riadenia pre sociálny pokrok; Finančné prostriedky pre silnú 
sociálnu a udržateľnú Európu; Portský pracovný program: ciele a návrhy.

Zatiaľ čo prvá časť sa zameriava na vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv a prijatie 
paktu o udržateľnom rozvoji a sociálnom pokroku, v druhej časti sa poukazuje na finančné 
nástroje na dosiahnutie spravodlivej transformácie, ako je Európsky sociálny fond, záruka pre 
mladých ľudí, záruka pre deti, nástroj SURE a Fond na spravodlivú transformáciu.
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V tretej časti spravodajcovia požadujú uvedený Portský pracovný program, v ktorom sa 
zdôrazňujú rôzne povinné ciele a návrhy týkajúce sa: 

1. DÔSTOJNÁ PRÁCA A UDRŽATEĽNÉ A INKLUZÍVNE TRHY PRÁCE
2. SOCIÁLNA SPRAVODLIVOSŤ A ROVNAKÉ PRÍLEŽITOSTI
3. SPOĽAHLIVÉ SYSTÉMY SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA
4. SPRAVODLIVÁ MOBILITA

V každej z týchto častí sa uvádza niekoľko cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2030. 
Zatiaľ čo každý pracovník by mal dostávať dôstojné životné minimum, spravodajcovia 
požadujú široký rozsah kolektívneho vyjednávania. Kolektívne vyjednávanie je jadrom 
fungovania sociálnych trhových ekonomík a jedným z najlepších spôsobov podpory 
dôstojných miezd v EÚ. Kolektívne vyjednávanie nemôže regulovať len úrovne miezd, ale aj 
pracovné podmienky, a môže mať silnú súvislosť medzi účasťou pracovníkov na pracovisku a 
výkonnosťou a príjmami spoločností.

Zároveň by sa nezamestnanosť mladých ľudí mala znížiť aspoň o polovicu, pričom 
ambiciózny cieľ by sa nemal zanedbávať.

Ďalším aspektom je rodová rovnosť. Mal by sa odstrániť rozdiel v odmeňovaní žien a mužov 
a malo by sa podporovať zastúpenie žien vo vrcholových riadiacich pozíciách kótovaných 
spoločností. 
Okrem toho sa v správe požaduje cenovo dostupné bývanie pre každého a minimum sociálnej 
ochrany.

Domnievame sa, že odkaz na vplyv pandémie ochorenia COVID-19 na zdravotníckych 
pracovníkov, a najmä na opatrovateľov, a celostná stratégia, ktorá sa im venuje, ale aj 
zlepšenie zdravotníckej infraštruktúry v EÚ a prístup k nej, môžu zabezpečiť, aby územie EÚ 
lepšie reagovalo na potreby pracovníkov.

Napokon sme presvedčení, že je potrebné podporovať práva cezhraničných a sezónnych 
pracovníkov. V správe sa zdôrazňuje význam Európskeho orgánu práce (ELA) v tejto 
súvislosti a vyzýva sa na posilnenie jeho právomocí, pokiaľ ide o rýchlu koordináciu s 
vnútroštátnymi orgánmi, inšpekcie a širšie zodpovednosti.


