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POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

Zvyšování počtu pracovních míst a jejich zkvalitňování je jedním z hlavních cílů strategie
Evropa 2020. Evropská strategie zaměstnanosti a její hlavní směry a programy, jako je např.
program Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI), jsou navrženy tak, aby
přispívaly k růstu, zaměstnanosti, mobilitě pracovních sil a sociálnímu pokroku.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Čl. 3 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a články 8–10, 145–150, 156–159 a 162–164
Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

CÍLE

Mezi hlavní zásady, cíle a činnosti uvedené ve Smlouvě patří podpora vysoké míry
zaměstnanosti rozvíjením koordinované strategie, a to zejména s ohledem na vytváření
kvalifikované, odborně připravené a přizpůsobivé pracovní síly a trhů práce schopných reagovat
na hospodářské změny. Podle horizontální doložky článku 9 SFEU musí být při vymezování a
provádění politik a činností Unie zohledňován cíl dosažení vysoké úrovně zaměstnanosti.

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY

A. První kroky (padesátá až devadesátá léta)
Již v padesátých letech 20. století mohli pracovníci v Evropském společenství uhlí a oceli
(ESUO) využívat „pomoc při přeškolování pracovníků“. Tato podpora byla určena pracovníkům
v odvětví uhelného průmyslu a ocelářství, jejichž pracovní místa byla ohrožena restrukturalizací
průmyslu. Evropský sociální fond (ESF) (5.10.2), zřízený na začátku let šedesátých, se stal
hlavní zbraní v boji proti nezaměstnanosti.
V osmdesátých letech a na počátku let devadesátých se akční programy pro zaměstnanost
zaměřily na specifické cílové skupiny a vznikla také řada systémů, které zaměstnanost sledovaly
a dokumentovaly.
Původní systém SEDOC byl v roce 1992 zdokonalen a přejmenován na EURES (evropský
systém pro zaměstnanost) s cílem podpořit volný pohyb pracovníků a pomoci jim při
hledání práce v jiném členském státě. Systém EURES je sítí pro spolupráci mezi Komisí,
veřejnými službami zaměstnanosti členských států EHS (a Švýcarska) a dalšími partnerskými
organizacemi.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_5.10.2.pdf
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B. Na cestě ke komplexnější politice zaměstnanosti
1. Bílá kniha o růstu, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti (1993)
Vzhledem k vysoké míře nezaměstnanosti ve většině zemí EU byla s vydáním bílé knihy
zahájena diskuse o evropské strategii v oblasti ekonomiky a zaměstnanosti, a otázka
zaměstnanosti se tak poprvé stala prioritou evropské agendy.
2. Přínos Amsterodamské smlouvy (1997)
Nová hlava v Amsterodamské smlouvě věnovaná zaměstnanosti vstoupila v platnost společně
s touto smlouvou v květnu 1999 a stala se právním základem evropské strategie pro
zaměstnanost. Na jejím základě byl dále zřízen stálý Výbor pro zaměstnanost, který má
poradní funkci a slouží k podpoře vzájemné koordinace politik zaměstnanosti a trhu práce mezi
členskými státy. Politika zaměstnanosti je nicméně výlučnou pravomocí členských států. Tím,
že byl do Smlouvy zahrnut „Protokol o sociální politice“ se posílilo zapojení sociálních partnerů.
3. Lucemburský proces: Evropská strategie zaměstnanosti na období 1997–2004
Mimořádnou schůzkou na vrcholné úrovni pro zaměstnanost z listopadu 1997 v Lucemburku
byla zahájena evropská strategie zaměstnanosti spolu s otevřenou metodou koordinace
neboli tzv. Lucemburský proces. Jedná se o roční cyklus koordinace a sledování vnitrostátních
politik zaměstnanosti, který vychází ze závazku členských států stanovit soubor společných cílů
a záměrů. Celá tato strategie sestává z následujících složek:
— Hlavní směry politik zaměstnanosti navrhované Komisí a přijímané Radou;

— Národní akční plány (NAP);

— Společná zpráva o zaměstnanosti zveřejňovaná Komisí a přijímaná Radou;

— Doporučení pro jednotlivé země navrhovaná Komisí a přijímaná Radou;

Evropská strategie zaměstnanosti zařadila vysokou míru zaměstnanosti na stejnou úroveň jako
makroekonomické cíle v oblasti růstu a stability.
4. Lisabonská strategie (2000–2010)
Na svém zasedání v Lisabonu v roce 2000 schválila Evropská rada nový strategický cíl, podle
kterého se má EU stát „nejvíce konkurenceschopnou a dynamickou znalostní ekonomikou na
světě“. Zastřešujícím cílem politiky zaměstnanosti a sociální politiky Rada stanovila dosažení
plné zaměstnanosti a vytyčila konkrétní cíle, jichž mělo být dosaženo v roce 2010.
V roce 2002 byla evropská strategie zaměstnanosti přezkoumána a v roce 2005 opět spuštěna,
tentokrát se zaměřením na růst a zaměstnanost a s cílem zjednodušit a zpřehlednit Lisabonskou
strategii. Součástí revizí bylo vytvoření víceletého časového rámce (první cyklus v letech
2005 – 2008). Od roku 2005 byly hlavní směry politik zaměstnanosti začleněny do hlavních
směrů hospodářských politik.
5. Strategie Evropa 2020 (2010–2020)
Tato desetiletá strategie pro zaměstnanost a inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění
poprvé určila nejdůležitější cíle, např.:
— trh práce: docílit toho, aby se do roku 2020 zvýšil podíl aktivních osob ve věku 20 až 64

let na 75 %;

— sociální začleňování a boj proti chudobě: snížit počet lidí ohrožených chudobou
a vyloučením nejméně o 20 milionů;
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— zlepšování kvality a efektivity systémů vzdělávání a odborné přípravy: snížit míru
předčasného ukončování školní docházky na 10 % (z 15 %) a zvýšit podíl osob ve věku
30 až 34 let s dokončeným terciárním nebo srovnatelným vzděláním na nejméně 40 %
(namísto 31 %).

Všech pět hlavních cílů musí členské státy převést do podoby vlastních vnitrostátních cílů, a to
s ohledem na své relativní výchozí postavení a vnitrostátní podmínky.
Deset integrovaných hlavních cílů obsahuje šest hlavních směrů hospodářských politik
(článek 121 SFEU) a čtyři hlavní zásady zaměstnanosti (článek 148 SFEU). Hlavní zásady
zaměstnanosti přijaté Radou v říjnu 2010 předpokládají navyšování podílu aktivních žen a
mužů na trhu práce, omezování strukturální nezaměstnanosti a prosazování kvality pracovních
míst; rozvoj kvalifikované pracovní síly, která bude reagovat na potřeby trhu práce, a podpora
celoživotního vzdělávání; zlepšování kvality a výsledků systémů vzdělávání a odborné přípravy
na všech úrovních a zvyšování podílu osob s terciárním nebo srovnatelným vzděláním; podporu
sociálního začlenění a boje proti chudobě.
V říjnu 2015 přijala Rada revidované hlavní směry zacílených především na pracovní trh:
— podpora poptávky po pracovní síle (tvorba pracovních míst; zdanění práce; určování

mezd);

— zlepšení nabídky práce, dovedností a znalostí (odpovídající dovednosti a znalosti; nezbytné
investice; vyřešení strukturálních nedostatků v systémech vzdělávání a odborné přípravy;
omezení překážek bránících přístupu k zaměstnání, zejména u znevýhodněných skupin);

— zlepšení fungování trhů práce („zásady flexikurity“ pro omezení segmentace pracovního
trhu; zapojení sociálních partnerů; zdokonalení aktivních opatření v oblasti trhu práce;
kvalitnější veřejné pracovní služby (úřady práce); mobilita práce);

— zajištění spravedlnosti, boj proti chudobě a podpora rovných příležitostí (modernizace
systémů sociálního zabezpečení, zdravotní péče a služeb dlouhodobé péče; zásady
„aktivního začleňování“; sociální politiky zacílené na prevenci předčasného ukončování
školní docházky a sociálního vyloučení).

6. Podpůrné finanční nástroje a politické iniciativy
Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) na období let 2014–2020 přijatý
Parlamentem a Radou slučuje tři stávající programy:
— PROGRESS (program pro zaměstnanost a sociální solidaritu), který získává analytické

poznatky, podporuje výměnu informací a vzájemné učení;

— EURES (Evropský portál pracovní mobility), což je síť služeb zaměstnanosti, která v celé
EU poskytuje informace, poradenství a služby v oblasti náboru a uplatnění;

— mikrofinancování a sociální podnikání, což je nástroj, který usnadňuje jednotlivcům
a mikropodnikům přístup k mikrofinancování a u poskytovatelů mikroúvěrů posiluje
budování kapacit a investování do rozvoje sociálních podniků, tj. takových podniků, jejichž
hlavní cíl je sociální povahy.

Evropský sociální fond (ESF) může podporovat širokou škálu iniciativ v členských státech a
Evropská rada dále v únoru 2013 souhlasila se zřízením Iniciativy na podporu zaměstnanosti
mladých lidí (YEI), která na období let 2014–2020 disponuje rozpočtem ve výši až 6,4
miliard EUR (3,2 miliardy z ESF a 3,2 miliardy ze zvláštní rozpočtové položky) (5.10.2). Tato
iniciativa se zaměřuje na mladé lidi ve věku 15–24 let, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_5.10.2.pdf
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vzdělávání či odborné přípravy (takzvaní NEET), a to v regionech, kde panuje zvláště vysoká
nezaměstnanost.
Nástroje financování podporují politické iniciativy v oblasti zaměstnanosti.
V prosinci 2012 navrhla Komise balíček opatření ke zvýšení zaměstnanosti mladých lidí, což
je soubor opatření, která mají členským státům pomoci řešit problémy nezaměstnanosti mladých
lidí a sociálního vyloučení v souvislosti s vysokou a trvalou nezaměstnaností této společenské
skupiny:
— doporučení Rady z dubna 2013 o zavedení záruky pro mladé lidi, jejímž cílem je, aby

členské státy zajistily, že každý mladý člověk do 25 let věku obdrží do čtyř měsíců poté,
co se stal nezaměstnaným nebo ukončil formální vzdělávání, kvalitní nabídku zaměstnání,
dalšího vzdělávání, učňovského vzdělávání či stáže;

— Evropská aliance pro učňovskou přípravu (zřízená v červenci 2013), kterou doplňuje
Evropský pakt pro mládež, který byl zřízen v roce 2015 společně s předními evropskými
podniky s cílem vytvořit učňovská místa;

— doporučení Rady k rámci kvality stáží (březen 2014).

V prosinci 2016 zveřejnila Komise sdělení nazvané „Investice do evropské mládeže“, v němž
propojila dřívější aktivity a zavedla mj. také nový Evropský sbor solidarity zaměřující se
na pomoc v případě přírodních katastrof nebo sociálních problémů v některých komunitách.
O několik měsíců později (v květnu 2017) Komise navrhla pro tuto iniciativu specifický právní
základ a rozpočet ve výši přibližně 340 milionů EUR.
Pro některé další skupiny zasažené krizí byly rovněž zahájeny určité iniciativy. V únoru 2016
přijala Rada návrh doporučení Rady o začleňování dlouhodobě nezaměstnaných na trhu
práce, který předložila Komise. Toto doporučení se zaměřovalo na registraci na úřadu práce,
podrobné individuální vyhodnocení situace a dohodu ohledně pracovního začlenění. Jako je
tomu i v případě záruky pro mladé lidi, i zde bude zaveden monitorovací systém.
Nová agenda dovedností pro Evropu, již Komise předložila v červnu 2016, si klade za
cíl vybavit občany dovednostmi, které jsou relevantní pro pracovní trh. Opatření, která byla
doposud navržena v rámci této agendy, zahrnují doporučení Rady ze dne 19. prosince 2016 o
cestách prohlubování dovedností dospělých, revizi evropského rámce kvalifikací přijatou Radou
v květnu 2017, návrh rozhodnutí Parlamentu a Rady o revizi rámce Europass (akčního programu
v oblasti celoživotního učení), který Komise předložila v říjnu 2016, a unijní dovednostní profil
určený státním příslušníkům třetích zemí z června 2017.

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Úloha Parlamentu v této oblasti se postupně rozvíjela. Od doby, kdy vstoupila v platnost
Amsterodamská smlouva, je nutné hlavní směry zaměstnanosti před jejich každoročním
přijetím Radou konzultovat s Parlamentem. Otevřená metoda koordinace navíc posílila úlohu
parlamentů, a to nejen Evropského parlamentu, ale i vnitrostátních parlamentů, které by měly
být zapojeny do určování a plnění vnitrostátních cílů.
Usnesení a další příspěvky poukazují na skutečnost, že Evropský parlament pokládá
zaměstnanost a sociální začleňování za jednu z nejdůležitějších priorit EU a je přesvědčen, že
EU a členské státy musí své úsilí koordinovat.
Parlament na mezivládní konferenci konané v roce 1996 vyzval k tomu, aby byla politice
zaměstnanosti v Amsterodamské smlouvě věnována zvláštní kapitola.
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Parlament důrazně podporuje strategii Evropa 2020. Řada iniciativ v oblasti boje
s nezaměstnaností mladých lidí se vrací k návrhům Parlamentu, který usiloval o konkrétní,
praktická opatření, mj. konkrétně o záruku EU pro mladé lidi a o minimální normy pro stáže. Od
roku 2010 Parlament důrazně podporuje zavedení systému záruk pro mladé lidi a monitoruje
jeho provádění. Ve svém usnesení ze dne 17. července 2014 Parlament vyzval k zavedení
evropského právního rámce, jenž by zaváděl minimální normy pro uplatňování záruk pro
mladé lidi a zaručoval kvalitu učňovských programů. Vztahoval by se i na mladé lidi ve věku
25 až 30 let. Pokud jde o Evropský sbor solidarity, Parlament ve svém usnesení ze dne 6. dubna
2017 vyzval Komisi, aby do svého budoucího legislativního návrhu začlenila jednoznačný popis
příslušných rozpočtových ujednání s cílem zabránit negativním dopadům na stávající unijní
programy zaměřené na mladé lidi. Parlament navíc ve svém usnesení ze dne 29. října 2015
podpořil přístup obsažený v doporučení o dlouhodobé nezaměstnanosti. Intenzivní práce
Parlamentu týkající se rozvoje dovedností měla rovněž dopady na novou agendu dovedností
pro Evropu, již Komise předložila v červnu 2016. Tato práce zahrnuje: usnesení Parlamentu
ze dne 10. září 2015 o vytvoření konkurenceschopného pracovního trhu EU pro 21. století:
přizpůsobení dovedností a kvalifikace poptávce a pracovním příležitostem a jeho usnesení ze
dne 19. ledna 2016 o politikách zaměřených na dovednosti v boji proti nezaměstnanosti mladých
lidí.
Susanne Kraatz
06/2017
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