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Pozměňovací návrh 1
Guido Reil, Stefania Zambelli, Elena Lizzi, France Jamet, Nicolaus Fest
za skupinu ID

Zpráva A9-0016/2019
Yana Toom
Politiky v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky v eurozóně
(2019/2111(INI))

Návrh usnesení (čl. 181 odst. 3 jednacího řádu), kterým se nahrazuje nelegislativní 
návrh usnesení A9-0016/2019

Usnesení Evropského parlamentu o politikách v oblasti zaměstnanosti a sociálních 
politikách v eurozóně

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 5 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že ačkoli se míra zaměstnanosti v eurozóně zvyšuje (za poslední 
čtvrtletí roku 2018 činí 73,5 %), přetrvávají mezi členskými státy značné rozdíly; 
vzhledem k tomu, že nezaměstnanost mládeže a dlouhodobá nezaměstnanost je stále 
nepřijatelně vysoká; 

B. vzhledem k tomu, že strategie Evropa 2020 selhala, neboť dosažení jejího cíle je stále 
v nedohlednu;

C. vzhledem k tomu, že navýšení investic v některých členských státech je klíčové pro 
posílení reálné ekonomiky a zajištění toho, aby tyto státy byly schopny poskytovat 
svým občanům veřejné a sociální služby na vysoké úrovni, zvláště v oblastech 
vzdělávání, starobních důchodů a zdravotnictví;

1. zdůrazňuje, že Komise a její propagandistické strategie, jako je Evropa 2020, při řešení 
krize nezaměstnanosti naprosto selhaly;

2. upozorňuje na skutečnost, že pracovní trhy členských států a dokonce regiony v těchto 
státech se v mnoha ohledech liší, mimo jiné i pokud jde o různé rámce, které se 
v průběhu dějin vyvíjely po specifických cestách jak na regionální, tak na celostátní 
úrovni, a to s úzkou vazbou na místní tradiční systémy sociální ochrany; dále 
upozorňuje na to, že různé rámce vztahující se na každý z těchto odlišných pracovních 
trhů určují, jakých opatření je zapotřebí na místní, regionální nebo celostátní úrovni 
k tomu, aby se zvýšila míra zaměstnanosti u různých skupin obyvatelstva a naopak se 
snížila úroveň nezaměstnanosti;

3. zdůrazňuje, že iniciativy v oblasti politiky zaměstnanosti a sociální politiky by měly 
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přicházet od členských států; připomíná, že jedině členské státy by měly rozhodovat 
o své domácí politice, jejímž cílem je pomoci mladým lidem nalézt vysoce kvalitní 
pracovní místa; zdůrazňuje, že členské státy musí mít právo upřednostnit v rámci svých 
politik na pracovním trhu své vlastní občany před státními příslušníky třetích zemí;

4. trvá na tom, aby Komise skončila s nařizováním nevyvážených celounijních politik, aby 
tak členské státy mohly zavádět opatření na vnitrostátní úrovni, čímž svým občanům 
nabídnou řešení přizpůsobená jejich konkrétním obtížím a obavám;

5. zdůrazňuje, že společné výzvy a cíle by neměly a nesmí vést ke společné evropské 
politice zaměstnanosti; zastává názor, že politika zaměstnanosti a politika na trhu práce 
by měly spadat do výlučné pravomoci členských států, a odmítá proto doporučení 
Komise pro jednotlivé země; 

6. konstatuje, že míra nezaměstnanosti mladých lidí zůstává v řadě členských států velmi 
vysoká; je toho názoru, že finanční nástroje EU nejsou v této oblasti účinné a jejich 
použití vedlo pouze k částečným výsledkům; domnívá se, že masivní nezaměstnanost 
mladých lidí v některých zemích a regionech má několik příčin, mezi něž v neposlední 
řadě počítá hospodářskou a měnovou unii, a že tento jev lze řešit pouze vnitrostátními 
politikami, které budou vytvářet žádoucí podněty; 

7. konstatuje, že obyvatelstvo Evropy stárne; poukazuje na to, že je třeba zvýšit 
zaměstnanost lidí ve věku nad 50 let, a to jak pomocí pobídek pro podniky v různých 
oblastech, tak zajištěním přístupu k možnostem celoživotního učení;

8. vyzývá členské státy, aby přijaly opatření k dalšímu začleňování osob se zdravotním 
postižením na pracovním trhu;

9. konstatuje, že digitalizace přináší vedle příležitostí i rizika; zdůrazňuje, že 
technologická změna vede k silnější poptávce po pracovnících s odpovídajícími 
dovednostmi; vybízí členské státy, aby zvýšily kvalitu rámce pro poskytování 
komplexní odborné přípravy k získání digitálních dovedností a současně posílily 
ochranu odvětví řemesel a mikropodniků; konstatuje, že jednou z největších výzev pro 
malé a střední podniky v eurozóně je nedostatek kvalifikované pracovní síly; konstatuje, 
že zatímco v některých zemích je nedostatek kvalifikovaných pracovníků projevem 
obecného nedostatku pracovní síly, v dalších zemích naopak odráží nesoulad mezi 
dostupnou pracovní silou a skutečnými potřebami podniků; vybízí členské státy, aby 
přeměnily své systémy vzdělávání a odborné přípravy tak, aby rozvíjely dovednosti 
a kvalifikaci potřebnou pro uspokojení požadavků pracovního trhu;

10. zdůrazňuje, že oblast sociální politiky a sociální ochrany by měla a musí zůstat ve 
výhradní pravomoci členských států; odmítá jakékoli snahy o standardizaci sociální 
politiky a systémů sociální ochrany členských států v různých aspektech; odmítá návrh 
na zavedení evropského systému zajištění pro případ nezaměstnanosti, neboť 
představuje další krok na cestě k vytvoření transferové unie; zastává názor, že takový 
systém by nevedl k řešení strukturálních problémů na vnitrostátních či regionálních 
trzích práce, které mají stálou povahu a vycházejí z uplatňování chybných strategií; 

11. konstatuje, že i když úroveň chudoby klesá, zůstává i nadále nepřijatelně vysoká; 
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zdůrazňuje, že vytváření důstojných pracovních míst je nejlepší cestou, jak bojovat 
s chudobou; zdůrazňuje, že dětská chudoba má mnoho různých příčin a že související 
oblasti, jako je zdravotnictví, vzdělávání, péče o děti, výživa a bydlení, spadají do 
pravomoci a odpovědnosti členských států; vybízí členské státy, aby problém dětské 
chudoby řešily přednostně;

12. vybízí členské státy k zajištění toho, aby zaměstnaní lidé dostávali mzdy, které jim 
umožní žít důstojný život v jejich zemi; v této souvislosti připomíná, že jakékoli 
rozhodnutí o stanovení minimální mzdy je výhradním právem členských států;

13. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám 
a parlamentům členských států.

Or. en


