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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne 
aspekty v ročnej stratégii udržateľného rastu na rok 2021
(2020/2244(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 17. septembra 2020 s názvom Ročná stratégia 
udržateľného rastu na rok 2021 (COM(2020)0575),

– so zreteľom na návrh Komisie z 18. novembra 2020 na spoločnú správu Komisie 
a Rady o zamestnanosti 20211,

– so zreteľom na hospodársku prognózu OECD, zv. 2020, vydanie 2 z 1. decembra 20202,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 19. januára 2017 o európskom pilieri sociálnych práv3,

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

– so zreteľom na Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj z dielne OSN,

– 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 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 Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti,

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

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. novembra 2017 o boji proti nerovnostiam ako 
prostriedku na podporu tvorby pracovných miest a rastu4,

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

1 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=9834.
2 https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/39a88ab1-
en.pdf?expires=1608297658&id=id&accname=ocid194994&checksum=9CBED0AA8BFFDA2443FD90B36F3
2FAEE.
3 Ú. v. EÚ C 242, 10.7.2018, s. 24.
4 Ú. v. EÚ C 356, 4.10.2018, s. 89.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=9834
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/39a88ab1-en.pdf?expires=1608297658&id=id&accname=ocid194994&checksum=9CBED0AA8BFFDA2443FD90B36F32FAEE
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/39a88ab1-en.pdf?expires=1608297658&id=id&accname=ocid194994&checksum=9CBED0AA8BFFDA2443FD90B36F32FAEE
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/39a88ab1-en.pdf?expires=1608297658&id=id&accname=ocid194994&checksum=9CBED0AA8BFFDA2443FD90B36F32FAEE
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– 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 1. júla 2020 o európskom programe v oblasti 
zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť 
(COM(2020)0274),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. februára 2020 s názvom Formovanie digitálnej 
budúcnosti Európy (COM(2020)0067),

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie SWD(2020)0124 z 1. júla 2020, 
ktorý je sprievodným dokumentom k návrhu odporúčania Rady s názvom Most 
k pracovným miestam – posilnenie záruky pre mladých ľudí (COM(2020)0277),

– so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 10. júla 2020 o návrhu rozhodnutia Rady 
o usmerneniach pre politiku zamestnanosti členských štátov5,

– 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 ľudí6,

– so zreteľom na európsku hospodársku prognózu z jari 2020, ktorú Komisia uverejnila 
6. mája 20207,

– 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) z 24. júna 2020 s názvom COVID-19: Politické reakcie naprieč 
Európou,

– so zreteľom na Politické usmernenia pre budúcu Európsku komisiu (2019 – 2024) – 
„Ambicióznejšia Únia: Môj plán pre Európu“, ktoré predstavila predsedníčka Komisie 
Ursula von der Leyenová,

5 Prijaté texty, P9_TA(2020)0194.
6 Prijaté texty, P9_TA(2020)0180.
7 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-
forecasts/spring-2020-economic-forecast-deep-and-uneven-recession-uncertain-recovery.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX:52019PC0055
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2020-economic-forecast-deep-and-uneven-recession-uncertain-recovery
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2020-economic-forecast-deep-and-uneven-recession-uncertain-recovery
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– so zreteľom na Európsky pilier sociálnych práv vyhlásený Európskou radou, 
Parlamentom a Komisiou v novembri 2017,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. marca 2020 s názvom Nová priemyselná 
stratégia pre Európu (COM(2020)0102),

– so zreteľom na štúdiu OECD z 15. júna 2018 s názvom A Broken Social Elevator? How 
to Promote Social Mobility (Nefungujúci sociálny výťah? Ako podporovať sociálnu 
mobilitu)8,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 26. mája 2016 o chudobe: rodové hľadisko9,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 
z 19. septembra 2018 k rodovým rozdielom v digitálnej oblasti,

– so zreteľom na prehľadovú správu nadácie Eurofound o Šiestom európskom prieskume 
pracovných podmienok – súhrnná správa, (aktuálne vydanie z roku 2017)10,

– so zreteľom na spoločnú správu Komisie a nadácie Eurofound s názvom How 
computerisation is transforming jobs: evidence from Eurofound’s European Working 
Conditions Survey (Ako komputerizácia mení pracovné miesta: dôkazy z európskeho 
prieskumu pracovných podmienok nadácie Eurofound), uverejnenú v roku 201911,

– so zreteľom na štúdiu oddelenia vedeckej predikcie (STOA) výskumnej služby 
Európskeho parlamentu (EPRS) s názvom Rethinking education in the digital age 
(Prehodnotenie vzdelávania v digitálnej dobe),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. novembra 2018 o službách starostlivosti v EÚ 
na zlepšenie rodovej rovnosti12,

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

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. septembra 2018 o spôsoboch opätovného 
začlenenia pracovníkov, ktorí sa zotavujú z úrazu a choroby, do kvalitného 
zamestnania13, 

– so zreteľom na rozpravu so zástupcami národných parlamentov o prioritách európskeho 
semestra na rok 2021,

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanoviská Výboru pre rozpočet a Výboru pre kultúru a vzdelávanie,

8 https://www.oecd.org/social/broken-elevator-how-to-promote-social-mobility-9789264301085-en.htm.
9 Ú. v. EÚ C 76, 28.2.2018, s. 93.
10 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1634en.pdf.
11 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef19007.pdf.
12 Ú. v. EÚ C 363, 28.10.2020, s. 80.
13 Ú. v. EÚ C 433, 23.12.2019, s. 9.

https://www.oecd.org/social/broken-elevator-how-to-promote-social-mobility-9789264301085-en.htm
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1634sk.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef19007.pdf
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– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A9-0000/2021),

A. keďže v európskej hospodárskej prognóze Komisie z jesene 2020 sa predpokladá, 
že HDP EÚ klesne približne o 7,5 %, pričom následne dôjde k obnove a nárastu o 4 % 
v roku 2021 a o 3 % v roku 2022 a produkcia európskeho hospodárstva sa v roku 2022 
sotva dostane na svoju úroveň spred pandémie;

B. keďže vypuknutie pandémie COVID-19 zvrátilo kladný trend miery zamestnanosti 
z posledných šiestich rokov v krajinách EÚ27 a viedlo k zníženiu počtu zamestnaných 
osôb približne o 6,1 milióna v druhom štvrťroku 2020 a predpokladanému poklesu 
o 4,5 % v priebehu roka 202014; keďže zamestnanci, ktorí zostávajú na trhu práce, čelia 
zásadnému zníženiu počtu odpracovaných hodín a následnej strate príjmov;

C. keďže počet odpracovaných hodín je nastavený na rýchlejšie zvyšovanie než počet 
zamestnancov a zamestnanosť môže ešte viac klesnúť po prerušení režimov skráteného 
pracovného času; keďže prerozdelenie pracovníkov je obvykle zdĺhavé, a preto sa 
v roku 2021 očakáva nepatrný pokles zamestnanosti;

D. keďže pred pandémiou COVID-19 sa hospodárske trendy v ročných posúdeniach 
európskeho semestra všeobecne opisovali ako pozitívne; keďže z dôkazov vyplýva, 
že medzi osobami a medzi štátmi a regiónmi aj v nich pretrvávajú trvalé a rastúce 
nerovnosti;

E. keďže kríza spôsobená pandémiou COVID-19 viedla k prehĺbeniu rozdielov v príjmoch 
na celom svete, ktoré sú len čiastočne vyrovnané štátnymi subvenciami a politikami 
minimálnej mzdy; keďže zvyšovanie nerovností najviac postihuje zamestnancov 
s nižšími mzdami, nepomerne ženy a nových mladých zamestnancov s neistou prácou;

F. keďže kríza spôsobená pandémiou COVID-19 viedla k zvýšeniu miery nezamestnanosti 
mladých na úroveň 17,1 % v septembri 2020; keďže 11,6 % mladých ľudí vo veku 15 
až 24 rokov nemá zamestnanie ani sa nevzdeláva (NEET)15; keďže zvyšovanie 
nerovností medzi generáciami ovplyvňuje udržateľnosť systému sociálneho 
zabezpečenia, ako aj dobrý stav demokracie;

G. keďže ženy sú osobitne zraniteľné zmenami na trhu práce z dôvodu ich povinností 
v oblasti sociálnej starostlivosti, profesijnej segregácie a menej istých pracovných 
miest; keďže z medziodvetvového hodnotenia vyplýva, že u žien zo zraniteľných 
skupín, ako sú mladé ženy s deťmi, osoby so zdravotným postihnutím alebo ženy 
s migračným pôvodom, existuje väčšia pravdepodobnosť, že sa ocitnú v horšom 
postavení;

H. keďže rozdiel v zamestnanosti žien a mužov (11,4 %), v odmeňovaní žien a mužov 
(14 %) a v dôchodkoch žien a mužov zostáva neprípustne vysoký; keďže zlepšovanie 
zamestnaneckých príležitostí pre ženy, zabezpečenie rovnakých miezd a uľahčenie 
dosiahnutia rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom vrátane mužov má 
zásadný význam pre hospodársky rast a rozvoj, produktivitu a dlhodobú fiškálnu 

14 Návrh Komisie z 18. novembra 2020 na spoločnú správu Komisie a Rady o zamestnanosti na rok 2021 
(JER 2021).
15 JER 2021.
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udržateľnosť v EÚ;

I. keďže v priebehu pandémie COVID-19 sa zvýšila nezamestnanosť medzi dočasnými 
zamestnancami; keďže každý piaty pracovník v EÚ má pracovné miesto nízkej kvality; 
keďže sa očakáva, že v nasledujúcom desaťročí sa bude ďalej zvyšovať polarizácia 
pracovných miest a neštandardné formy zamestnania a že bude viac pracovných miest 
na hornom a dolnom konci spektra zručností16;

J. keďže vznikli alebo sa zintenzívnili nové formy zamestnanosti, ako je telepráca 
a neštandardné spôsoby práce, a keďže počas zákazu vychádzania takisto vznikli nové 
skutočnosti a zintenzívnili sa existujúce trendy vrátane domáceho násilia na ženách 
a zdravotných problémov zamestnancov, a to najmä psychologických;

K. keďže pandémia prehĺbila zdravotné a sociálne nerovnosti17 a keďže jedným 
z predpokladaných dôsledkov pandémie COVID-19 je zvýšenie miery chudoby; 
keďže nadácia Eurofound navrhuje doplniť do sociálneho prehľadu, ktorý je 
sprievodným dokumentom Európskeho piliera sociálnych práv (EPSR), ďalšie 
ukazovatele týkajúce sa kvality pracovného miesta, sociálnej spravodlivosti 
a rovnakých príležitostí, spoľahlivých systémov sociálneho zabezpečenia a spravodlivej 
mobility;

L. keďže pri hľadaní riešení prispôsobených na mieru trhu práce v rámci európskeho 
sociálneho modelu má zásadnú úlohu sociálny dialóg; keďže v Európe sa oslabil 
sociálny dialóg a znížil sa rozsah kolektívneho vyjednávania v dôsledku decentralizácie, 
ku ktorej došlo po kríze v roku 2008 a reformách trhu práce zavedených v niektorých 
členských štátoch, ako poukázali správy o jednotlivých krajinách v rámci európskeho 
semestra;

M. keďže demografická výzva si vyžaduje komplexný prístup založený na zmiešanom 
súbore politických riešení v oblasti dôchodkov, sociálneho zabezpečenia, bývania, 
školských zariadení pre najmenšie deti, dlhodobej starostlivosti, zdravotníckych 
systémov, sociálneho začlenenia, integrácie migrantov a rovnováhy medzi pracovným 
a súkromným životom, rodovej rovnosti, vysokej miery zamestnanosti a miezd;

N. keďže čelíme kritickému obdobiu našej histórie, v ktorom sa široko zdiskreditovala 
myšlienka, že hospodársky rast automaticky povedie k rozdeleniu bohatstva 
do všetkých sektorov spoločnosti; keďže sme svedkami stenčovania strednej 
spoločenskej vrstvy, zvyšovania neistoty pracovných miest robotníkov a pracovníkov 
platformy, ako aj rastúcej polarizácie, pokiaľ ide o príjmy a bohatstvo;

O. keďže na rozdiel od hypotézy vytláčania, ktorá prevládala v ekonomickom zmýšľaní 
v posledných troch desaťročiach, by v novej hospodárskej paradigme mali zohrávať 
kľúčovú úlohu verejné investície a ich efekt hromadenia (crowding-in);

16 Eurofound (2018), Upward convergence in the EU: Concepts, measurements and indicators (Vzostupná 
konvergencia v EÚ: Koncepcie, merania a ukazovatele), Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 
Luxemburg.
17 EuroHealthNet (2020), Recovering from the COVID-19 pandemic and ensuring health equity. The role of the 
European Semester (Obnova po pandémii COVID-19 a zabezpečenie rovnosti v zdraví. Úloha európskeho 
semestra). 
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1. víta začlenenie Európskeho piliera sociálnych práv do ročnej stratégie udržateľného 
rastu na rok 2021; vyzýva, aby sa v rámci nového hospodárskeho modelu prikladal 
spravodlivosti a sociálnym právam rovnaký význam ako makroekonomickej stabilite; 
zdôrazňuje ústrednú rolu sociálneho prehľadu v európskom semestri18;

2. konštatuje, že po desiatich rokoch od začiatku cyklu európskeho semestra 
pre koordináciu hospodárskych politík sa asymetrie v oblasti zamestnanosti 
a sociálnych vecí v Európe, ako je segmentácia trhu práce, mzdové rozpätie alebo 
chudoba detí, nielenže nevyriešili, ale ešte sa zhoršili, čo preukazuje, že verejné politiky 
na vnútroštátnej úrovni nestačia na vybudovanie spravodlivejšieho európskeho trhu 
práce a že sú potrebné silnejšie a širšie politiky na európskej úrovni;

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby reformovali finančný právny rámec a európsky 
semester s cieľom posilniť demokratickú zodpovednosť a zapojenie Európskeho 
parlamentu; zdôrazňuje, že ciele sociálneho pokroku týkajúce sa systémov sociálneho 
zabezpečenia a kvalitných pracovných miest treba chrániť pred uplatňovaním 
makroekonomickej podmienenosti;

4. zdôrazňuje, že v ročnej stratégii udržateľného rastu na rok 2021 sa uvádza dosiahnutie 
cieľa EÚ týkajúceho sa konkurencieschopnej udržateľnosti, pričom nejde ani 
o koncepciu vymedzenú ako cieľ v zmluvách EÚ, ani o súčasť cieľov OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja; vyzýva preto Komisiu, aby dosiahla ciele vymedzené v článku 3 
Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) a v článku 9 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
(ZFEÚ), a aby presnejšie vymedzila pojem odolnosti, ktorú chápe ako schopnosť nielen 
odolávať výzvam a vyrovnávať sa s nimi, ale aj prejsť zmenami udržateľným, 
spravodlivým a demokratickým spôsobom19;

5. zdôrazňuje potrebu začleniť sociálny pokrok ako investičnú prioritu spolu so zelenou 
a digitálnou transformáciou v záujme ochrany zraniteľných osôb pred negatívnym 
vplyvom súčasnej krízy; opätovne pripomína, že do národných plánov obnovy 
a odolnosti je nutné zahrnúť plány sociálneho pokroku, ktoré načrtnú vykonávanie 
Európskeho piliera sociálnych práv a sociálnych investícií;

6. zdôrazňuje zásadný význam fiškálnej flexibility pre podporu investícií do sociálnych 
práv, ako aj význam efektívneho uplatňovania hľadiska všetkých zásad obsiahnutých 
v Európskom pilieri sociálnych práv na všetkých stupňoch; požaduje, aby sa všetky 
navrhnuté fiškálne opatrenia posudzovali a monitorovali ex ante z hľadiska ustanovení 
článku 9 ZFEÚ s cieľom ohodnotiť ich sociálny vplyv a aby sa o nich uvažovalo len 
vtedy, keď budú výhodné pre vzostupnú sociálnu konvergenciu a keď zlepšia štandardy 
dobrých životných podmienok v členských štátoch;

7. ľutuje, že údaje v spoločnej správe o zamestnanosti nie sú predstavené jasne a že pokiaľ 
ide o údaje o vývoji miezd, produktivite, kapitálových ziskoch a výnosoch, subvenciách 
a daňových úľavách právnických osôb či daňovo-odvodovom zaťažení práce a kapitálu, 
často nie sú preukazné alebo sa ťažko porovnávajú; upozorňuje, že sa nemeria 

18 Tabuľka sociálnych ukazovateľov. Eurostat 2020 https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-
rights/indicators/social-scoreboard-indicators.
19 Oznámenie Komisie z 9. septembra 2020 s názvom Správa o strategickom výhľade za rok 2020 – Vytýčenie 
smeru k odolnejšej Európe (COM(2020)0493).

https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators
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viacfaktorová produktivita; vyzýva členské štáty, aby zahrnuli index rodovej rovnosti 
ako jeden z nástrojov európskeho semestra a analyzovali štrukturálne reformy z rodovej 
perspektívy;

8. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pripravili kvalitný balík opatrení v oblasti 
zamestnanosti vrátane legislatívnych iniciatív zameraných na zvýšenie miezd a ochranu 
dôstojných pracovných podmienok pre všetkých, a aby venovali osobitnú pozornosť 
telepráci, právu na odpojenie sa, duševnej pohode pri práci, bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci, právam pracovníkov platformy, zaručeniu kvalitných pracovných 
miest pre kľúčových pracovníkov a posilneniu demokracie pri práci i úlohe sociálnych 
partnerov a kolektívneho vyjednávania;

9. zdôrazňuje, že sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie sú rozhodujúcimi nástrojmi, 
ktoré umožňujú zamestnávateľom a odborovým zväzom stanoviť spravodlivé mzdy 
a pracovné podmienky a že silné systémy kolektívneho vyjednávania zvyšujú odolnosť 
členských štátov v čase hospodárskej krízy;

10. požaduje prijatie balíka opatrení týkajúcich sa kvalitných pracovných miest 
a poznamenáva, že makroekonomické politiky, ktoré zaručujú vysokú úroveň 
zamestnanosti, ako aj spravodlivé zdanenie, majú zásadný význam pre udržateľnosť 
národných dôchodkových systémov v demografických súvislostiach starnutia európskej 
populácie;

11. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti 
a aby zmenili zameranie systémov zdravotníctva na preventívnu starostlivosť, najmä 
vykonávaním príslušných odporúčaní pre jednotlivé krajiny;

12. zdôrazňuje, že spravodlivé vykonávanie programu EÚ v oblasti zručností má zásadný 
význam na podporu zdravotníckych systémov a riešenie nedostatočných zručností osôb 
v nových pracovných oblastiach; varuje však, že program v oblasti zručností nestačí 
na riešenie problému čoraz väčšej neistoty a chudoby pracujúcich na trhu práce v EÚ;

13. vyzýva na lepšiu koordináciu medzi hospodárskymi a sociálnymi politikami, ako aj 
medzi rôznymi fondmi obnovy a štrukturálnymi fondmi s cieľom zlepšiť súčinnosť 
a posilniť zdroje sociálnych investícií;

14. vyzýva Komisiu, aby analyzovala únik mozgov v určitých regiónoch a odvetviach a aby 
podporovala mobilných pracovníkov zabezpečením spravodlivej mobility a posilnením 
prenosnosti práv a nárokov;

15. poukazuje na to, že je potrebné vytvoriť spravodlivé podmienky pre spoločnosti, ktoré 
chcú získať prístup k verejným finančným prostriedkom a podpore, s cieľom predísť 
tomu, aby takúto podporu získavali spoločnosti so sídlom v daňových rajoch, 
spoločnosti, v ktorých sa zamestnanci podstatným spôsobom nepodieľajú 
na podnikových záležitostiach či spolurozhodovaní, prípadne spoločností, ktoré 
neuplatňujú zákaz prémií s cieľom limitovať odmeny generálneho riaditeľa 
a vrcholového vedenia;

16. zdôrazňuje, že súčasťou európskeho semestra by malo naďalej zostať posúdenie 
právneho štátu a účinnosti súdnictva;
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17. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.



PR\1220719SK.docx 11/15 PE662.128v01-00

SK

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Pandémia COVID-19 síce pokračuje, ale už aj tak si vybrala veľkú daň na životoch a zdraví, 
ako aj v systémoch starostlivosti a hospodárstvach a zásadným spôsobom ovplyvnila životný 
štýl a prácu obyvateľov. Znepokojivé ekonomické údaje majú závažné spoločenské 
a politické dôsledky, ktoré predstavujú len vrcholok beztak povážlivej situácie 
a prebiehajúcich hlbokých štrukturálnych zmien vyvolaných zelenou a digitálnou 
transformáciou, ovplyvňujú spôsob výroby a spotreby a zvlášť výrazne sa prejavia vo svete 
práce.

Už pred pandémiou sme museli riešiť znepokojivé situácie, ktoré sa však veľmi líšili medzi 
jednotlivými členskými štátmi a v rámci nich, ako sú veľké nerovnosti v oblasti príjmov, rodu 
alebo územia, rastúca polarizácia na trhoch práce (vrátane neistoty a predlžovania 
neštandardných pracovných zmlúv s nižšou sociálnou ochranou pracovníkov), stagnácia 
miezd, pomalý rast alebo veľký podiel mladých nezamestnaných a tých, ktorí nie sú 
zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET). Pandémia 
COVID-19 poukázala na dôsledky (zvlášť jasne po poslednej kríze a politickej reakcii EÚ 
na ňu) škrtov a nedostatočných investícií do zdravotníctva, sociálnej starostlivosti a ďalších 
služieb, ako sú odborná príprava a vzdelávanie, ktoré prestali poskytovať rovnaké príležitosti 
pre všetkých a vyvolávajú nedôveru k demokratickému zriadeniu. Okrem toho pandémia 
COVID-19, zákaz vychádzania a narušenie globálnych dodávateľských reťazcov zjavne 
urýchlili niektoré trendy spojené s digitalizáciou, ako je automatizácia výroby a hlboká 
odvetvová reštrukturalizácia. Štrukturálne zmeny môžu byť spojené s príležitosťami, ale aj 
s nezamestnanosťou, regionálnymi rozdielmi a prerozdelením konfliktov.

Európska únia a jej členské štáty musia v takejto situácii na jednej strane bojovať proti 
pandémii COVID-19, opätovne budovať hospodárstva, naprávať škody a urýchľovať obnovu. 
Na druhej strane stupňujú boj proti klimatickej kríze a zhoršovaniu životného prostredia 
a pripravujú spoločnosti a hospodárstva na zelenú a digitálnu transformáciu, vedomostnú 
spoločnosť a trhy práce. Predpokladáme, že sme sa poučili z predchádzajúcej krízy a že tieto 
transformácie budú spravodlivé, nedovolia zaostať žiadnym obyvateľom ani územiam 
a zároveň neohrozia dedičstvo budúcich generácií. 

Reakcia Únie na prebiehajúcu krízu spôsobenú pandémiou COVID-19 bola rozhodná 
a odlišná od predchádzajúcich reakcií, musíme však dbať na to, aby ju sprevádzal silný 
sociálny akcent a aby sa mimoriadne opatrenia predlžovali len na nevyhnutne potrebné 
obdobie a aby boli súdržné a koordinované v záujme zníženia rizika a neistoty – teda v súlade 
so základnými zásadami dobrého fungovania hospodárstiev. Reakciou EÚ na úmrtnosť 
a zdravotnícku krízu, zníženie HDP a pokles zamestnanosti bola pomoc v rámci EÚ a jej 
členských štátov, ktorá nemá obdoby, a to prostredníctvom nového nástroja SURE 
a bezprecedentnej flexibility pri využívaní fondov v rámci politiky súdržnosti v medziach 
Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus a nástroja Next Generation EU (vrátane 
Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti), so 672,5 miliardami EUR vo forme úverov 
a grantov v rámci predsunutej finančnej podpory. Členské štáty teraz zahrnú do svojich 
plánov na podporu obnovy a odolnosti národné programy reforiem a investícií navrhnuté 
v súlade s cieľmi politiky EÚ a sústredené okolo zelenej a digitálnej transformácie.

Tohoročný balík opatrení v rámci semestra súvisí s Mechanizmom na podporu obnovy 
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a odolnosti. Síce zahŕňa viac sociálnych aspektov než v predchádzajúcich rokoch, 
v Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti sa však plne neskúmajú takým spôsobom, 
akým by to bolo možné a ako sa to deje napríklad pri cieľoch ochrany životného prostredia. 
Cieľ tejto správy je v skutočnosti dvojaký.

Na jednej strane vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v balíkoch opatrení v rámci semestra 
a v Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti dôsledne rešpektovali a vykonávali Európsky 
pilier sociálnych práv a začlenili ho do prípravy nadchádzajúceho akčného plánu. Ako 
usmernenie na tento účel slúži správa na tému Silná sociálna Európa pre spravodlivé 
transformácie, schválená Európskym parlamentom 17. decembra 2020.

Na druhej strane sa snaží poukázať na to, že je mimoriadne dôležité plne zahrnúť sociálny 
aspekt nielen na zlepšenie sociálnej súdržnosti a sociálnej spravodlivosti, ale aj v záujme 
hospodárskej výkonnosti a odolnosti, dobrého stavu demokracie a pokračovania nášho 
spoločného európskeho projektu. 

Sociálny rozmer balíka opatrení európskeho semestra

Vzhľadom na zdravotnú, hospodársku, sociálnu a politickú situáciu v čase pandémie COVID-
19 je životne dôležité zaručiť, že sa vynaloží maximálne možné úsilie a zavedú sa správne 
politiky, ktoré budú znamenať východisko z pandémie, obnovia hospodárstva a zabezpečia 
odolnosť systémov. Krátkodobosť a financializácia spôsobili zraniteľnosť hospodárstiev. 
Vlády by mali znížiť riziko s cieľom obnoviť dôveru podnikov a rodín a znova naštartovať 
investície a spotrebu. SFR zahŕňa koncepciu odolnosti, ktorá vychádza z koncepcie 
udržateľného rastu predpokladaného v cieľoch udržateľného rozvoja. Odolnosť sa vymedzuje 
ako schopnosť nielen odolávať výzvam a vyrovnávať sa s nimi, ale aj prejsť zmenami 
udržateľným, spravodlivým a demokratickým spôsobom.

Hľadisko sociálnych cieľov je potrebné uplatňovať vo všetkých relevantných právnych 
predpisoch a nariadeniach súvisiacich s plánom obnovy, pričom sa treba odkázať na Európsky 
pilier sociálnych práv. V plánoch obnovy a odolnosti sa musí odrážať zásadné reformné 
a investičné úsilie, pričom v záujme dosiahnutia pokroku smerom k rovnejšiemu a sociálne 
spravodlivejšiemu trhovému hospodárstvu nesmie chýbať ani jeden z nich. Preto musíme 
národné plány doplniť silným sociálnym akcentom. V záujme vytvorenia stabilných 
a kvalitných pracovných miest, zmenšenia nerovnosti, zníženia rozdielov medzi ženami 
a mužmi v zamestnanosti, odmeňovaní a dôchodkoch (posilnením rovnováhy medzi 
pracovným a súkromným životom a posunom k novému spôsobu organizácie starostlivosti) 
a poskytnutia ochrany pre všetkých zamestnancov na pracoviskách alebo v priestoroch, ako aj 
v záujme zaručenia minimálneho príjmu s cieľom predísť sociálnemu vylúčeniu 
najzraniteľnejších osôb a skupín vo vzostupnej konvergenčnej dynamike pracovných 
a životných podmienok. Ak chceme skutočne zabezpečiť pomoc najzraniteľnejším, musíme 
zaviesť politiky podpory príjmu, ktoré sú zmysluplné zo sociálneho aj hospodárskeho 
hľadiska. Preto by sa mal zaviesť európsky systém zaistenia.

Ako sa uvádza v správe Silná sociálna Európa pre spravodlivé transformácie, spravodlivá 
transformácia znamená prechod k ekologickejšiemu a digitálnejšiemu hospodárstvu, ktorý 
horizontálne a hĺbkovo ovplyvňuje nielen regióny, mestá a miestnych obyvateľov, ale aj rôzne 
odvetvia a zamestnancov. V záujme zaručenia spravodlivej transformácie je mimoriadne 
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dôležité, aby sa pri nadchádzajúcom rozhodovaní uplatnili sociálne aspekty a zlepšila 
demokratická kontrola, ktorá zaručí zapojenie Európskeho parlamentu do celého procesu. 
Na dosiahnutie sociálne spravodlivých transformácií v Európe musíme reštrukturalizovať 
sociálnu správu a riadenie a finančné nástroje. To, že sa na nikoho nezabudne, zaručíme len 
vtedy, keď budeme investovať do vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré uznajú kompetencie 
každého pracovníka a potencionálneho pracovníka a zabezpečíme dostatočnú ochranu 
a prístup ku kvalitným službám vrátane služieb starostlivosti. Dosiahnutie spravodlivej 
transformácie musí byť priamo spojené s vykonávaním Európskeho piliera sociálnych práv. 
Musíme zlepšiť súdržnosť hospodárskych a sociálnych politík. Ak sa budú naďalej rozvíjať 
oddelene, nikdy nevybudujeme odolnejšie hospodárstvo a spoločnosť. 

Okrem toho musíme uplatňovať hľadisko rodu v rámci medziodvetvového prístupu a zároveň 
prihliadať k ďalším vektorom nerovnosti, ako sú zdravotné postihnutie, vek, etnicita, 
prisťahovalecký pôvod, sexuálna orientácia alebo zemepisný pôvod. Pandémia COVID-19 
a zákazy vychádzania už poukázali na nerovné rodové pracovné zaťaženie na úrovni trhu 
práce, a najmä doma. Prieskumy využívania času ukazujú, že napriek významným národným 
rozdielom vykonávajú ženy viac neplatenej práce než muži vo všetkých európskych 
krajinách, čo priamo súvisí s rozdielmi medzi mužmi a ženami v zamestnanosti, odmeňovaní 
a dôchodkoch a s pracovnou segregáciou. Dôraz na zelené a digitálne investície by 
v konečnom dôsledku mohol priniesť veľké príležitosti pre zamestnancov – mužov, prehĺbiť 
rozdiely medzi mužmi a ženami v rôznych oblastiach a následne zvýšiť riziko chudoby 
a vylúčenia, ako aj prehĺbiť demografické trendy, napríklad nízku mieru plodnosti, 
vyľudňovanie a starnutie. K zeleným a digitálnym investíciám musíme dodať silný dôraz 
na sociálne investície vrátane sociálnej infraštruktúry. Tým sa zvýši odolnosť systémov 
sociálneho zabezpečenia a starostlivosti pred možnou krízou a pomôže to preklenúť rozdiely 
v zamestnanosti žien a mužov zapríčinené silnou rodovou profesijnou segregáciou, ktorá sa 
nestratí v krátkodobom horizonte, aj keby to bolo žiaduce. V tejto súvislosti by mohlo mať 
rozhodujúci význam zapojenie miestnych samospráv. Ústredné postavenie by mali mať 
investície do zdravia, starostlivosti a vzdelania vrátane univerzít a výskumných centier.

V tejto súvislosti a vzhľadom na pandémiu COVID-19 má pre nás zásadný význam pristúpiť 
k dohode o starostlivosti, ktorá nám umožní súbežne riešiť otázky demografickej 
transformácie smerom k starnúcim spoločnostiam s vyššou mierou závislosti, a tým aj 
udržateľnosť systémov sociálneho zabezpečenia, a rodovú nerovnosť na trhoch práce. Pokrok 
v oblasti rodovej rovnosti je nielen sociálne spravodlivý, ale aj ekonomicky výhodný pre 
vedomostnú spoločnosť, z dôvodu rozdielov medzi mužmi a ženami vo vzdelaní, aby viac 
žien dosiahlo vyšší stupeň vzdelania. Musíme prejsť k novému spôsobu organizácie 
starostlivosti, v ktorom sa povinnosť sociálnej starostlivosti nebude prirodzene prisudzovať 
ženám, ale stane sa spoločnou sociálnou úlohou. Zraniteľnosť starších osôb v centrách 
dlhodobej starostlivosti (a pracovníkov, ktorí sa o nich starajú) po celej Európe ukazuje, aké 
naliehavé je dosiahnutie dohody o starostlivosti. 

Zásadná úloha sociálneho rozmeru

Aj keď prijmeme správne politické rozhodnutia a onedlho prekonáme pandémiu, hospodársky 
pokles spôsobený pandémiou COVID-19 bude pravdepodobne silný a potrvá dlho, a to nielen 
z hľadiska HDP. Hospodársky pokles a obnova sa budú vzájomne ovplyvňovať s veľkou 
transformáciou, ktorá povedie k rozsiahlym zmenám na európskom trhu práce a prinesie 
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závažné výzvy pre modely sociálneho zabezpečenia a starostlivosti, ktoré budeme musieť 
vyriešiť. V skutočnosti musíme naliehavo posilniť systémy sociálneho zabezpečenia 
a starostlivosti a opätovne zabezpečiť životnú úroveň obyvateľov, ich dôstojnosť a dôveru 
v demokratické inštitúcie. Pandémia priniesla mnohé neistoty a urýchlila niektoré zmeny, 
ktoré už prebiehali. Historické dôkazy ukazujú, že hospodárske systémy ťažko absorbujú 
takéto rýchle zmeny. Pandémia napríklad mohla urýchliť prechod k robotizácii, pričom 
následky sa prejavia na miere zamestnanosti, na nerovnostiach v rámci trhov práce a rozšírení 
konfliktov.

Súbeh hlbokej štrukturálnej transformácie smerom k zelenému a vedomostnému digitálnemu 
hospodárstvu a transformácie vyvolanej alebo urýchlenej pandémiou musí zahŕňať sociálnu 
oblasť ako ústredný bod našich spoločných a národných politík s cieľom dosiahnuť vyššiu 
úroveň sociálnej súdržnosti v našich spoločnostiach. Má to zásadný význam na dosiahnutie 
zmien v správaní ľudí, ktoré sú potrebné na boj proti pandémii a udržanie implementačných 
programov, pokiaľ občania nadobudnú dojem, že tieto politiky odrážajú záujmy všetkých. 
Naše hospodárstva, podnikanie a rodiny potrebujú dôveru, aby posilnili investície a spotrebu. 
Kľúčový význam má úloha verejného sektora v boji proti neistote a pri príprave inkluzívnych 
plánov. Zahrnutie sociálnych otázok do stredobodu balíka opatrení európskeho semestra 
a plánov obnovy a odolnosti sú žiaduce nielen spoločensky, ale aj hospodársky a politicky.

Kým hospodárska politika nebude súdržná so sociálnymi cieľmi, naše politiky podpory 
rovnakých príležitostí nebudú úspešné, aj keby boli dobre pripravené. Napríklad vzdelávanie 
prestalo byť spoločenským výťahom, ako to bolo v predchádzajúcich desaťročiach. To vedie 
k pretrvávaniu nerovností v priebehu životného cyklu a prináša veľké hospodárske problémy, 
keďže talenty sú rovnomerne rozptýlené v spoločenských triedach alebo rode, ale neplatí to 
už pre príležitosti. Má to takisto vplyv na odcudzenie jednotlivých spoločenských 
a politických skupín, keďže veľké vrstvy obyvateľstva majú dojem, že vlády nielenže 
podporujú politiky, ktoré ich vždy vylúčia, ale aj keď sa obhajujú, že existuje rovnosť 
príležitostí, prenášajú na nich zodpovednosť za neúspech, čo vyvoláva nespokojnosť 
s demokraciou a európskym projektom. 

Vlny európskych a svetových prieskumov hodnôt v uplynutých rokoch nám ukazujú, 
že občania sa odcudzujú demokracii, a to najmä tí najmladší. Nespokojnosť s demokratickou 
formou vlády sprevádza širší skepticizmus voči liberálnym inštitúciám. Občania sú čoraz 
väčšmi nespokojní so zavedenými politickými stranami, zastupiteľskými inštitúciami 
a právami menšín. Zjavne sú čoraz otvorenejší voči autoritárskym výkladom demokracie 
a ľahko podliehajú dezinformáciám a populizmu. Dôsledky pre európsky projekt sme videli 
pri brexite. 

Čelíme kritickému obdobiu v dejinách, v ktorom sa paradigma minulosti, predstava, 
že hospodársky rast sa automaticky premietne do všetkých odvetví spoločnosti, široko 
zdiskreditovali, ako dokazujú mnohé medzinárodné inštitúcie a akademické strediská. 
Sociálne trhové hospodárstvo by sa malo zakladať na sociálnej spravodlivosti. Mali by sme 
pomôcť našej spoločnosti zvládnuť zmeny, ku ktorým došlo pre dlhodobé trendy, 
prebiehajúce transformácie a krízu spôsobenú pandémiou COVID-19 ako efektívnu 
príležitosť na zvýšenie odolnosti s cieľom dosiahnuť najvyššie štandardy kvality života 
a podporiť dobré životné podmienky pre všetkých. Pri prechode zelenou a digitálnou 
transformáciou, ako aj starnutím obyvateľstva a krízou starostlivosti chápeme, že európske 
hospodárstvo, jeho trh práce a pracovné vzťahy, systém sociálneho zabezpečenia 
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a starostlivosti sa budú musieť príslušným spôsobom, veľmi rýchlo a za významnej podpory 
občanov prispôsobiť. Musíme zachovať plné využívanie flexibility pri uplatňovaní pravidiel 
EÚ o verejných financiách a fiškálnych politikách s cieľom využiť výnimočné finančné 
prostriedky na predchádzanie sociálnym dôsledkom pandémie COVID-19 a ich zmiernenie. 
Naše dobré životné podmienky a podmienky budúcich generácií, demokracia a spoločný 
európsky projekt závisia od nás. Musíme poskytnúť nové odpovede na nové i staré výzvy.


