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NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje potrebu inovácií v sociálnej a hospodárskej oblasti a v oblasti právnych 
predpisov pri rešpektovaní a podporovaní acquis Spoločenstva – so zapojením sociálnych 
partnerov a na základe kolektívneho vyjednávania, ako sa predpokladá na inštitucionálnej 
úrovni – pričom sa domnieva, že treba pozmeniť organizáciu a kultúru práce tak, aby sa 
zakladali na dôvere, dôstojnosti a zodpovednosti;

2. stanovuje za cieľ vytvorenie ďalších a lepších pracovných miest, so zameraním rastu a 
konkurencieschopnosti na zlepšovanie životných a pracovných podmienok a s 
uskutočňovaním rozvoja, pri ktorom sa zohľadní sociálna súdržnosť a trvalá udržateľnosť 
vo vzťahu k budúcim generáciám, zmeny vyplývajúce z globalizácie, demografických 
problémov, nových technológií a ekonomiky služieb;

3. je potešený prístupom v súvislosti s čiernou prácou a tieňovým hospodárstvom, ktoré –
hoci sa v jednotlivých členských krajinách prejavujú rôznou intenzitou – poškodzujú 
odvetvie výroby a spotrebiteľov, znižujú daňové príjmy a vedú k nespravodlivej 
hospodárskej súťaži medzi podnikmi; 

4. domnieva sa, že je potrebné dosiahnuť rovnováhu medzi pružnosťou a ochranou 
zohľadnením požiadaviek podnikov a zamestnancov; pripomína potrebu flexibility vo 
všetkých možných formách, či už ide o druh práce alebo pracovnú dobu; poukazuje na 
tému prerozdelenia úloh a zosúladenia kariéry s rodinným a súkromným životom;  
zastáva názor, že je potrebné venovať pozornosť všetkým druhom práce vrátane 
ošetrovateľstva a dobrovoľníckej práce;

5. zdôrazňuje, že neexistuje žiaden empirický dôkaz, ktorým by sa potvrdilo, že 
zamestnanosť narastá v dôsledku prechodu z obmedzenia flexibility pri nástupe 
zamestnancov do zamestnania k uvoľneniu obmedzení pri ich odchode alebo vtedy, ak sa 
ochrana jednotlivých pracovných miest zmení na ochranu pracovného trhu a poukazuje 
na potrebu vypracovania úpravy prostriedkov ochrany namiesto ich rozšírenia alebo 
obmedzenia, a vyjadruje znepokojenie nad rizikami, ktoré predstavuje prenesenie 
zaťaženia na verejný rozpočet, čo by mohlo mať dôsledky na pakt stability a rastu; 

6. pripomína potrebu vykonávať aktívnu politiku zamestnanosti, založenú na celoživotnom 
vzdelávaní , a nielen v čase krízy v oblasti zamestnanosti, pričom zastáva názor, že  
schopnosť pracovnej sily zamestnať sa resp. jej prispôsobivosť vytvárajú istotu tak pre 
podniky, ako aj pre pracovníkov a sú rozhodujúce pre konkurencieschopnosť 
hospodárskeho systému založeného na znalostiach. 


