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2014/2235(INI) 

Návrh usnesení (čl. 170 odst. 4 jednacího řádu), kterým se nahrazuje nelegislativní 

návrh usnesení A8-0222/2015 

Usnesení Evropského parlamentu o vytvoření konkurenceschopného pracovního trhu 

EU pro 21. století: posílení politik získávání dovedností a tvorba vysoce kvalitních míst 

založených na právech jako cesta, jak překonat krizi 

Evropský parlament, 

– s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 29. dubna 2015 k návrhu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o navýšení 
počáteční předběžné platby vyplácené na operační programy podporované z Iniciativy 
na podporu zaměstnanosti mladých lidí1, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 17. července 2014 o zaměstnanosti mladých lidí2, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2014 o dodržování základního práva na 
volný pohyb v EU, 

– s ohledem na jednu z priorit, na nichž se ve svých závěrech ze zasedání konaného ve 
dnech 26. až 27. června 2014 shodla Evropská rada, a to: pomoci rozvíjet dovednosti 
a umožnit rozvíjet talent a realizovat životní změny všem lidem prostřednictvím 
podporování vhodných dovedností pro moderní hospodářství a celoživotního učení, 

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské síti služeb 
zaměstnanosti, přístupu pracovníků ke službám mobility a další integraci trhů práce 
předložený Komisí dne 17. ledna 2014,  

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. prosince 2012 o uznávání neformálního 
a informálního učení (2012/C 398/01), 

                                                 
1 Přijaté texty, P8_TA(2015)0110. 
2 Přijaté texty, P8_TA(2014)0010. 
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– s ohledem na své doporučení a doporučení Rady ze dne 18. prosince 2006 ohledně 
klíčových kompetencí pro celoživotní učení, 

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanovisko Výboru pro 
kulturu a vzdělávání (A8-0000/2015), 

A. vzhledem k tomu, že mezi jednotlivými členskými státy jsou značné rozdíly, pokud jde 
o profese, jejichž pracovní místa nelze z důvodu chybějících kvalifikovaných 
pracovníků obsadit, a o množství těchto míst; 

B. vzhledem k tomu, že jsou vysoké míry dlouhodobé nezaměstnanosti mimořádně 
znepokojivé, neboť přibližně 12,4 milionu osob je nezaměstnaných po dobu více než 
jednoho roku a z toho 6 milionů nezaměstnaných více než dva roky; vzhledem k tomu, 
že dlouhodobá nezaměstnanost ohrožuje budoucnost jednotlivců i udržitelnost našeho 
sociálně-tržního hospodářství a stává se strukturálním problémem; 

C. vzhledem k tomu, že úsporná opatření a reforma trhu práce mají negativní dopad na 
tvorbu pracovních míst a na jejich kvalitu; vzhledem k tomu, že evropský trh práce 
zajišťující pracovníkům a zaměstnancům základní bezpečnost přispívá k dosažení cílů 
zaměstnanosti a boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení strategie Evropa 2020; 

D. vzhledem k tomu, že v roce 2012 každý třetí zaměstnanec v Evropě byl buď příliš 
kvalifikovaný, nebo měl příliš nízkou kvalifikaci pro své pracovní místo1; vzhledem 
k tomu, že mladí zaměstnanci jsou častěji formálně příliš kvalifikovaní a je mezi nimi 
oproti starším pracovníkům i víc těch, kteří pracují na místech s potřebnou kvalifikací 
jinou, než je ta jejich; 

E. vzhledem k tomu, že krize neúměrně dopadá na mladé lidi a že se mladí lidé stali 
skupinou, kterou je chudobou nejvíce ohrožena; 

Hospodářská krize a její důsledky 

1. vyjadřuje politování nad tím, že v důsledku evropské hospodářské krize jsou občané 
vážně zasaženi vzrůstající chudobou a nezaměstnaností, stejně jako nárůstem 
nerovnosti; konstatuje, že řada členských států se v důsledku evropské hospodářské 
krize potýká s vysokou mírou nezaměstnanosti (EU28: 9.9 %); je dále znepokojen 
skutečností, že míra nezaměstnanosti mladých lidí (EU28: 21.4 %) je obecně mnohem 
vyšší než míra nezaměstnanosti zbytku populace; 

2. zdůrazňuje, že evropská pracovní síla se v důsledku finanční krize z roku 2008, 
úsporných opatření a následného hospodářského útlumu potýká se značnými problémy; 
konstatuje, že chybná politická rozhodnutí vedla ke škrtům ve veřejných výdajích na 
vzdělání a sociální služby a že se široce rozšířila opatření snižující ochranu 
zaměstnanců; 

                                                 
1 Evropská komice (2013): Zaměstnanost a sociální rozvoj v Evropě (Employment and Social Developments in 
Europe) 
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3. zdůrazňuje, že krizová opatření zaměřená na snížení veřejných výdajů v krizí 
zasažených zemích již měla přímý negativní dopad zejména na mladé lidi, s ohledem na 
škrty v oblasti vzdělávání, tvorby pracovních míst, podpůrných služeb a sociálního 
zabezpečení; vyjadřuje politování nad tím, že politiky postihující mladé lidi byly 
vypracovány, aniž by byli zapojeni ti, kterých se týkají, a jejich zástupci; 

4. domnívá se, že ambiciózní hospodářské a sociální politiky a inteligentní a udržitelné 
reformy trhu práce, silné veřejné služby a cílené investice a rovněž lepší přístup 
k dlouhodobému a udržitelnému financování jsou zásadní k úsilí o dosažení 
spravedlivější a udržitelnější společnosti podporující začlenění a k vytváření kvalitních 
pracovních míst založených na právech, s cílem poskytovat pracovníkům příjem nutný 
k životu a zlepšovat sociální začlenění; dále zdůrazňuje potřebu udržitelných, proti 
chudobě odolných a robustních systémů sociálního zabezpečení; 

Situace na trhu práce EU 

5. konstatuje, že na jedné straně máme v Evropě 24 milionů nezaměstnaných včetně 7,5 
milionu mladých lidí, kteří nepracují, nevzdělávají se ani neškolí, a na druhé straně dva 
miliony volných pracovních míst; zdůrazňuje, že řešení problému neodpovídajících 
dovedností samo o sobě nevyřeší strukturální problém rozsáhlé nezaměstnanosti 
v Evropě; 

6. je znepokojen skutečností, že míra nezaměstnanosti v EU zůstává poměrně vysoká (v 
březnu 2015 9, 9 % v EU 28) a že významně poklesla jen v několika málo zemích, 
a upozorňuje na značné rozdíly mezi členskými státy, kdy například v Německu 
a Rakousku je míra nezaměstnanosti nejnižší (kolem 5 %) a v Řecku a ve Španělsku je 
naopak míra nezaměstnanosti nejvyšší (26 % a 23 %1); zdůrazňuje, že rostoucí rozdíly 
na pracovních trzích členských států i mezi těmito trhy navzájem by mohly potenciálně 
vést k oslabení solidarity v rámci Unie; 

7. upozorňuje na to, že průměrná míra zaměstnanosti žen v EU je více než 10 procentních 
bodů pod úrovní zaměstnanosti mužů, a zdůrazňuje, že dosažení cíle 75% zaměstnanosti 
stanoveného ve strategii Evropa 2020 je podmíněno zvýšením míry zaměstnanosti žen, 
především prostřednictvím politik zaměřených na sladění pracovních a rodinných 
povinností; 

8. konstatuje, že nezaměstnanost mladých lidí je v celé EU značně rozdílná, přičemž 
v některých členských státech je míra nezaměstnanosti mezi mladými lidmi ve věku od 
16 do 25 let vyšší než 50 %; zdůrazňuje, že vysoká míra nezaměstnanosti mladých lidí, 
která kromě toho, že postihuje celou generaci, ohrožuje rovnováhu mezi generacemi; 

9. zdůrazňuje, že mladí lidé často čelí narůstajícím potížím při přechodu ze vzdělávacího 
do pracovního procesu, a proto jsou obvykle více ohroženi vykořisťovatelskými 
pracovními podmínkami i tím, že budou mít nekvalitní a nejistá pracovní místa; 
zdůrazňuje, že současná rétorika o zaměstnatelnosti zdá se tlačí mladé lidi, aby přijímali 
pracovní místa za jakoukoli cenu a jakýchkoli podmínek, aniž by se starali o svá práva; 

                                                 
1 Evropská komise (2015): Situace EU v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí, čtvrtletní přehled, březen 2015 
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10. zdůrazňuje, že stále přetrvává 26 % rozdíl v míře zaměstnanosti osob se zdravotním 
postižením v porovnání s průměrnou mírou zaměstnanosti v EU, což znamená, že míra 
zaměstnanosti osob se zdravotním postižením je nižší než 50 %; 

11.  zdůrazňuje, že v zájmu vytvoření klimatu příznivého pro investice jsou nezbytné 
kvalifikovaná pracovní síla, schopnost inovovat a podílet se na demokratickém procesu 
jako aktivní občané, zvyšování kupní síly i stabilní sociálně-ekonomické a politické 
prostředí; 

12. konstatuje vysokou míru dlouhodobé nezaměstnanosti a varuje, že je nutné proti ní 
bezodkladně bojovat, neboť je považována za obtížně odstranitelnou;  

13. konstatuje, že evropský trh práce je ovlivněn několika důležitými skutečnostmi, včetně 
změn v poptávce po celé řadě pracovních dovedností, globalizace, rychlých změn 
v oblasti technologií a jejich rozvoji a také stárnoucí společnosti, s čímž souvisí 
požadavek na přizpůsobení politik trhu práce a souvisejících systémů sociálního 
zabezpečení; vyzývá EU a členské státy, aby se zabývaly dopadem pečovatelských 
povinností na pracovní sílu, ať už jde o pracovní podmínky pečujících osob, rozvoj 
jejich dovedností a příležitosti k celoživotnímu učení či o nutnost uzpůsobení pracoviště 
a pracovních podmínek pro pracovníky s pečovatelskými povinnostmi; 

14. zdůrazňuje, že vysoká míra nezaměstnanosti v některých členských státech a regionech 
má zničující dopad na sociální a regionální soudržnost;  

15. se znepokojením konstatuje, že přetrvávají nedobrovolná práce na částečný úvazek 
a práce na dobu určitou, falešné zaměstnávání sebe sama i nejistá zaměstnání v celé EU; 
poukazuje na to, že 50 % pracovních míst vytvořených v roce 2014 byly pozice na dobu 
určitou; konstatuje, že v některých členských státech se v zaměstnáních na bodu určitou 
nachází většina mladých lidí; zdůrazňuje, že jak přístup na pracovní trh, tak přístup 
k řádnému a kvalitnímu zaměstnání představují pro mladé lidi stále větší problém, 
a dokonce ještě více prohlubují rozdělení mezi mladými a staršímu lidmi; 

16. konstatuje, že podle Komise problém chudoby u pracujících osob stále existuje a že pro 
50 % všech uchazečů o práci není zaměstnání dostačující k zajištění toho, aby se 
vymanili z chudoby; odsuzuje široce rozšířenou praxi používání výjimek členskými 
státy při stanovování maximální pracovní doby a zvyšování intenzity práce, jimž čelí 
řada pracovníků;  

17. upozorňuje na pracovní vykořisťování jakožto jeden z faktorů zhoršování kvality 
pracovních míst v EU; vyzývá Komisi a členské státy, aby posílily pracovní práva, 
sociální dialog a instituce kolektivního vyjednávání a aby zlepšily minimální podmínky 
v zaměstnání a platové standardy; 

Podpora trhu práce v EU podporujícího začlenění 

18. je přesvědčen, že pro dosažení trhu práce v EU podporujícího začlenění je nezbytné 
uskutečnit ambiciózní reformy, které zvýší začlenění, bezpečnost, dobrovolnou mobilitu 
a účast na trhu práce vysoce kvalitních zaměstnání; vybízí členské státy, aby vytvářely 
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bezpečnostní síť zabývající se dopady technického rozvoje na pracující a zajišťující, aby 
pracující měli odpovídající příjem a dostávalo se jim odborné přípravy během celého 
jejich pracovního života i během přechodných období; 

19. zdůrazňuje význam osobního a profesního rozvoje, jakož i příležitostí pro další 
odbornou přípravu a postgraduální odborné vzdělávání; připomíná v tomto ohledu, že je 
třeba vynakládat investice na to, aby se lidé mohli v jakékoli fázi života zapojit do 
podnětného studia, a podporovat celoživotní učení s cílem posílit sociální začlenění, 
aktivní občanství a soběstačnost; zdůrazňuje, že tato opatření by měla být spojena 
s reformami důchodového systému a systému sociálního zabezpečení s tím, že tyto 
reformy by měly podporovat každého člověka, ať už je zaměstnaný nebo nezaměstnaný, 
a pobízet k další odborné přípravě, a současně pokračovat v podpoře osob, které to 
potřebují; 

20. připomíná důležitost spravedlivé, na právech založené a dobrovolné mobility 
pracovníků pro trh práce podporující začlenění spočívající na zásadě stejné mzdy za 
stejnou práci, a připomíná, že je třeba snížit omezující administrativní a jazykové 
překážky; vybízí k větší informovanosti a dalšímu vylepšení celounijního pracovního 
portálu EURES, jakož i k posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti; 
zdůrazňuje nutnost většího uznávání mezi zeměmi, pokud jde o formální, neformální 
nebo informální kvalifikaci získanou v zemi původu nebo v jiné zemi; 

21. opakuje, že v Evropě musí být uvolněn velký hospodářský potenciál žen a že je 
nezbytné vytvořit ženám odpovídající podmínky a umožnit jim sledovat profesní dráhu 
a zastávat vyšší pozice ve společnostech nebo zahájit vlastní podnikání; zdůrazňuje, že 
je nezbytné překlenout rozpor mezi dosaženým vzděláním žen a jejich účastí 
a postavením na trhu práce; připomíná důležitost rovnosti žen a mužů, což zahrnuje 
odstranění rozdílu v odměňování žen a mužů a zvyšování míry zaměstnanosti žen, 
a rovněž posílení politiky slaďování pracovního a osobního života, jakožto součásti 
dosahování cílů strategie Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti, boje proti chudobě 
a sociálnímu vyloučení; 

22. vítá pozitivní výsledky dosažené projektem v oblasti mobility pracovních sil „Tvoje 
první práce přes EURES“, který může účinně oslovit mladé lidi a rozvíjet na míru 
uzpůsobené služby pro uchazeče o práci i zaměstnavatele; zdůrazňuje pozitivní vedlejší 
účinky mezi projekty „Tvoje první práce přes EURES“ a EURES; 

23. domnívá se, že soudržná a komplexní strategie směřující k efektivnějším a vzájemně 
prospěšným formám organizace práce, založená na plném využití znalostního 
potenciálu pracovníků a zvyšování kvality jejich pracovních míst, pomůže zlepšit 
odolnost trhu práce; poukazuje na to, že by mohla být rozvíjena participativnější forma 
organizace práce poskytující více práv s cílem posílit zapojení zaměstnaných osoby do 
inovací a podpořit zapojování pracovníků a rozvoj využívání dovedností, a tím zlepšit 
výsledky společností; 

Předvídání budoucích požadavků na dovednosti 

24. zdůrazňuje, že vzhledem k předpokládaným rychlým změnám trhu práce je nutné 
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investovat do oblasti vzdělávání a odborné přípravy dnešních mladých lidí; zdůrazňuje, 
že politiky týkající se dovedností by se neměly zaměřovat pouze na plnění potřeb trhu 
práce, ale i na průřezové dovednosti jednotlivců, které mohou uplatnit při svém rozvoji 
v aktivní a odpovědné občany; vyzývá Komisi a členské státy, aby respektovaly, že 
vzdělávání a odborná příprava nejsou pouze nástrojem trhu práce ani nemají pouze 
vzdělávat budoucí pracovníky, ale že se především jedná o základní právo a že mají 
hodnotu samy o sobě; 

25. je přesvědčen o tom, že pro předvídání budoucích požadavků na dovednosti je možné, 
kde je to relevantní, zapojení subjektů trhu práce, včetně sociálních partnerů, do 
provádění programů odborné kvalifikace; 

Důležitost trvalého vzdělávání a odborné přípravy podporujících začlenění a určených pro 

všechny  

26. připomíná, že právo na vzdělání je základním právem, a zdůrazňuje, že je třeba 
prosazovat individuální přístup ke kariérnímu rozvoji a celoživotnímu vzdělávání 
a odborné přípravě během osobní profesní dráhy; vyjadřuje přesvědčení, klíčovým 
prvkem politik vzdělávání a nabývání dovedností musí být již od rané fáze vzdělávání 
každého jednotlivce vedení a poradenství zaměřené na individuální potřeby a na 
hodnocení a rozvoj individuálních dovedností; 

27. je přesvědčen o tom, že programy odborné přípravy a rekvalifikací musí být navrhovány 
a prováděny v první řadě v úzké spolupráci s dotčenými osobami, ale také se sociálními 
partnery a organizacemi zastupujícími studenty a nezaměstnané osoby, tak aby bylo 
možné lépe sladit nové dovednosti pracovníků s požadavky trhu práce; 

28. zdůrazňuje, že je nutné, aby Komise posílila monitorování vnitrostátních prováděcích 
plánů záruky pro mladé lidi a jejich účinné uvádění do praxe; vyzývá Komisi, aby pro 
členské státy vypracovala jasná a jednoznačná doporučení pro jednotlivé země, která by 
se týkala provádění záruky pro mladé lidi a kvality pracovních míst; 

29. zdůrazňuje a sdílí obavy, které Evropský účetní dvůr vyjadřuje ve své zprávě „Mládež 
a nezaměstnanost v Evropě: překážky, které před námi stojí, pokud jde o záruku pro 
mladé lidi v EU“, zejména co se týče přiměřenosti celkového financování systému, 
definice „kvalitní nabídky“ a způsobu, jakým Komise monitoruje výsledky a informuje 
o nich; 

30. připomíná, že je velmi důležité poskytnout osobám, které hledají práci, studentům 
a pracovníkům na míru uzpůsobené vedení a rady ohledně způsobu, jak práci hledat 
nebo jaké další vzdělávání či odbornou přípravu absolvovat, a zajistit uznání a validaci 
jejich dovedností a kompetencí prostřednictvím „průkazů kompetencí“, které dokládají 
dovednosti a kompetence získané prostřednictvím formálního, informálního 
a neformálního vzdělávání; 

31. zdůrazňuje, že právo na vzdělání a odbornou přípravu má mimořádný význam pro 
dlouhodobě nezaměstnané; zdůrazňuje, že dlouhodobě nezaměstnaní mají největší 
prospěch z přístupu založeného na právech, který je zacílen na jejich specifické potřeby, 
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a nikoli ze standardních opatření; zdůrazňuje, že dlouhodobě nezaměstnaní potřebují být 
informováni o svém právu na odbornou přípravu, že opatření na ně zacílená musí 
respektovat individuální zájmy a potřeby a různé varianty využití a že odborná příprava 
musí být dostupná a důstojná a musí řešit skutečné potřeby těchto osob; připomíná, že 
pokud tyto podmínky budou splněny, nezaměstnaným bude umožněno využít zvyšování 
kvalifikace jakožto příležitost ke zlepšení svých pracovních a životních podmínek; 

32. zdůrazňuje význam záruky pro mladé lidi jakožto nástroje, který může mladým lidem 
usnadnit přechod ze vzdělávání do zaměstnání a nalezení kvalitního pracovního místa 
prostřednictvím učňovské přípravy, stáže nebo dalšího vzdělávání; vyzývá Komisi, aby 
zřídila komplexní systém, který bude sloužit k monitorování provádění záruky pro 
mladé lidi a zaměří se na kvalitu poskytnutých nabídek; 

33. zdůrazňuje, že je důležité zajistit rovné příležitosti a přístup ke vzdělávání a odborné 
přípravě, zejména pro znevýhodněné skupiny, a účinnou podporu v zájmu boje proti 
sociálnímu vyloučení a usnadnění přístupu k práci; 

Podpora přechodu ze vzdělávání do zaměstnání 

34. domnívá se, že duální odborná příprava a podobné systémy učení založeného na 
pracovní činnosti („učení se prací“) se ukázaly být dobrým nástrojem k poskytování 
odborné přípravy související se zaměstnáním ve spojení s přechodem na trh práce; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí tyto systémy mezi zaměstnavateli propagovat jakožto 
investici do kvalifikovaných budoucích zaměstnanců; dále zdůrazňuje, že učení prací by 
mělo mít vlastní vzdělávací přístup a nemělo by se na něj nikdy nazírat jako na 
náhražku levné pracovní síly; 

35. konstatuje, že systémy odborné přípravy, které existují v současnosti, jsou výsledkem 
určitých historických a kulturních vlivů a utvářely se působením panujících právních 
norem, tradic, pedagogických zásad a institucionálních struktur;  

36. zdůrazňuje, že každý vnitrostátní systém odborné přípravy je nástrojem k dosahování 
určitých cílů, které se mohou mezi jednotlivými zeměmi lišit, a že každý tento systém 
by tedy měl být posuzován pouze podle toho, jak úspěšný je v dosahování těchto 
konkrétních cílů; zdůrazňuje, že přenos systému odborné přípravy z jedné země do 
druhé je možný, pouze pokud podmínky v příslušných zemích jsou srovnatelné nebo je 
lze uzpůsobit; 

37. poukazuje na silně znepokojivé údaje o míře mladých lidí, kteří nejsou zaměstnaní ani 
se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy (NEET), jež ve většině členských států 
překračuje 10 %; zdůrazňuje přímou vazbu mezi vysokou mírou nezaměstnanosti 
mladých lidí a předčasným ukončováním školní docházky; zdůrazňuje, že bez 
naléhavých a rozhodných kroků jak na evropské, tak na vnitrostátní úrovni hrozí u celé 
generace mladých Evropanů to, že nebudou disponovat dostatečnou úrovní vzdělání 
a odborné přípravy, a tudíž budou vyloučeni z trhu práce, což by mělo mimořádně 
nepříznivé dopady na sociální struktury, sociální a územní soudržnost a udržitelnost 
evropského hospodářského modelu jako celku; 

38. zdůrazňuje význam individualizovaného profesního zaměření pomocí hodnocení 
a profesního poradenství, které by se zaměřovalo na individuální dovednosti a potřeby 
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a bylo by poskytováno ze strany vysoce kvalifikovaných poradců v oblasti 
zaměstnanosti; 

39. má za to, že pro úspěšný přechod od vzdělávání k zaměstnání je velice důležité, aby byli 
mladí lidé vybaveni klíčovými průřezovými kompetencemi, které jim umožní přijmout 
informovaná rozhodnutí, rozvíjet smysl pro iniciativu a zvýšit sebevědomí; zdůrazňuje 
význam systémů sociálního zabezpečení, které zajišťují kvalitní přechody, mezi něž 
může patřit přechod ze vzdělávání do zaměstnání, přechod na nové pracovní místo nebo 
přechod mezi zaměstnáním a přerušením kariéry; 

40. zdůrazňuje význam programů duálního vzdělávání a odborné přípravy, které slučují 
teorii a praktickou odbornou přípravu; v této souvislosti opakovaně zdůrazňuje význam 
odborného vzdělávání a odborné přípravy pro průběžný rozvoj dovedností 
a kompetencí; zdůrazňuje, že je třeba aktivně využívat studijních poradenských služeb, 
neboť jsou nástrojem překonávajícím stereotypy ve způsobu volby profesní dráhy, 
přičemž tyto služby musí zajistit, aby se na odborné vzdělávání a přípravu nikdy 
nenahlíželo jako na typ vzdělávání, který je žákům vnucován. zdůrazňuje, že učňovský 
diplom by měl umožnit žákům přístup k terciárnímu vzdělávání jak v akademické 
oblasti, tak i v oblasti odborné přípravy, a nesmí být považován za podřadný ve 
srovnání s akademickým titulem; zdůrazňuje význam poskytování vysoce kvalitních 
a placených pracovních stáží, pracovního poradenství a začlenění praktických 
dovedností do osnov; 

41. zdůrazňuje, že je nezbytné, aby členské státy a jednotliví zaměstnavatelé poskytovali na 
programy kvalitního odborného vzdělávání a učňovské přípravy a rovněž učení mimo 
školu a praktického učení dostatečné finanční prostředky a tyto programy uvedli do 
praxe; připomíná, že tyto programy musí splňovat požadavky minimální kvality, 
sociální ochrany a odměňování a že by je měly veřejné orgány v odpovídající míře 
financovat a dohlížet na ně; vyzývá členské státy, aby přijaly opatření, jimiž zajistí, že 
zranitelné skupiny budou podporovány v jejich úsilí o začleňování do těchto programů 
a budou v nich odpovídající měrou zastoupeny; 

42. je přesvědčen o tom, že musí být posílen sociální dialog na téma dovedností, do něhož 
musí být zapojeni vyučující i organizace mládeže, aby bylo možné nalézt způsoby, jak 
problém nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi co nejlépe podchytit 
ve všech jeho ohledech;  

43. domnívá se, že iniciativa „záruka pro mladé lidi“ by se mohla stát prvním krokem 
směrem k takovému přístupu k potřebám mladých lidí v oblasti zaměstnání, který bude 
založen na právech; připomíná povinnost zaměstnavatelů podílet se na procesu 
poskytování programů přístupné odborné přípravy a vysoce kvalitních stáží mladým 
lidem; zdůrazňuje, že kvalitativní aspekt důstojné práce pro mladé lidi nesmí být 
oslabován a že hlavní pracovněprávní normy a jiné normy vztahující se ke kvalitě práce, 
jako je pracovní doba, minimální mzda, sociální zabezpečení a bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci, musí být v rámci vynakládaného úsilí v centru pozornosti; 

Migrace pracovní síly a spravedlivá mobilita 
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44. upozorňuje na 7 milionů občanů EU, kteří žijí nebo pracují v jiné než ve své členské 
zemi, 1,1 milionu přeshraničních pracovníků a 1,2 milionu vyslaných pracovníků 
v rámci EU; zdůrazňuje, že dobrovolnost mobility pracovní síly musí doprovázet právo 
na plnou převoditelnost sociálních práv v Unii a v této souvislosti zdůrazňuje význam 
programu ERASMUS+, Evropského sociálního fondu a pracovního portálu EURES;  

45. zdůrazňuje, že v souvislosti s migrací pracovních sil a spravedlivou mobilitou je nutný 
soudržný přístup, založený na volném pohybu občanů a pracovníků a na zásadě stejné 
odměny za stejnou práci; zdůrazňuje, že v tomto směru je nutné, aby členské státy 
náležitě provedly a uplatňovaly směrnici 2014/67/EU o prosazování směrnice 96/71/ES, 
a dále je nutné odstranit stávající mezery ve směrnici 96/71/ES o vysílání pracovníků 
a přijmout opatření, která zamezí souvisejícím podvodům; je znepokojen problémem 
možného „odlivu mozků“ v případě některých členských států a regionů; 

46. připomíná důležitost usnadnění mobility přeshraničních pracovníků tím, že bude 
poskytováno více informací o existenci přeshraničních partnerství EURES, která byla 
navržena za účelem motivace a k odstranění překážek mobility u přeshraničních 
pracovníků, a informováním těchto pracovníků a poskytováním poradenství ohledně 
pracovních příležitostí a podmínek pro bydlení a práci na obou stranách hranice; 
v tomto směru konstatuje, že EURES-t je důležitým nástrojem, který umožní lépe 
kontrolovat potenciální zdroje nových pracovních míst a směřovat k integrovanějšímu 
trhu práce EU;  

47. připomíná, že migrace pracovníků ze třetích zemí musí respektovat jejich pracovní 
práva a práva plynoucí z jejich státní příslušnosti a zdůrazňuje potřebu odstranit 
zbytečné administrativní překážky při jejich vstupu do Evropské unie; je znepokojen 
negativními dopady evropských politik k řízení migrace na třetí země, zejména pokud 
jde o sociální soudržnost a odliv mozků; vyzývá EU a její členské státy, aby řešily 
dopad „odlivu mozků“ ve třetích zemích již od počáteční fáze; 

48. připomíná, že je nutné zajistit plnou přenositelnost práv sociálního zabezpečení v rámci 
EU a zvýšit informovanost o pracovních a sociálních právech dotčených pracovníků, 
aby se tak podpořila a umožnila mobilita pracovníků v rámci EU; 

49. připomíná, že v důsledku krize a rozdílných hospodářských situací v členských státech 
EU se stále častější realitou stává nucená mobilita mladých lidí; naléhavě žádá členské 
státy, aby zajistily, že základní právo na svobodu pohybu nezpůsobí škody; vybízí proto 
EU a její členské státy, aby zajistily, že mladým mobilním studentům a pracovníkům 
nebude omezován ani odpírán přístup ke kvalitním veřejným službám, pracovním 
právům a k sociálnímu zabezpečení; 

Výměna a validace osvědčených postupů v EU 

50. zdůrazňuje nezbytnost výměny a validace osvědčených postupů mezi členskými státy, 
zejména v souvislosti se systémy a osnovami odborného vzdělávání a odborné přípravy, 
s výsledky učení v oblasti neformálního a informálního učení a se strategiemi 
celoživotního učení, a rovněž uznání zvláštností jednotlivých trhů práce a vzdělávacích 
systémů;  
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51. zdůrazňuje významnou úlohu neformálního a informálního učení, dobrovolnictví 
a celoživotního učení pro rozvoj dovedností a kvalifikací; vyzývá členské státy 
k lepšímu zpřístupnění dalšího vzdělávání a tzv. vzdělávacích programů druhé šance 
dospělým; požaduje, aby zaměstnavatelé a vzdělávací instituce řádně validovali 
a uznávali neformální a informální učení; 

Malé a střední podniky a mikropodniky 

52. je přesvědčen o tom, že pro mladé podnikatele by měla být zavedena podpůrná opatření, 
která jim usnadní získání přístupu k informacím i k financování a zdroje finančních 
prostředků, včetně služeb jednotných kontaktních míst pro informace a podporu 
zacílených na mladé lidi v rámci stávajících subjektů zajišťujících podporu podnikání; 

53. je přesvědčen o tom, že neformální vzdělávání, zejména je-li rozvíjeno v organizacích 
mládeže, podporuje tvořivost, smysl pro iniciativu a odpovědnost za vlastní výsledky 
a může zvýšit šance mladých lidí na trhu práce; 

54. zdůrazňuje význam podpůrných opatření pro malé a střední podniky, mikropodniky 
a aktéry sociální a solidární ekonomiky, který spočívá v usnadnění jejich zakládání 
a provozu, ve zlepšení přístupu k financování a v usnadnění odborné přípravy 
zaměstnanců;  

Inovace a digitalizace: nové dovednosti a pracovní místa 

55. zdůrazňuje význam inovací a digitalizace pro spravedlivější a udržitelnější společnost 
podporující začlenění a nezbytnost rozvíjet v tomto ohledu potřebné vědomosti, 
kreativitu a dovednosti z hlediska vytvoření inovativních, tvůrčích a digitálních 
produktů a služeb; zdůrazňuje, že je nezbytné odstranit digitální propast a rozvíjet 
digitální dovednosti v rámci celoživotního učení a začlenit do vzdělávacích programů 
nová média a technologie; poukazuje na potřebu rozvíjet inovativní způsoby učení 
a rozšiřovat dostupnost výuky online a na dálku skrze otevřené vzdělávací zdroje, které 
pomáhají zajistit rovný přístup ke vzdělání a odborné přípravě; 

56. zdůrazňuje potenciál pro vytvoření pracovních míst, který se nabízí investováním do 
vzdělávání, inovací, výzkumu a vývoje a přechodem k sociálně a environmentálně 
udržitelnému hospodářství; 

Opatření týkající se trhu práce podporujícího začlenění 

57. se znepokojením konstatuje, že programy záruk pro mladé lidi ve většině členských 
států selhaly nebo mají značnou prodlevu; vyzývá Komisi, aby poskytla podrobné 
posouzení dopadu této iniciativy a různých podob jejího provádění a zvážila možnosti 
zvýšení financování v rámci stávajícího víceletého finančního rámce; 

58. naléhavě vyzývá Komisi, aby jednala nad rámec doporučení Rady z března 2014 
o rámci kvality pro stáže a aby navrhla nový rámec kvality s cílem zabránit diskriminaci 
a vykořisťování mladých pracovníků; 
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59. zdůrazňuje, že v zájmu zaměstnanosti skupin, které jsou na trhu práce diskriminovány, a 
k poskytnutí příležitostí k rozvoji těchto skupin jsou zapotřebí zvláštní opatření 
a podpora zaměstnavatelů, zejména malých a středních podniků a mikropodniků; 
připomíná význam sociální odpovědnosti na straně zaměstnavatelů vůči všem 
zaměstnancům a společnosti; je přesvědčen o tom, že sociální odpovědnost by bylo 
vhodné vyžadovat rovněž od institucí odpovědných za vzdělávání a odbornou přípravu;  

Politické návrhy a doporučení 

60. vyzývá Komisi a členské státy, aby zvážily inovativní způsoby podpory cílených 
a kvalitních investic v EU v zájmu úsilí o dosažení spravedlivější, udržitelnější 
a inkluzivnější společnosti a vytváření kvalitních pracovních míst založených na 
právech; 

61. vyzývá členské státy k tomu, aby přesunuly daňové zatížení z práce na jiné zdroje 
zdanění, které méně poškozují zaměstnanost a růst, při zachování odpovídající sociální 
ochrany; 

62. vyzývá členské státy, aby zajistily, že kromě podpory vytváření kvalitních pracovních 
míst budou navrženy reformy trhu práce, které sníží jeho roztříštěnost, přivedou na trh 
práce zranitelné skupiny, budou podporovat rovnost žen a mužů, sníží chudobu 
pracujících a poskytnou odpovídající sociální ochranu všem pracovníkům, včetně osob 
samostatně výdělečně činných; 

63. vybízí členské státy, aby investovaly do vzdělávání předškolních dětí i do výuky jazyků 
a informačních a komunikačních technologií v raném věku v rámci základních škol; 

64. vyzývá členské státy, aby se konečně rozhodly přejít od pozorování osvědčených 
postupů k politickým krokům, jimiž zvýší míru zaměstnanosti a sníží chudobu 
a nerovnost, a aby uskutečnily reformy, které budou z těchto postupů vycházet, 

65. vyzývá města a regiony, aby se zaměřily na kvalitní vzdělávání a odbornou přípravu 
a bojovaly s předčasným ukončováním školní docházky a nezaměstnaností mladých 
lidí, protože mladí lidé naléhavě potřebují nové perspektivy a pro jejich podporu by 
mělo být učiněno maximum; 

66. vyzývá Komisi a členské státy, aby posílily a podporovaly sociální a solidární podniky, 
neboť berou více v potaz svou odpovědnost týkající se životního prostředí, spotřebitelů 
a zaměstnanců; 

 
67. vyzývá Komisi a členské státy k zavedení evropského rámce pro minimální mzdu, který 

bude řešit rozdíly v odměňování za použití základní úrovně pro každý členský stát, aby 
tak byly pomocí legislativních prostředků nebo na základě dohody – v souladu 
s vnitrostátní praxí – zajištěny důstojné příjmy; 

68. žádá Komisi, aby vytvořila evropskou platformu pro uznávání a validaci kvalifikací pro 
konkrétní činnosti a profese, zahrnující uznávání kvalifikací získaných dobrovolnickou 
činností; 
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69. vyzývá členské státy, aby provedly doporučení Rady z roku 2012 týkající se validace 
neformálního a informálního učení jakožto prostředku k uznávání kompetencí 
získaných v rámci neformálního vzdělávání, především v dobrovolnickém sektoru a 
v odvětví práce s mládeží, a aby podpořily provádění politik v oblasti celoživotního 
učení; 

70. vyzývá členské státy, aby zajistily odpovídající financování institucí neustálého 
vzdělávání a odborné přípravy v zájmu rozšíření účasti na programech celoživotního 
učení; 

71. vyzývá Komisi a členské státy, aby poskytly prognózy týkající se změn trhu práce, 
zejména v souvislosti s výzvami zapříčiněnými globalizací; 

72. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi. 
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