
 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

70. 

USNESENÍ SENÁTU 
ze 4. schůze, konané dne 18. ledna 2017 

 
 
ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zahájení veřejné konzultace o evropském 
pilíři sociálních práv /senátní tisk č. K 79/10/ 

 
 
Senát  
 
I. 
 

1. se podrobně seznámil 
s prvním, předběžným nástinem evropského pilíře sociálních práv a považuje jeho 
navrhovaný rozsah za dostatečný a obsah za uspokojivý; 

 
2. vítá, 

že byla umožněna a zahájena veřejná konzultace v členských státech o příští 
a kýžené podobě tohoto pilíře, který je vzhledem ke svému důrazu na tvorbu 
pracovních pozic a potírání chudoby zcela v souladu s prioritami a cíli strategie 
Evropa 2020; 

 
3. oceňuje, 

že koordinovaným postupem mezi členskými státy má dojít k větší ochraně práv 
pracujících, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k účinnému boji se sociálními 
diskrepancemi a zmenšování propastí sociální stratifikace, k ulehčení sociální 
mobility i prostřednictvím lépe dostupného bydlení, zmírňování nepříznivých 
ekonomických dopadů na jednotlivé občany, napomáhání nezaměstnaným v jejich 
v komplikované životní situaci, zejména pokud se jedná o dlouhodobě 
nezaměstnané, mladé lidi a osoby starší padesát let, k posilování principu 
flexikurity a myšlenky celoživotního vzdělávání a zvyšování kvalifikace, 
ke snižování mzdové a celkové společenské nerovnosti mezi ženami a muži, 
k rovnému zacházení s nimi a k efektivnímu slaďování pracovního a rodinného 
života; 

 
4. připomíná ale, 

že sociální politika patří do oblasti sdílené, popř. koordinační pravomoci EU, jelikož 
každý členský stát má různé historické tradice a možnosti realizace této politiky; 



 
 

5. je toho názoru, 
že by evropský pilíř sociálních práv měl na jedné straně plně respektovat rozdělení 
pravomocí mezi členskými státy a EU, na straně druhé však i napomoct efektivní 
harmonizaci politik členských států ve výše zmiňovaných oblastech, aniž by došlo 
k modifikaci evropských smluv; Senát PČR v této souvislosti vyjadřuje 
přesvědčení, že schválený příspěvek ČR do veřejné konzultace v řadě bodů 
podporuje budoucí činnost a progres Unie, v dobré víře, že tato činnost bude 
přiměřeně respektovat dělbu pravomocí; 

 
II. 
 

1. shledává, 
že první, předběžný nástin pilíře staví na již existující právní úpravě, jakou je 
Listina základních práv EU, i když vymezuje dané cíle a principy poněkud obecně 
a nebere dostatečně v potaz mezinárodní úmluvy z oblasti sociálních práv 
ratifikované členskými státy; 

 
2. zdůrazňuje, 

že by pilíř ve své příští podobě měl zohlednit pluralitu pozic jednotlivých národních 
států a jejich sociálních systémů; 

 
3. je toho názoru, 

že by opatření na úrovni EU měla být přijímána zejména ve formě doporučení, 
například prostřednictvím již osvědčených nástrojů jako je evropský semestr, 
které by následně členské státy zohlednily ve svých národních strategiích; 

 
4. zastává rovněž názor, 

že by debata o zřízení evropského pilíře sociálních práv měla být co nejvíce 
transparentní a zahrnovat všechny členské státy EU, a to bez ohledu 
na skutečnost, že by se pilíř prozatím měl zaměřit pouze na země eurozóny; 

 
5. považuje 

v duchu co největší inkluzivnosti a ulehčování občanské participace za důležité 
zapojit sociální partnery a různé sektory občanské společnosti nejen 
do konzultačního procesu, ale také do budoucí realizace a rozvoje evropského 
pilíře sociálních práv; 

 
III. 

pověřuje 
předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi. 

 
 
 
 
 

Milan Štěch v. r. 
předseda Senátu 

 
 
 

Luděk Jeništa v. r. 
ověřovatel Senátu 
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