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PR_CNS_art51am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto pasáží sa označujú takto: [...].Štandardná 
kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku 
ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu 
(napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii).
Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými 
oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov
(KOM(2007)0803 ČASŤ V – C6-0031/2008 – 2007/0300(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2007)0803) ČASŤ V),

– so zreteľom na článok 128 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala 
s Európskym parlamentom (C6-0031/2008),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanoviská Výboru pre 
priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre 
práva žien a rodovú rovnosť (A6-0000/2008),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods. 2 
Zmluvy o ES;

3. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním 
schváleného textu;

4. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Z preskúmania národných programov 
reforiem členských štátov obsiahnutého vo 
výročnej správe Komisie o pokroku 
a v návrhu na spoločnú správu 
o zamestnanosti vyplýva, že členské štáty 
by mali pokračovať vo vynakladaní úsilia 
na riešenie týchto prioritných oblastí:

Z preskúmania národných programov 
reforiem členských štátov obsiahnutého vo 
výročnej správe Komisie o pokroku a v 
návrhu na spoločnú správu o zamestnanosti 
vyplýva, že členské štáty by mali 
pokračovať vo vynakladaní úsilia 
na dosiahnutie cieľov plnej 
zamestnanosti, kvality pracovných miest, 
a sociálnej súdržnosti a riešenie týchto 
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prioritných oblastí:
- pritiahnuť do zamestnania a udržať 
v zamestnaní viac ľudí, zvýšiť ponuku 
pracovnej sily a modernizovať systémy 
sociálnej ochrany,

– pritiahnuť do zamestnania a udržať 
v kvalitnom zamestnaní viac ľudí, zvýšiť 
ponuku pracovnej sily a modernizovať 
systémy sociálnej ochrany, 

- zlepšiť prispôsobivosť pracovníkov 
a podnikov, a

– zlepšiť prispôsobivosť a bezpečnosť 
pracovníkov a podnikov, a 

- zvýšiť investície do ľudského kapitálu 
prostredníctvom lepšieho vzdelávania 
a lepšej kvalifikácie.

– zvýšiť investície do ľudského kapitálu 
prostredníctvom lepšieho vzdelávania 
a lepšej kvalifikácie.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN zavádza odkaz na základné ciele usmernení, menovite plnú zamestnanosť, kvalitu 
pracovných miest, a sociálnu súdržnosť.  Odkaz na kvalitu pracovných miest a doplnenie 
konceptu bezpečnosti zodpovedá vyváženému prístupu flexiistoty. Je v súlade so správou 
európskych sociálnych partnerov týkajúcou sa spoločnej analýzy hlavných výziev, ktorým 
čelia pracovné trhy v Európe (z 18. októbra 2007), správou Európskeho parlamentu 
o flexiistote z 29. novembra 2007 a so závermi Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, 
zdravie a spotrebiteľské záležitosti z 5. až 6. decembra 2007 o spoločných zásadách fexiistoty. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Vzhľadom na integrovaný charakter 
tohto súboru opatrení by členské štáty mali 
plne implementovať všeobecné 
usmernenia pre hospodárske politiky.

(6) Vzhľadom na integrovaný charakter 
tohto súboru opatrení by členské štáty mali 
pri implementácii všeobecných usmernení 
pre hospodárske politiky plne 
zohľadňovať usmernenia pre 
zamestnanosť.

Or. en

Odôvodnenie

Z celkovej povahy usmernení vyplýva, že rozhodnutie Rady o usmerneniach pre zamestnanosť 
by malo klásť dôraz na skutočnosť, že členské štáty by mali pri implementácii všeobecných 
usmernení pre hospodárske politiky plne zohľadňovať usmernenia pre zamestnanosť.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Článok 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 2a
Pri  implementácii usmernení členské 
štáty:
– prihliadajú na požiadavky spojené 
s podporou vysokej úrovne zamestnanosti, 
so zárukou primeranej sociálnej ochrany, 
s bojom proti sociálnemu vylúčeniu 
a s vysokou úrovňou vzdelávania, 
odbornej prípravy a ochrany ľudského 
zdravia a
– sa zameriavajú na boj proti 
diskriminácii založenej na pohlaví, 
rasovom alebo etnickom pôvode, 
náboženskom vyznaní alebo viere, 
postihnutí, veku alebo sexuálnej 
orientácii.
Členské štáty zabezpečia väčšie prepojenie 
medzi usmerneniami a otvorenou 
metódou koordinácie v oblasti sociálnej 
ochrany a sociálneho začlenenia.

Or. en

Odôvodnenie

Tieto ustanovenia sa opierajú o nové sociálne ustanovenia začlenené do reformnej zmluvy. 
S cieľom posilniť sociálnu dimenziu obnovenej Lisabonskej stratégie je tiež nevyhnutné vyzvať 
členské štáty, aby posilnili prepojenie medzi usmerneniami a otvorenou metódou koordinácie 
v oblasti sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia. Z dôvodu zviditeľnenia je dôležité 
zaradiť tieto ustanovenia do rozhodnutia Rady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh rozhodnutia
Príloha - odsek po usmernení 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pri dosahovaní týchto cieľov by sa mala Pri dosahovaní týchto cieľov by sa mala 
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činnosť sústrediť na tieto priority: činnosť sústrediť na tieto priority:
- zamestnanie väčšieho počtu ľudí a ich 
udržanie v zamestnaní, zvýšenie ponuky 
pracovnej sily a modernizácia systémov 
sociálnej ochrany,

– zamestnanie väčšieho počtu ľudí a ich 
udržanie v kvalitnom zamestnaní, zvýšenie 
ponuky pracovnej sily a modernizácia 
systémov sociálnej ochrany, 

- zvýšenie prispôsobivosti pracovníkov a 
podnikov,

– zvýšenie prispôsobivosti a bezpečnosti 
pracovníkov a podnikov, 

- zvýšenie investícií do ľudského kapitálu 
prostredníctvom lepšieho vzdelania 
a poskytovania kvalifikácií.

– zvýšenie investícií do ľudského kapitálu 
prostredníctvom lepšieho vzdelania 
a poskytovania kvalifikácií.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN je zhodný s PDN 1. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh rozhodnutia
Príloha - časť 1 - názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Získať a udržať viac ľudí v zamestnaní, 
zvýšiť ponuku pracovnej sily 
a zmodernizovať systémy sociálnej 
ochrany

1. Získať a udržať viac ľudí v kvalitnom 
zamestnaní, zvýšiť ponuku pracovnej sily 
a zmodernizovať systémy sociálnej 
ochrany

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN je zhodný s PDN 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh rozhodnutia
Príloha - časť 1 - usmernenie 19a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Usmernenie č. 19a:
Zabezpečovať aktívne sociálne začlenenie 
všetkých ľudí a boj proti chudobe 
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a sociálnemu vylúčeniu spojením podpory 
príjmu dostatočného na to, aby ľudia 
mohli viesť dôstojný život v spojení 
s pracovným trhom prostredníctvom 
pracovných príležitostí alebo odborného 
vzdelávania a prostredníctvom lepšieho 
prístupu k poskytovaniu sociálnych 
služieb.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN zabezpečuje lepšie zapracovanie aktívneho začlenenia do usmernení pre 
zamestnanosť. Zameriava sa na tri hlavné prvky aktívneho začlenenia: kombináciu 
primeranej podpory príjmu s možnosťami pracovného trhu a lepším prístupom ku kvalitným 
sociálnym službám. Keďže dosiahnutý pokrok v aktívnom začlenení sa analyzuje na základe 
otvorenej metódy koordinácie v oblasti sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia (OMC), 
aktívne začlenenie sa tiež podieľa na Lisabonskej stratégii. Tento PDN zodpovedá výzve na 
väčšie prepojenie medzi usmerneniami a otvorenou metódou koordinácie v oblasti sociálnej 
ochrany a sociálneho začlenenia (OMC). 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh rozhodnutia
Príloha - časť 2 - názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Zvýšiť prispôsobivosť pracovníkov a 
podnikov

2. Zvýšiť prispôsobivosť a bezpečnosť 
pracovníkov a podnikov 

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN je zhodný s PDN 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh rozhodnutia
Príloha - oddiel 2 - usmernenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Podporovať flexibilitu v spojení s istotou 
zamestnania a znižovať segmentáciu trhov 

Podpora pružnosti v spojení s istotou 
zamestnania a zníženie segmentácie trhu s 
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práce s náležitým zreteľom na úlohu 
sociálnych partnerov prostredníctvom:

náležitým zreteľom na úlohu sociálnych 
partnerov a s prihliadnutím na tieto štyri 
kľúčové prvky:
– flexibilné a spoľahlivé zmluvné dohody 
prostredníctvom moderného pracovného 
práva, kolektívnych zmlúv a organizácie 
práce;
– komplexné stratégie celoživotného 
vzdelávania na zabezpečenie stálej 
prispôsobivosti a zamestnateľnosti 
pracovníkov, najmä tých 
najzraniteľnejších;
– účinné aktívne politiky trhu práce, ktoré 
pomáhajú ľuďom zvládať rýchle zmeny, 
skrátiť obdobia nezamestnanosti 
a uľahčiť prechod na nové pracovné 
miesta;
– moderné systémy sociálneho 
zabezpečenia, ktoré poskytujú primeranú 
podporu príjmu, podporujú zamestnanosť 
a uľahčujú mobilitu na trhu práce.
Toto tiež zahŕňa:

- úprav právnych predpisov v oblasti 
zamestnanosti a prípadného preskúmania 
rôznych opatrení týkajúcich sa pracovného 
času,

– úpravu právnych predpisov v oblasti 
zamestnanosti a prípadného preskúmania 
rôznych opatrení týkajúcich sa zmlúv a
pracovného času, ako aj posilnenie práv 
pracovníkov bez ohľadu na ich pracovný 
štatút,

- riešenia problému práce na čierno, – riešenie problému práce na čierno,
- lepšieho predvídania a pozitívneho 
riadenia zmien vrátane reštrukturalizácie 
hospodárstva, najmä zmien spojených s 
otváraním sa trhu, aby sa minimalizovali 
ich sociálne náklady a uľahčilo sa 
prispôsobenie,

– lepšie predvídanie a pozitívne riadenie
zmien vrátane reštrukturalizácie 
hospodárstva, najmä zmien spojených 
s otváraním sa trhu, aby sa minimalizovali 
ich sociálne náklady a uľahčilo sa 
prispôsobenie;

- podpory a šírenia inovatívnych a 
pružných foriem organizácie práce s 
cieľom zlepšiť kvalitu a produktivitu práce, 
vrátane bezpečnosti a ochrany zdravia,

– podpora a šírenie inovačných a pružných 
foriem organizácie práce vrátane 
zabezpečenia zdravia a bezpečnosti 
s cieľom zlepšiť kvalitu a produktivitu 
práce,

- podpory zmien pracovného postavenia 
vrátane odbornej prípravy, samostatnej 
zárobkovej činnosti, zakladania 
podnikania a geografickej mobility.

Členské štáty implementujú vlastné 
smerovania založené na spoločných 
zásadách flexiistoty, ktoré prijala Rada.

Pozri aj integrované usmernenie 
„Podporovať väčšiu spojitosť medzi 

Pozri aj integrované usmernenie 
„Podporovať väčšiu spojitosť medzi 
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makroekonomickými a štrukturálnymi 
politikami a politikami zamestnanosti“ (č. 
5).

makroekonomickými a štrukturálnymi 
politikami a politikami zamestnanosti“ 
(č. 5).

Or. en

Odôvodnenie

Týmto PDN sa v usmerneniach zavádza vyvážený prístup fexiistoty, ktorý je v súlade 
so správou európskych sociálnych partnerov týkajúcou sa spoločnej analýzy hlavných výziev, 
ktorým čelia pracovné trhy v Európe (z októbra 2007), správou Európskeho parlamentu 
o flexiistote z 29. novembra 2007 a so závermi Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, 
zdravie a spotrebiteľské záležitosti z 5. až 6. decembra 2007o spoločných zásadách fexiistoty. 
Zavádza štyri kľúčové prvky flexiistoty, ako aj skutočnosť, že členské štáty môžu vytvárať 
vlastné smerovania založené na spoločných zásadách flexiistoty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh rozhodnutia
Príloha - po usmernení 24 - názov a odsek (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zoznam cieľov a referenčných hodnôt:
V súvislosti s európskou stratégiou 
zamestnanosti boli dohodnuté tieto ciele 
a referenčné hodnoty:
– každá nezamestnaná osoba má dostať 
možnosť nového začiatku pred uplynutím 
4. mesiaca nezamestnanosti v prípade 
mladých ľudí, a 12. mesiaca 
nezamestnanosti v prípade dospelých, vo 
forme vzdelávania, rekvalifikácie, 
pracovnej praxe, pracovného miesta alebo 
iného opatrenia zamestnateľnosti, 
prípadne v kombinácii s nepretržitou 
pomocou pri hľadaní zamestnania,
– do roku 2010 sa má 25 % dlhodobo 
nezamestnaných podieľať na aktívnom 
opatrení vo forme vzdelávania, 
rekvalifikácie, pracovnej praxe alebo 
iného opatrenia zamestnateľnosti 
s cieľom dosiahnuť priemer troch 
najpokročilejších členských štátov,
– záujemcovia o prácu v celej EÚ majú 
mať možnosť dozvedieť sa o všetkých 
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voľných pracovných miestach 
uverejnených službami zamestnanosti 
členských štátov,
– zvýšiť reálny priemerný vek odchodu 
z trhu práce na úrovni Európskej únie do 
roku 2010 o 5 rokov (v porovnaní s 59,9 
rokmi v roku 2001),
– do roku 2010 poskytovanie starostlivosti 
o dieťa aspoň pre 90 % detí vo veku od 3 
rokov do veku povinnej školskej 
dochádzky a aspoň pre 33 % detí vo veku 
do troch rokov,
– zabezpečiť priemerný podiel osôb s 
neukončenou školskou dochádzkou v EÚ 
najviac 10 %,
– do roku 2010 najmenej 85 % 22-
ročných v EÚ má mať ukončené vyššie 
stredoškolské vzdelanie,
– dosiahnuť aspoň 12,5 % priemernú 
účasť dospelej populácie v produktívnom 
veku (veková skupina 25 až 64 rokov) na 
celoživotnom vzdelávaní v EÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Z dôvodu zviditeľnenia by ciele a referenčné hodnoty v rámci európskej stratégie 
zamestnanosti mali zostať súčasťou prílohy usmernení.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Komisia vo svojej strategickej správe o obnovenej Lisabonskej stratégii pre rast 
a zamestnanosť z 11. decembra 2007 dospela k záveru, že Lisabonská stratégia pre rast 
a zamestnanosť je funkčná. Navrhuje, aby Rada počas jarného samitu potvrdila platné 
usmernenia pre rast a zamestnanosť pre budúce obdobie 2008 – 2010 vrátane usmernení pre 
zamestnanosť a aby sa zamerala na posilnenie ich implementácie do národných programov 
reforiem členských štátov.  

Spravodajkyňa súhlasí s názorom, že obnovená Lisabonská stratégia začína prinášať 
výsledky. Podľa posledných hospodárskych prognóz Európskej komisie rast HDP v EÚ 
v roku 2005 stúpol o 1,8 % a predpokladá sa, že v roku 2007 stúpne o 2,9 % a v roku 2008 
o 2,4 %. V roku 2007 bolo v EÚ vytvorených 3,6 mil. nových pracovných miest a v období 
rokov 2008 až 2009 sa predpokladá vytvorenie 4,5 mil. pracovných miest. Miera 
zamestnaných osôb v súčasnosti predstavuje približne 65 % z celkového počtu ľudí 
v produktívnom veku a predpokladá sa, že v roku 2009 stúpne na približne 66 %, zatiaľ čo 
možno predpokladať, že percento nezamestnanosti klesne z 8,9 % v roku 2005 na 7,3 % 
v roku 2007 na 7,1 % v roku 2008. V dôsledku nedávnych otrasov na finančných trhoch 
v USA, a v menšej miere aj v EÚ, však odhad údajov o hospodárskom raste v EÚ môže byť 
o niečo nižší. EÚ preto musí napredovať vo svojich snahách o posilnenie takzvaného 
znalostného trojuholníka (výskum, vzdelávanie a inovácie) v centre Lisabonskej stratégie, aby 
si vytvorila vlastnú dynamiku rastu. 

Spravodajkyňa sa navyše domnieva, že z obnovenej Lisabonskej stratégie nemajú úžitok 
všetci európski občania. Zvláštnu pozornosť je treba venovať skutočnosti, že 6 mil. mladých 
ľudí v EÚ ukončuje školskú dochádzku predčasne, čo predstavuje 15 % všetkých mladých 
ľudí vo veku od 18 do 24 rokov. V roku 2006 predstavoval počet mladých nezamestnaných 
40 % z celkového počtu nezamestnaných v EÚ. Navyše, v roku 2006 bola miera 
nezamestnanosti v prípade občanov krajín nepatriacich do EÚ takmer dvojnásobne vyššia, 
ako v prípade občanov štátov EÚ. Postihuje to aj ľudí s nízkym príjmom: 78 mil. ľudí alebo 
16 %  z celkového počtu obyvateľstva EÚ je chudobných alebo ohrozených chudobou. 
Skutočnosť, že v EÚ je 14 mil. chudobných pracujúcich, poukazuje na to, že Lisabonská 
stratégia pre rast a zamestnanosť neprináša sociálne začlenenie. 

Obnovená Lisabonská stratégia možno priniesla väčší počet pracovných miest, nie vždy však 
vyššiu kvalitu pracovných príležitostí. Podľa nedávno zverejnených údajov EUROSTAT-u 
množstvo zmlúv na dobu určitú a zamestnaní na polovičný pracovný úväzok neklesá, ale 
neustále postupne stúpa. Zatiaľ čo počet osôb zamestnaných na polovičný pracovný úväzok 
stúpol medzi rokmi 2000 a 2006 zo 16,2 % na 18,1 %, podiel zamestnancov s časovo 
obmedzenou pracovnou zmluvou sa zvýšil z 12,3 % na 14,4%. Medzi rokmi 2000 – 2005 
v EÚ dokonca ešte výraznejšie stúpol podiel nedobrovoľných pracovných zmlúv na dobu 
určitú, pričom dosiahol 7,5 % u žien a 6,7 % u mužov. V roku 2005 bola takmer jedna tretina 
žien a mužov vo veku do 30 rokov zamestnaná na základe zmluvy na dobu určitú a približne 
40 % z nich bolo zamestnaných v rámci pracovných miest na dobu určitú nedobrovoľne. 
Odhady EUROSTAT-u navyše poukazujú na to, že verejné výdavky na opatrenia aktívnej 
politiky zamestnanosti sa počas niekoľkých posledných rokov mierne znížili: Pre EÚ 15 
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členských štátov klesli z 0,701 % HDP v roku 2003 na 0,64 % v roku 2004 a 0,544 % v roku 
2005, a v rámci celej EÚ klesli z 0,62 % v roku 2004 na 0,525 % v roku 2005. Tieto údaje 
poukazujú na to, že členské štáty momentálne nekonajú v prospech vyváženého prístupu 
„flexiistoty“.

Spravodajkyňa dôrazne podporuje požiadavku jarného zasadnutia Európskej rady, aby sa 
v rámci Lisabonskej stratégie viac zohľadňovali spoločné sociálne ciele členských štátov čím 
sa má zabezpečiť nepretržitá podpora európskej integrácie zo strany európskych občanov. 
Počas jarného zasadania Európska rada tiež zdôraznila potrebu boja proti chudobe 
a sociálnemu vylúčeniu, najmä detskej chudobe, a potrebu dať všetkým deťom rovnaké 
príležitosti, aby sa posilnila sociálna súdržnosť. Vzhľadom na skutočnosť, že súčasná 
Lisabonská stratégia nezabezpečuje sociálne začlenenie, spravodajkyňa odporúča 
preorientovať súčasnú Lisabonskú stratégiu rastu a zamestnanosti na stratégiu založenú na 
raste, pracovných miestach a začlenení. V tejto súvislosti by spravodajkyňa chcela odkázať na 
to, že Európska rada z 15. a 16. júna 2006, ktorá prijala obnovenú stratégiu trvalo 
udržateľného rozvoja EÚ, sa zaviazala využiť synergie medzi Lisabonskou stratégiou rastu 
a zamestnanosti a stratégiou trvalo udržateľného rozvoja EÚ. V týchto dvoch stratégiách sa 
uvádza, že hospodárske, sociálne a environmentálne ciele sa môžu navzájom posilňovať, a 
preto by mali napredovať spoločne. Jednou z kľúčových výziev stratégie trvalo udržateľného 
rozvoja EÚ je vytvorenie sociálne inkluzívnej spoločnosti podporujúcej operačné ciele a 
stratégie na zníženie počtu ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, na výrazné 
zvýšenie účasti žien, starších pracovníkov a migrantov na trhu práce a na podporu zvýšenej 
zamestnanosti mladých ľudí. V súlade s obnovenou stratégiou trvalo udržateľného rozvoja 
EÚ a so závermi Rady z roku 2007 o Lisabonskej agende sa spravodajkyňa domnieva, že 
kľúčovou úlohou zostáva podpora prijatia spoločných sociálnych štandardov na úrovni EÚ, 
ako aj lepšej implementácie jestvujúcich štandardov, s cieľom zvýšiť úsilie v oblasti boja 
proti chudobe a vytvoriť prepojenie medzi integrovanými usmerneniami na jednej strane 
a otvorenými metódami koordinácie v oblasti sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia na 
druhej strane. Začlenenie nových záväzkov do usmernení umožní posilniť sociálny rozmer 
obnovenej Lisabonskej stratégie.  

S cieľom zabezpečiť, že obnovená Lisabonská stratégia neprinesie iba viac pracovných miest, 
ale aj lepšie pracovné miesta, sa v tejto súvislosti dôrazne odporúča začleniť vyvážený 
prístupu flexiistoty do samotných usmernení pre zamestnanosť. Táto správa nadväzuje na 
správu Európskeho parlamentu vypracovanú Olem Christensenom a prijatú počas plenárneho 
zasadania dňa 29. novembra 2007, v ktorej sa Európskej rade navrhuje, aby prijala vyvážený 
súbor spoločných zásad založených na vytvorení kvalitných pracovných miest a posilnení 
hodnôt európskeho sociálneho modelu. Taktiež zohľadňuje závery Rady pre zamestnanosť, 
sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti z 5. až 6. decembra 2007, ktorá prijala 
množstvo spoločných zásad fexiistoty. V súlade s odporúčaniami sociálnych partnerov a so 
správou Európskeho parlamentu Rada výslovne uznala význam pevného, integrovaného 
a vyváženého prístupu flexiistoty. Spravodajkyňa tiež víta skutočnosť, že Rada pre 
zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti vyzvala Komisiu, aby 
prijala potrebné kroky,  ktoré členským štátom umožnia implementáciu prístupu flexiistoty, 
začatie verejných iniciatív v úzkej spolupráci s európskymi sociálnymi partnermi s cieľom 
uľahčiť osvojenie si zásad príslušnými stranami na trhu práce, ako aj zvýšenie povedomia 
občanov o flexiistote, jej logickej podstate, základných prvkov a dôsledkoch.
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Spravodajkyňa by chcela zdôrazniť kľúčový význam partnerstiev medzi vládami na miestnej, 
regionálnej a celoštátnej úrovni, národnými parlamentmi, sociálnymi partnermi a občianskou 
spoločnosťou pri implementácii usmernení pre zamestnanosť. Väčšie zapojenie všetkých 
zúčastnených strán zlepší výsledok stratégie zamestnanosti a posilní verejnú diskusiu. 

Spravodajkyňa vyjadruje svoje sklamanie nad skutočnosťou, že Lisabonský program 
Spoločenstva na roky 2008 až 2010 obsahuje iba obmedzené konkrétne záväzky v sociálnej 
oblasti. Naliehavo preto vyzýva Komisiu, aby do polovice roka 2008 prijala ambicióznu 
obnovenú sociálnu agendu, ktorá by mohla tvoriť integrovanú a dôležitú časť Lisabonskej 
stratégie. Obnovená sociálna agenda by mala pokrývať nielen vzdelávanie, 
migráciu, demografický vývoj a napomáhať riešiť rozdiely v kvalifikácii, ale by mala tiež 
obsahovať jasné záväzky na posilnenie európskeho sociálneho acquis s cieľom zlepšiť kvalitu 
pracovných miest a boj proti sociálnemu vylúčeniu, diskriminácii a chudobe.  

Na základe uvedeného spravodajkyňa dospela k záveru, že celková revízia súčasných 
usmernení pre zamestnanie nie je potrebná, ale že by sa skôr mali zmeniť a doplniť v  
konkrétnych bodoch. I keď spravodajkyňa podporuje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Komisie k vysvetľujúcim textom usmernení pre zamestnanosť, žiada tiež revíziu samotných 
usmernení s cieľom viac zviditeľniť potrebné zmeny. Navrhovaný zoznam pozmeňujúcich 
a doplňujúcich návrhov k usmerneniam o zamestnanosti súvisí najmä s posilňovaním 
sociálneho rozmeru Lisabonskej stratégie (a jej zviditeľnenia), s kvalitou pracovných miest 
v usmerneniach prostredníctvom zavedenia vyváženého prístupu flexiistoty a s ustanovením 
o aktívnom začlenení. Spravodajkyňa víta skutočnosť, že Európska komisia zahrnula ciele 
a referenčné hodnoty v rámci európskej stratégie zamestnanosti do vysvetľujúcich textov. 
Z dôvodu zviditeľnenia však odporúča, aby aj tieto ciele a referenčné hodnoty zostali 
súčasťou prílohy usmernení.
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