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POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

Evropská strategie zaměstnanosti z roku 1997 stanovila soubor společných cílů pro
politiku zaměstnanosti a prostřednictvím monitorovacího procesu a souvisejících
finančních nástrojů přispěla k „nezávazné koordinaci“ mezi členskými státy.
Zvyšování počtu pracovních míst a jejich zkvalitňování je jedním z hlavních cílů
strategie Evropa 2020. Od přelomu desetiletí navrhuje Komise nové a ambicióznější
cíle v oblasti zaměstnanosti, dovedností a sociální ochrany s cílem vybudovat silnější
sociální Evropu do roku 2030. Právo Unie je v určitých oblastech uplatnitelné i tehdy,
kdy odpovědnost za politiku zaměstnanosti a sociální politiku nesou především vlády
jednotlivých států.

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

Podle článku 3 SEU má Unie povinnost usilovat o plnou zaměstnanost a společenský
pokrok. Horizontální doložka článku 9 SFEU stanoví, že EU při vymezování a provádění
svých politik a činností zohledňuje cíl dosažení vysoké úrovně zaměstnanosti. Členské
státy a Unie mají rovněž za úkol pracovat na rozvoji koordinované strategie, zejména
na podpoře kvalifikace, vzdělání a přizpůsobivosti pracovníků a schopnosti trhů práce
reagovat na hospodářské změny, jak je uvedeno v článku 145 SFEU.

VÝSLEDKY

A. Od počátečních fází (padesátá až devadesátá léta 20. století) k cílům pro období
po roce 2020
Již v padesátých letech 20. století mohli pracovníci v Evropském společenství uhlí
a oceli využívat „pomoc při přeškolování pracovníků“. Tato podpora byla určena
pracovníkům v uhelném průmyslu a ocelářství, jejichž pracovní místa byla ohrožena
restrukturalizací těchto odvětví. Evropský sociální fond (ESF) (2.3.2 Evropský sociální
fond), zřízený v roce 1957, se stal hlavním nástrojem 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.
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Vzhledem k vysoké míře nezaměstnanosti ve většině zemí EU byla s vydáním
Bílé knihy o růstu, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti (1993) zahájena diskuse
o evropské strategii v oblasti ekonomiky a zaměstnanosti, a otázka zaměstnanosti se
tak poprvé stala prioritou agendy EU.
Nová kapitola o zaměstnanosti obsažená v Amsterodamské smlouvě (1997) se stala
základem pro stanovení evropské strategie pro zaměstnanost a pro zřízení stálého
Výboru pro zaměstnanost, který má poradní funkci a slouží k podpoře vzájemné
koordinace politik zaměstnanosti a trhu práce mezi členskými státy. Pravomoc v oblasti
politiky zaměstnanosti však mají nadále především členské státy. Tím, že byl do
Smlouvy zahrnut „protokol o sociální politice“ se posílilo zapojení sociálních partnerů
(2.3.7 Sociální dialog).
Mimořádnou schůzkou věnovanou zaměstnanosti, která se konala v 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. Evropská strategie
zaměstnanosti postavila vysokou míru zaměstnanosti na stejnou úroveň jako
makroekonomické cíle v oblasti růstu a stability.
Na svém zasedání v Lisabonu v roce 2000 schválila Evropská rada nový strategický
cíl, podle kterého se má EU stát „nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní
ekonomikou na světě“. Zastřešujícím cílem politiky zaměstnanosti a sociální politiky
Rada stanovila dosažení plné zaměstnanosti a vytyčila konkrétní cíle, jichž mělo být
dosaženo do roku 2010 (Lisabonská strategie).
Po finanční krizi v letech 2007–2008 byla v roce 2010 přijata strategie Evropa 2020
a byl zaveden mechanismus pro koordinaci finanční a hospodářské politiky nazvaný
evropský semestr. Tato desetiletá strategie pro zaměstnanost a inteligentní a udržitelný
růst podporující začlenění poprvé definovala řadu hlavních cílů, jako například zvýšení
účasti osob ve věku 20 až 64 let na trhu práce na 75 % do roku 2020. Všechny hlavní
cíle musely členské státy převést na vnitrostátní cíle.
V roce 2017 představila Komise evropský pilíř sociálních práv, v němž je stanoveno
20 klíčových zásad a práv na podporu obnoveného procesu sbližování na cestě
k lepším životním a sociálním podmínkám. Tyto zásady a práva se dělí do tří kategorií:
i) rovné příležitosti a přístup na pracovní trh, ii) spravedlivé pracovní podmínky
a iii) sociální zabezpečení a začlenění do společnosti. K evropskému pilíři sociálních
práv je připojen „srovnávací přehled sociálních ukazatelů“ pro sledování pokroku. Na
sociálním summitu v Göteborgu v listopadu 2017 Parlament, Rada a Komise zdůraznily
své společné odhodlání přijetím společného vyhlášení evropského pilíře sociálních
práv.
Akční plán pro provádění evropského pilíře sociálních práv ze dne 4. března 2021
stanovuje tři nové hlavní cíle EU, kterých má být dosaženo do konce tohoto desetiletí,
včetně těchto:
— zaměstnanost: do roku 2030 by mělo být zaměstnáno alespoň 78 % obyvatel ve

věku 20 až 64 let;
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— dovednosti: nejméně 60 % dospělých by se mělo každoročně účastnit odborné
přípravy.

B. Posílení koordinace a monitorování
Každoroční cyklus monitorování politik zaměstnanosti v rámci evropského semestru
zahrnuje tyto složky:
— hlavní směry politik zaměstnanosti, které vypracovala Komise a přijala Rada po

konzultaci s Parlamentem,

— společnou zprávu o zaměstnanosti, kterou zveřejňuje Komise a přijímá Rada,

— národní programy reforem,

— zprávy o jednotlivých zemích a doporučení pro jednotlivé země, které vypracovává
Komise a v druhém případě přijímá Rada.

Čtyři hlavní zásady zaměstnanosti (článek 148 SFEU) představují strategické cíle
vnitrostátních politik zaměstnanosti a zahrnují politické priority v oblasti zaměstnanosti,
vzdělávání a sociálního začleňování. Zásady zaměstnanosti tvoří součást osmi
integrovaných hlavních směrů, které rovněž obsahují čtyři hlavní směry hospodářských
politik (článek 121 SFEU).
V roce 2018 byly hlavní směry politik zaměstnanosti sladěny se zásadami Evropského
pilíře sociálních práv (2.3.1 Sociální politika a politika zaměstnanosti: obecné zásady).
Se souhlasem Parlamentu byly tyto směry zachovány i pro rok 2019. V roce 2020
byly upřesněny tak, aby zahrnovaly prvky související s důsledky krize COVID-19,
zelenou a digitální transformací a cíli OSN v oblasti udržitelného rozvoje. V roce 2021
byly převzaty, ačkoli body odůvodnění byly upraveny v souladu s výsledky sociálního
summitu v Portu a akčním plánem evropského pilíře sociálních práv. Komise navrhuje
revidovat pokyny pro rok 2022 přizpůsobením jejich znění situaci po pandemii
COVID-19, zavedením více prvků týkajících se spravedlnosti v rámci ekologické
transformace, zohledněním nedávné politické iniciativy a doplněním politických prvků,
které mají zvláštní význam v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu.
Jako hlavní monitorovací nástroj evropského semestru navrhla Komise revidovaný
srovnávací přehled sociálních ukazatelů (připojený k akčnímu plánu evropského pilíře
sociálních práv), který má lépe odrážet politické priority a opatření stanovené v akčním
plánu. Srovnávací přehled sociálních ukazatelů sestává ze 17 hlavních ukazatelů
schválených Radou, jež posuzují výsledky členských států v oblasti zaměstnanosti
a v sociální oblasti ve třech základních aspektech: i) rovné příležitosti, ii) spravedlivé
pracovní podmínky a iii) sociální ochrana a začleňování.
C. Závazné právní akty – právo EU
Na základě ustanovení SFEU týkajících se zaměstnanosti a sociálních věcí byla přijata
řada směrnic, nařízení a rozhodnutí k zajištění minimálních norem v členských státech
EU v těchto oblastech:
— bezpečnost a ochrana zdraví při práci: obecná a specifická práva a povinnosti,

pracovní vybavení, specifická rizika, jako např. nebezpečné látky, karcinogeny
(2.3.5 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci),
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— rovné příležitosti pro ženy a muže: rovné zacházení v zaměstnání, těhotenství,
mateřská dovolená, rodičovská dovolená (2.3.9 Boj proti chudobě, sociálnímu
vyloučení a diskriminaci),

— ochrana proti diskriminaci na základě pohlaví, rasy, vyznání, věku, zdravotního
postižení a sexuální orientace (2.3.9 Boj proti chudobě, sociálnímu vyloučení
a diskriminaci),

— pracovní podmínky: minimální mzda, práce na částečný úvazek, smlouvy na dobu
určitou, pracovní doba, zaměstnávání mladých lidí, informování zaměstnanců
a konzultace s nimi (2.3.6 Právo zaměstnanců na informace, konzultace a účast;
2.3.7 Sociální dialog),

— útvary podpory: rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 573/2014/EU ze dne
15. května 2014 o posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti
(VSZ), jehož platnost byla v listopadu 2020 prodloužena o dalších sedm let (2021–
2027).

Další právní předpisy EU podporují základní svobody, které upravují pohyb osob,
služeb a kapitálu v rámci EU (jednotný trh) takto:
— volný pohyb pracovníků: rovné zacházení, přístup k sociálním dávkám (2.1.5 Volný

pohyb pracovníků),

— vysílání pracovníků: doba výkonu zaměstnání, plat, dotčená odvětví (2.1.13
Vysílání pracovníků).

D. Koordinace prostřednictvím doporučení a dalších politických iniciativ:
Mimo takzvané „tvrdé právo“, jehož příklady jsou uvedeny výše, pomáhají koordinaci
mezi členskými státy EU zlepšit také další opatření, a to prostřednictvím „měkkého
práva“. To zahrnuje doporučení Rady, což jsou nezávazné právní akty, a další
politické iniciativy Komise. Pokud jsou tato opatření správně připravena, podpořena
a monitorována na úrovni EU, mohou mít výrazný dopad.
Evropská záruka pro mladé lidi, zřízená doporučením Rady z dubna 2013, má zajistit,
aby všichni lidé do 25 let věku do čtyř měsíců poté, co se stanou nezaměstnanými nebo
ukončí formální vzdělávání, obdrželi kvalitní nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání,
učňovského vzdělávání či stáže. V červenci 2020 Komise zahájila balíček na podporu
zaměstnanosti mladých lidí, který zahrnuje čtyři oblasti: posílené záruky pro mladé
lidi, odborné vzdělávání a příprava, nový impuls pro učňovskou přípravu a dodatečná
opatření podporující zaměstnanost mladých lidí. Rada ve svém doporučení ze dne
30. října 2020 o mostu k pracovním místům vyzvala všechny země EU, aby zavedly
posílené záruky pro mladé lidi.
V únoru 2016 bylo přijato doporučení Rady o začleňování dlouhodobě
nezaměstnaných na trh práce.
V oblasti dovedností byla přijata řada politických iniciativ, včetně Evropské agendy
dovedností z roku 2020, která vychází z agendy z roku 2016 a obsahuje 12 opatření
zaměřených na dovednosti pro pracovní místa, aby se zajistilo, že právo na odbornou
přípravu a celoživotní učení bude plněno v celé Evropě.
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V květnu 2020 byl v reakci na pandemii COVID-19 a její sociální a hospodářské
důsledky vytvořen nový evropský nástroj pro dočasnou podporu s názvem „Podpora na
zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci“ (SURE). Tento nástroj poskytuje
finanční pomoc členským státům v zájmu zachování pracovních míst a ochrany
zaměstnanců prostřednictvím režimů zkrácené pracovní doby a podobných opatření.
V březnu 2021 předložila Komise doporučení o účinné aktivní podpoře zaměstnanosti
po krizi COVID-19. Toto doporučení vymezuje strategický přístup k podpoře přechodu
od mimořádných opatření, která byla přijímána pro zachování pracovních míst během
pandemie, k novým opatřením potřebným k tvorbě pracovních míst a přechodům mezi
zaměstnáními.
Strategický rámec EU pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2021–2027
(červen 2021) stanoví hlavní výzvy a strategické cíle v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a představuje opatření a nástroje k jejich řešení.
Cílem Evropské strategie v oblasti péče (září 2022) je zajistit vysoce kvalitní, cenově
dostupné a přístupné pečovatelské služby v celé EU a zlepšit situaci jak pro příjemce
péče, tak pro osoby, které o ně pečují, ať už profesionálně nebo neformálně. Strategii
doplňují dvě doporučení pro členské státy týkající se revize barcelonských cílů
v oblasti předškolního vzdělávání a péče a přístupu k cenově dostupné, vysoce kvalitní
a dlouhodobé péči.
E. Podpora nástrojů financování EU
Řada programů financování EU poskytuje podporu v oblasti zaměstnanosti.
— Evropský sociální fond plus (ESF+) (2.3.2 Evropský sociální fond) je hlavním

nástrojem EU pro investice do lidí a spojuje několik fondů a programů, zejména
ESF, Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí, Fond evropské pomoci
nejchudším osobám a program pro zaměstnanost a sociální inovace. Cílem
ESF+ je řešit sociálně-ekonomické důsledky pandemie COVID-19, podporovat
vysokou úroveň zaměstnanosti, budovat sociální ochranu a rozvíjet kvalifikovanou
a odolnou pracovní sílu, která je připravena na přechod na zelenou a digitální
ekonomiku.

— Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci na pomoc propuštěným
pracovníkům podporuje osoby, které přišly o práci v důsledku strukturálních
změn ve světovém obchodu, digitalizace, automatizace a přechodu na
nízkouhlíkové hospodářství. Pro období 2021–2027 má fond roční rozpočet ve
výši 210 milionů EUR. Může financovat 60 až 85 % nákladů na projekty, které mají
pomoci propuštěným pracovníkům najít si nové zaměstnání nebo založit vlastní
podnik.

— Nástroj na podporu oživení a odolnosti je ústředním prvkem iniciativy
NextGenerationEU. Vstoupil v platnost dne 19. února 2021 a poskytuje
723,8 miliardy EUR na podporu reforem a investic prováděných členskými státy
do 31. prosince 2026. Jeho cílem je zmírnit hospodářský a sociální dopad
pandemie COVID-19 a zvýšit udržitelnost, odolnost a připravenost evropských
ekonomik a společností na výzvy a příležitosti související s ekologickou a digitální
transformací.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_2.3.2.pdf
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations/nextgenerationeu_en


Fakta a čísla o Evropské unii - 2023 6
www.europarl.europa.eu/factsheets/cs

Dalším nástrojem, který Komise zřídila, aby pomohla členským státům financovat jejich
reakci na krizi COVID-19, je investiční iniciativa pro reakci na koronavirus. Finanční
prostředky jsou určeny systémům zdravotní péče, malým a středním podnikům, trhům
práce a dalším zranitelným částem hospodářství členských států EU.
Kromě toho Komise na financování nástroje SURE vydává sociální dluhopisy SURE.
Fond pro spravedlivou transformaci (FST) s celkovým rozpočtem 17,5 miliardy EUR
má za cíl zmírnit sociální a hospodářské náklady spojené s přechodem na klimaticky
neutrální hospodářství tím, že pomůže lidem přizpůsobit se změnám na trhu práce.
FST je prvním pilířem mechanismu pro spravedlivou transformaci, který je součástí
Zelené dohody pro Evropu.

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Úloha Parlamentu v této oblasti se postupně rozvíjela. Od vstupu Amsterodamské
smlouvy v platnost musí Rada hlavní zásady zaměstnanosti konzultovat před
jejich přijetím s Parlamentem. Otevřená metoda koordinace navíc posílila úlohu
vnitrostátních parlamentů, od nichž se očekává, že se budou podílet na stanovování
a dosahování vnitrostátních cílů.
Parlament vyjádřil silnou podporu strategii Evropa 2020. Řada iniciativ v oblasti
boje s nezaměstnaností mladých lidí vychází z návrhů Parlamentu o konkrétních,
praktických opatřeních, a to ze záruky EU pro mladé lidi a z 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
o zaměstnanosti mladých lidí vyzval k vytvoření právního rámce EU, který zavede
minimální normy pro uplatňování záruk pro mladé lidi včetně norem pro kvalitu
učňovské přípravy. Vztahoval by se na mladé lidi ve věku mezi 25 a 30 lety. V usnesení
týkajícím se příštího dlouhodobého rozpočtu EU, které bylo přijato v roce 2018,
žádal Parlament významné navýšení finančních prostředků určených na provádění
Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Dne 8. října 2020 přijal Parlament
usnesení, v němž vyjádřil znepokojení nad dobrovolnou povahou záruky pro mladé lidi
(v současné době doporučení Rady), a vyzval Komisi, aby navrhla závazný nástroj.
Odsoudil rovněž neplacené stáže a naléhavě vyzval Komisi, aby přezkoumala stávající
evropské nástroje, jako je rámec pro kvalitu stáží a Evropský rámec pro kvalitní
a efektivní učňovskou přípravu. Parlament trval na tom, aby do nabídek pro mladé lidi
byla začleněna kritéria kvality, včetně zásady spravedlivé odměny pro stážisty, přístupu
k sociální ochraně, udržitelného zaměstnání a sociálních práv.
Parlament navíc ve svém usnesení ze dne 29. října 2015 podpořil přístup popsaný
v doporučení o dlouhodobé nezaměstnanosti. Intenzivní práce Parlamentu týkající se
rozvoje dovedností měla rovněž dopady na Evropskou agendu dovedností.
Ve svém usnesení ze dne 13. března 2019 o evropském semestru Parlament zdůraznil,
že sociální cíle a závazky EU jsou stejně důležité jako její hospodářské cíle. Od
propuknutí pandemie COVID-19 Parlament usiluje o zmírnění nepříznivých důsledků
krize, zejména na trh práce. V usnesení o hlavních směrech politik zaměstnanosti
přijatém dne 10. července 2020 vyzvali poslanci EP k přijetí radikálních opatření
ke zmírnění šoku způsobeného pandemií, zejména k revizi připravovaných pokynů
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s ohledem na stávající situaci, a zdůraznili potřebu řešit nezaměstnanost mladých lidí
prostřednictvím lepší záruky pro mladé lidi.
Ve svém usnesení ze dne 17. prosince 2020 o silné sociální Evropě pro spravedlivou
transformaci vyzval Parlament ke stanovení právně vymahatelných sociálních práv
a ke splnění konkrétních sociálních cílů do roku 2030.

Monika Makay
09/2022
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