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NÁVRHY 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 

jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

– s ohledem na článek 3 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a článek 9 Smlouvy o fungování 

Evropské unie (SFEU), 

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. ledna 2014 o účinných inspekcích práce jako 

strategii na zlepšení pracovních podmínek v Evropě 1, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 19. ledna 2016 o směřování k Aktu o jednotném 

digitálním trhu 2, 

A. vzhledem k tomu, že hospodářské důsledky finanční krize dosud neodezněly a HDP 

několika členských států stále zůstává pod úrovní roku 2008; 

B. vzhledem k tomu, že jednotný trh se vyznačuje dlouhodobě vysokými mírami 

nezaměstnanosti; vzhledem k tomu, že od začátku finanční krize vzrostl počet 

nezaměstnaných o více než 6 milionů; vzhledem k tomu, že na konci roku 2015 bylo více 

než 22 milionů osob v Unii bez práce; 

C. vzhledem k tomu, že politiky vedoucí k nižším normám pracovněprávní, sociální, 

environmentální a spotřebitelské ochrany vedou k dlouhodobému zhoršování podmínek, 

čímž přispívají k narušení spravedlivé hospodářské soutěže na jednotném trhu; 

1. s uspokojením bere na vědomí strategii pro jednotný trh, která by mohla nabídnout 

příležitosti pracovníkům, podnikům a spotřebitelům a oživit hospodářství jednotlivých 

členských států EU tím, že se otevřou hranice, usnadní mobilita a odstraní překážky 

bránící volnému pohybu zboží a služeb;  

2. konstatuje, že dobrá regulace může být prospěšná jak pro firmy, tak pro pracovníky 

a pomáhat podporovat hospodářský růst a kvalitní pracovní místa na jednotném trhu; bere 

na vědomí program zlepšování právní úpravy, který představila Komise a jehož součástí je 

větší zapojení zúčastněných stran, např. prostřednictvím platformy REFIT, a posílené 

posouzení dopadů; zdůrazňuje, že je třeba posuzovat nejen krátkodobé účinky, ale 

i dlouhodobou hodnotu právních předpisů a dopady jejich neexistence; domnívá se, že 

lepší, účinnější a jednodušší právní předpisy povedou ke snížení administrativních 

překážek, podpoří růst a vytváření pracovních míst a budou i nadále zajišťovat vysoké 

standardy ochrany spotřebitelů, zaměstnanců, zdraví a životního prostředí;  

3. konstatuje, že vytvoření vnitřního trhu, v jehož rámci je zajištěn volný pohyb zboží, osob, 

služeb a kapitálu, je jedním ze zásadních cílů Unie; 

4. poukazuje na význam podporování mobility prostřednictvím odborného vzdělávání, 

učňovské přípravy, dovedností a zaměstnatelnosti v rámci programů, jako je Erasmus+ 

a EURES, které poskytují milionům pracovníků v EU příležitosti k získání užitečných 

                                                 
1 Přijaté texty, P7_TA(2014)0012. 
2 Přijaté texty, P8_TA(2016)0009. 
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zkušeností; 

5. zdůrazňuje, že strategie pro jednotný trh musí v souladu s článkem 3 SEU a článkem 9 

SFEU zohledňovat sociální rozměr a zahrnovat návrhy na boj proti nezaměstnanosti 

a sociálnímu vyloučení; zdůrazňuje, že strategie pro jednotný trh musí klást větší důraz 

na boj proti nezaměstnanosti, zejména dlouhodobé nezaměstnanosti, nezaměstnanosti 

mladých lidí a osob nad 50 let a na podporu sociální soudržnosti; vyzývá Komisi, aby 

svou strategii v tomto směru přezkoumala;  

6. zdůrazňuje, že strategie pro jednotný trh nesmí zanedbávat potenciál průmyslového 

odvětví, pokud jde o udržitelný růst a kvalitní pracovní místa v Evropě;  

7. domnívá se, že má-li dojít ke splnění cílů jednotného trhu a k vytváření růstu a pracovních 

míst, musí EU posílit konkurenceschopnost, a to v duchu prohlášení Evropské rady 

o konkurenceschopnosti; 

8. domnívá se, že vnitřní poptávka – zejména zvyšování kupní síly, přijímání inovativních 

opatření a investice do ekologické ekonomiky – je nezbytná k využití plného potenciálu 

jednotného trhu a na podporu udržitelného růstu; 

9. domnívá se, že překážky, které brání podnikání napříč hranicemi, mohou ohrozit růst 

a vytváření pracovních příležitostí; vyzývá proto k důkladné analýze této otázky 

na individuálním základě; zdůrazňuje, že členské státy mají právo regulovat služby 

a profese v souladu se svou sociální politikou; v hraničních oblastech podporuje vytváření 

přeshraničních partnerství EURES, která zásadním způsobem přispívají k rozvoji 

skutečného evropského trhu práce; 

10. připomíná svou zprávu z roku 2014 o účinných inspekcích práce, která zdůrazňuje 

význam inspektorátů práce pro předcházení narušením jednotného trhu; požaduje jasná 

pravidla EU týkající se koordinace systémů sociálního zabezpečení; vyzývá Komisi, aby 

ve spolupráci s členskými státy vypracovala studii o případném přínosu zavedení 

evropského inspektorátu práce a evropského průkazu sociálního zabezpečení; 

11. domnívá se, že bez konkurenceschopných profesionálních a obchodních služeb po celé 

EU mohou podniky bojovat s tím, aby zůstaly konkurenceschopné a udržovaly a vytvářely 

nová pracovní místa; 

12. připomíná, že politika v oblasti hospodářské soutěže je prosazována na úrovni EU; 

zdůrazňuje, že nekalá hospodářská soutěž na jednotném trhu má negativní důsledky pro 

společnosti, které dodržují právní předpisy, zejména malé a střední podniky; vyzývá 

Komisi, aby společně s členskými státy přijala rozhodná opatření pro boj proti nekalé 

hospodářské soutěži, například proti nedodržování sociálního, daňového či pracovního 

práva;  

13. považuje zásadu stejné odměny za stejnou práci na stejném místě, kterou prosazuje 

předseda Komise Juncker, za důležitý nástroj v boji proti narušením trhu; 

14. připomíná, že všichni pracovníci na jednotném trhu musí mít právo požívat nejvyšší 

možné míry ochrany, pokud jde o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bez ohledu 

na velikost podniku, který je zaměstnává, místo zaměstnání nebo uzavřenou smlouvu; 
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15. vyzývá členské státy, aby zřídily struktury, které by přeshraničním pracovníkům 

poskytovaly poradenství a pomoc, pokud jde o hospodářské a sociální dopady práce 

v jiném členském státě; 

16. podotýká, že prohloubení jednotného trhu a jednotného digitálního trhu může přinést nové 

možnosti a výzvy a že bude nutné zabývat se otázkami, jako jsou dovednosti, nové formy 

zaměstnávání, finanční struktury a sociální ochrana, jakož i bezpečnost a ochrana zdraví 

při práci, jež musí být uzpůsobeny tak, aby z nich měli prospěch nejen pracovníci, ale 

i podniky a spotřebitelé;  

17. lituje, že strategie pro jednotný trh nevěnuje zvláštní pozornost nesouladu mezi 

nabízenými a požadovanými dovednostmi, který je i nadále překážkou růstu jednotného 

evropského trhu; se znepokojením konstatuje, že 40 % až 47 % obyvatel EU má 

nedostatečné digitální dovednosti a že poptávka po zaměstnancích s digitálními 

dovednostmi roste každý rok o 4 %, zatímco veřejné výdaje na vzdělávání klesly od roku 

2010 o 3,2 %, což ve střednědobém horizontu ohrožuje konkurenční postavení EU 

a zaměstnatelnost její pracovní síly; vybízí členské státy, aby investovaly do digitálního 

vzdělávání a dovedností; 

18. bere na vědomí příležitosti a výzvy ekonomiky sdílení pro vytváření pracovních míst, 

hospodářský růst a inkluzivnější trh práce; vyzývá Komisi, aby v blízké budoucnosti 

zveřejnila pokyny ke způsobu, jakým se právní předpisy EU uplatňují na různé modely 

ekonomiky sdílení s cílem odstranit regulační nejistotu; zdůrazňuje, že ekonomika sdílení 

nesmí vést k vyhýbání se daním a příspěvkům do systému sociálního zabezpečení ani 

k nedodržování předpisů týkajících se zaměstnanosti a sociální oblasti; bere na vědomí 

potřebu přizpůsobit a modernizovat právní předpisy, a dosáhnout tak plného potenciálu 

ekonomiky sdílení, a vyzývá Komisi a členské státy, aby se zabývaly potřebou vytvoření 

rámce – na nejvhodnější úrovni –, který překlene případnou regulační mezeru a zabrání 

nárůstu nejisté a falešné samostatně výdělečné činnosti; 

19. vítá záměr Komise vydat pokyny k ekonomice sdílení, které poskytnou velmi potřebnou 

právní jistotu v mnoha oblastech, například pokud jde o normy týkající se ochrany zdraví 

a bezpečnosti, sociální zabezpečení a ochranu pracovních míst; 

20. bere na vědomí cíle balíčku opatření v oblasti mobility pracovních sil, který má přispět 

k hlubšímu a spravedlivějšímu jednotnému trhu; zdůrazňuje však, že je důležité zajistit, 

aby opatření v rámci tohoto balíčku byla přiměřená a zohledňovala důsledky velké 

mobility do určitých regionů; 

21. je přesvědčen, že strategie pro jednotný trh může poskytnout nové příležitosti malým 

a středním podnikům, které jsou páteří hospodářství členských států EU, mikropodnikům 

a inovativním začínajícím podnikům; je přesvědčen, že příznivé podnikatelské prostředí, 

kterého bude dosaženo zdokonalením rámců soukromého rizikového kapitálu pro malé 

a střední podniky, usnadněním přístupu k financování, vytvořením řádné legislativy 

a úplným uplatňováním zásady „zelenou malým a středním podnikům“ v rámci celého 

jednotného trhu, má zásadní význam pro růst a vytváření pracovních příležitostí a mohlo 

by tento proces podpořit; 

22. domnívá se, že zvláštní pozornost je třeba věnovat vytvoření účinných a transparentních 

správních požadavků pro podniky; vyzývá k tomu, aby v členských státech byla zřízena 
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jednotná kontaktní místa, která by podporovala malé a střední podniky a začínající 

podniky, například jednoduššími požadavky týkajícími se DPH; 

23. poukazuje na to, že Komise podporuje duální systémy vzdělávání, které nejen usnadňují 

osobní rozvoj, ale mohou přispět ke sbližování dovedností a kvalifikací evropských 

pracovníků se skutečnými potřebami trhu práce; zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby 

strategie pro jednotný trh žádným způsobem tyto duální systémy vzdělávání 

neohrožovala, nýbrž aby zaručovala kvalitní učňovskou přípravu a zejména ochranu 

zaměstnanosti; zdůrazňuje důležitou roli sociálních partnerů při rozvoji duálních systémů 

vzdělávání; domnívá se, že ačkoli duální systém vzdělávání uplatňovaný v jednom 

členském státě nelze kopírovat v jiném členském státě, měla by se evropská legislativa 

zaměřit na silnou provázanost mezi duálním vzděláváním a zaměstnaností mladých lidí; 

24. konstatuje, že trh služeb je i nadále roztříštěný; vyzývá Komisi, aby dohlédla na to, že 

členské státy budou řádně uplatňovat směrnici o službách, a aby uskutečnila nezbytné 

reformy, které odstraní překážky v odvětví služeb, a to uplatněním cíleného odvětvového 

přístupu ke službám, aniž by došlo ke snížení standardů ochrany spotřebitelů, 

zaměstnanců, zdraví a životního prostředí a případně systémů pracovněprávních vztahů 

členských států; poukazuje na to, že neodpovídající vymáhání existujících pravidel 

omezuje příležitosti pro podniky a ohrožuje tvorbu pracovních příležitostí; zdůrazňuje, že 

hodnocení ukazují, že jsou-li administrativní překážky menší, vzniká více podniků, a tak 

se posiluje potenciál pro tvorbu pracovních míst;  

25. vítá legislativní návrh Komise zabývající se regulačními překážkami, jež omezují přístup 

k některým profesím, jakožto významný krok k otevření jednotného trhu a podpoření 

růstu pracovních míst; 

26. žádá Komisi, aby usilovala o zjednodušení a sjednocení postupů přeshraničního 

poskytování služeb, aby snížila požadavky týkající se vysílání pracovníků, a tak lépe 

integrovala malé a střední podniky do vnitřního trhu; 

27. domnívá se, že omezení administrativních překážek a nákladů na dodržování předpisů pro 

podniky, zejména malé a střední podniky, a zrušení zbytečných právních předpisů spolu 

s dalším zajišťováním vysokých standardů ochrany spotřebitelů, zaměstnanců, zdraví 

a životního prostředí je zásadně důležité pro dosažení cílů strategie pro jednotný trh; 

28. v tomto ohledu zdůrazňuje, že je nutné efektivně zvýšit informovanost o evropských 

fondech, které jsou k dispozici malým a středním podnikům, mikropodnikům 

a inovativním začínajícím podnikům; dále připomíná, že aby bylo zaručeno náležité 

využívání fondů EU, je nezbytné zavést systém dohledu a sledování tohoto využívání; 

29. žádá Komisi, aby se společně s členskými státy pokusila zjednodušit a urychlit postupy 

pro uznávání odborných kvalifikací, mimo jiné tím, že usnadní a podpoří zavedení 

společných rámců odborné přípravy, a přitom bude plně respektovat zásadu subsidiarity; 

žádá Komisi a členské státy, aby podpořily odbornou přípravu a vzdělávání v oblasti 

informačních a komunikačních technologií, přírodních věd, technologie, inženýrství 

a matematiky tak, aby stávající i budoucí pracovníci byli vybaveni relevantními 

dovednostmi; 

30. podporuje opatření ve prospěch odstranění mezer v evropských právních předpisech proti 
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diskriminaci v zaměstnávání, zejména s ohledem na osoby se zdravotním postižením; dále 

podporuje bezodkladné uplatňování směrnice Rady 2000/78/ES o rovném zacházení 

v zaměstnání a povolání. 

31. bere na vědomí návrh Komise na zavedení pasu pro poskytovatele služeb vydávaného 

společnostem, jehož cílem je dále podpořit volný pohyb služeb; domnívá se, že zavedením 

tohoto typu pasu by neměla být dotčena pravomoc hostitelského členského státu 

zajišťovat účinné prosazování a kontrolu vnitrostátních a evropských právních předpisů 

v oblasti zaměstnanosti; s mimořádným znepokojením vnímá možnost, že by mohl být 

tento nástroj zneužit, a vyzývá Komisi, aby provedla komplexní hodnocení regulačních 

dopadů dotyčného návrhu s cílem posoudit jeho příležitosti a rizika; 

32. vyzývá členské státy, aby využily možnosti zavést sociální požadavky v souvislosti se 

zadáváním veřejných zakázek; 

33. žádá Komisi a členské státy, aby podporovaly kvalitní pracovní místa v ekonomice sdílení 

tím, že přijmou a modernizují právní předpisy, zabrání vágním právním formulacím 

umožňujícím obcházet stávající požadavky vycházející z daňového a pracovního práva 

a další předpisy a porušovat práva spotřebitelů, a vytvoří regulační rámec, který umožní 

podnikatelům rozvíjet se, inovovat a vytvářet pracovní místa; dále žádá Komisi, aby 

prosazovala konkrétní podporu podnikatelů v ekonomice sdílení, a přispěla tak k dosažení 

cílů růstu, inovací a tvorby nových pracovních míst; 

34. vítá zavedení platformy pro boj proti nehlášené práci a vyzývá zejména členské státy a 

sociální partnery, aby se plně zapojily do této platformy, a přispívaly tak k účinnějšímu 

boji proti nehlášené práci a falešné samostatně výdělečné činnosti; 

35. zdůrazňuje, že mají-li být využity příležitosti, které nabízí digitalizace pracovních míst, je 

třeba zajistit pružnou pracovní dobu, stabilní pracovní podmínky a sociální ochranu 

a usnadnit tzv. smart working (flexibilní a autonomní práci) s cílem zlepšit produktivitu 

a přispět ke sladění profesního a soukromého života; v tomto ohledu zdůrazňuje význam 

zavedení digitální infrastruktury ve venkovských oblastech, což umožní využívat různé 

příležitosti, které digitální agenda nabízí, například pracovat z domova; 

36. opakuje svůj rozhodný nesouhlas s návrhem směrnice o společnostech s ručením 

omezeným s jediným společníkem, který předložila Komise; 

37. zdůrazňuje význam silných a nezávislých sociálních partnerů a účinného sociálního 

dialogu; zdůrazňuje, že tam, kde je to vhodné, je třeba zapojit sociální partnery do diskusí 

o případných vnitrostátních reformách v oblasti regulovaných povolání; 

38. zdůrazňuje význam vedení sociálního dialogu o příležitostech a změnách, které jednotný 

trh přináší, pokud jde o zaměstnanost. 
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