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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že opatření ekonomických ozdravných programů v Řecku (květen 2010 
a březen 2012), Irsku (prosinec 2010), Portugalsku (květen 2011) a na Kypru (červen 
2013) mají přímý i nepřímý dopad na úroveň zaměstnanosti a závažné následky pro 
sociální situaci; vzhledem k tomu, že ačkoli všechny tyto programy formálně podepsala 
Komise, vytvořily je a jejich podmíněnost stanovily společně MMF, Euroskupina, 
Evropská centrální banka (ECB) a Komise; 

B. vzhledem k tomu, že se v článku 9 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) stanoví: 
„Při vymezování a provádění svých politik a činností přihlíží Unie k požadavkům 
spojeným s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, zárukou přiměřené sociální ochrany, 
bojem proti sociálnímu vyloučení a vysokou úrovní všeobecného a odborného vzdělávání 
a ochrany lidského zdraví.“;

C. vzhledem k tomu, že v článku 151 SFEU se uvádí, že kroky podniknuté EU a jejími 
členskými státy musí být v souladu se základními sociálními právy stanovenými 
v Evropské sociální chartě z roku 1961 a v Chartě Společenství základních sociálních práv 
pracovníků z roku 1989, aby se zlepšil, mimo jiné, sociální dialog; vzhledem k tomu, že 
článek 152 SFEU uvádí: „S přihlédnutím k různorodosti vnitrostátních systémů Unie 
uznává a podporuje úlohu sociálních partnerů na své úrovni. Usnadňuje mezi nimi dialog, 
přičemž uznává jejich samostatnost.“;

D. vzhledem k čl. 6 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii (SEU), který stanoví: „Unie uznává 
práva, svobody a zásady obsažené v Listině základních práv Evropské unie ze dne 
7. prosince 2000 [...], jež má stejnou právní sílu jako Smlouvy.“; a vzhledem k tomu, že 
odstavce 2 a 3 uvedeného článku upravují přistoupení k Evropské úmluvě o ochraně 
lidských práv a základních svobod a stanoví, že tato práva tvoří obecné zásady práva 
Unie;

E. vzhledem k tomu, že Listina základních práv Evropské unie stanovuje mimo jiné také 
právo na kolektivní vyjednávání a akce (článek 28), ochranu v případě neoprávněného 
propuštění (článek 30), slušné a spravedlivé pracovní podmínky (článek 31), uznávání a 
respektování nároku na přístup k dávkám sociálního zabezpečení a k sociálním službám a 
za účelem „boje proti sociálnímu vyloučení a chudobě“ právo na „důstojnou existenci pro 
všechny, kdo nemají dostatečné prostředky“ (článek 34), právo na přístup k preventivní 
zdravotní péči a na obdržení lékařské péče (článek 35) a uznávání a respektování přístupu 
ke službám obecného hospodářského zájmu (článek 36);

F. vzhledem k tomu, že strategie Evropa 2020 navržená Komisí dne 3. března 2010 a přijatá 
Evropskou radou dne 17. června 2010 zahrnuje mezi svých pět hlavních cílů, jichž má být 
dosaženo do roku 2020, tyto cíle: dosáhnout 75 % zaměstnanosti mužů a žen ve věku 20–
64 let; snížit míru předčasného ukončování školní docházky pod 10 % a dosáhnout toho, 
aby nejméně 40 % osob ve věku 30 až 34 let mělo ukončený terciární nebo srovnatelný 
stupeň vzdělání; a vyvést z rizika chudoby nebo sociálního vyloučení přes 20 milionů lidí;
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G. vzhledem k tomu, že ve svém usnesení ze dne 21. listopadu 2013 Parlament uvítal sdělení 
Komise ze dne 2. října 2013 s názvem „Posílení sociálního rozměru hospodářské a 
měnové unie“ a v něm obsažený návrh zřídit přehled klíčových ukazatelů zaměstnanosti a 
sociálních ukazatelů, který by měl být začleněn do postupu při makroekonomické 
nerovnováze a do společné zprávy o zaměstnanosti, Parlament nicméně lituje skutečnosti, 
že tyto ukazatele byly nedostatečné pro zajištění komplexního pokrytí situace 
zaměstnanosti a sociální situace v členských státech a že jsou vzájemně provázané; 
vzhledem k tomu, že bylo v usnesení Parlamentu zdůrazněno, že je zapotřebí zajistit, aby 
cílem tohoto sledování bylo snižování sociálních rozdílů mezi členskými státy;

H. vzhledem k tomu, že dostupná data ukazují, že v uvedených čtyřech zemích se postup 
směrem k dosažení cílů strategie Evropa 2020 rychle zpomaluje (viz příloha 1);

1. poznamenává, že orgány EU (ECB, Komise a Euroskupina) jsou plně spoluzodpovědné za 
podmínky uložené v rámci ekonomických ozdravných programů, a tudíž i za jejich 
sociální dopady;

2. vyjadřuje politování nad skutečností, že Parlament byl vykázán zcela na okraj pozornosti 
ve všech fázích tohoto projektu: v přípravné fázi, při vypracovávání zmocnění a při 
sledování výsledků dosažených programy a souvisejícími opatřeními;

3. lituje skutečnosti, že tyto programy byly vytvořeny bez jakéhokoli posouzení důsledků 
prostřednictvím studií dopadu nebo jakékoli koordinace s Výborem pro zaměstnanost, 
Výborem pro sociální ochranu, Radou pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a 
ochranu spotřebitele (EPSCO) nebo s komisařem pro zaměstnanost a sociální věci; lituje 
rovněž skutečnosti, že i přes významné sociální dopady nebyly konzultovány poradní 
orgány zřízené Smlouvou, zejména Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) a 
Výbor regionů (VR);

Zaměstnanost

4. poznamenává, že politiky ozdravování a strukturální reformy v uvedených čtyřech zemích 
vedly k dramatické míře nezaměstnanosti, historicky vysokému úbytku pracovních míst a 
zhoršení pracovních podmínek; poukazuje na to, že důsledky pro míru aktivity, zejména 
pokud jde o udržitelnost sociální ochrany a důchodových systémů, jsou ještě závažnější, 
protože propast mezi cíli strategie Evropa 2020 a skutečností se velmi rychle rozevírá;

5. poznamenává s velkými obavami, že nejvyšší mírou nezaměstnanosti jsou postiženi mladí 
lidé a že situace v zemích, jako je Řecko (s mírou nezaměstnanosti mladých překračující 
50 %) nebo Portugalsko či Irsko (kde překračuje 30 %), je zdrcující; lituje skutečnosti, že i 
ti, kdo najdou zaměstnání, poté často pracují v nejistých podmínkách nebo na částečný 
úvazek, což ztěžuje možnost samostatného bydlení; 

6. poznamenává, že byly silně zasaženy nejzranitelnější skupiny – dlouhodobě 
nezaměstnaní, ženy, migrující pracovníci a osoby se zdravotním postižením – a trpí vyšší 
mírou nezaměstnanosti, než činí vnitrostátní průměr; 

7. varuje, že pokud se nebudou tyto ohromné rozdíly řešit, pak zejména v případě mladší 
generace vyústí ve strukturální narušení trhu práce v uvedených čtyřech zemích, omezí 
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jejich schopnost hospodářského oživení, vyprovokují hromadnou nucenou migraci, která 
povede k obrovskému odlivu mozků, a zvýší přetrvávající rozdíly mezi těmi členskými 
státy, které dodávají pracovní místa, a těmi, které dodávají levnou pracovní sílu;

8. připomíná, že strategie Evropa 2020 správně uvádí, že je zapotřebí sledovat údaje o míře 
zaměstnanosti, protože ukazují dostupnost lidských a finančních zdrojů, které mají zajistit 
udržitelnost našeho hospodářského a sociálního modelu; lituje, že zpomalení růstu míry 
nezaměstnanosti se zaměňuje se znovuvytvářením ztracených pracovních míst; připomíná, 
že v posledních čtyřech letech došlo v uvedených čtyřech zemích k zániku 2 milionů 
pracovních míst, která představují 15 % stávajících pracovních míst; 

Chudoba

9. vyslovuje obavu z toho, že v rámci podmínek finanční pomoci zahrnují programy 
doporučení pro konkrétní škrty v oblastech zásadních pro boj proti chudobě, jako jsou 
důchody, základní služby, zdravotní péče a farmaceutické produkty pro základní ochranu 
nejzranitelnějších osob; zdůrazňuje skutečnost, že tato opatření mají dopad hlavně na boj 
proti chudobě dětí;

10. poznamenává, že údaje Komise a různé studie ukazují, že mezi roky 2008 a 2012 
v uvedených čtyřech zemích vzrostla nerovnoměrnost rozložení příjmů a že škrty 
v sociálních dávkách a dávkách v nezaměstnanosti, vyplývající z úsporných opatření, 
jakož i snižování mezd způsobené strukturálními reformami, zvyšují míru chudoby; 
poznamenává dále, že podle zprávy Komise se vyskytuje poměrně vysoká míra chudoby u 
pracujících osob, a to vinou snižování nebo zmrazení nízkých minimálních mezd 
v důsledku úsporných opatření; 

11. lituje skutečnosti, že v uvedených čtyřech zemích vzrostl podíl lidí, jimž hrozí chudoba 
nebo sociální vyloučení; poukazuje na to, podle údajů jen v průběhu posledních tří let 
vzrostl podíl osob, jimž hrozí chudoba nebo sociální vyloučení, na 26 % v Portugalsku a 
na 15 % v Irsku; poznamenává dále, že za těmito statistikami se skrývá mnohem tvrdší 
realita, a sice že když klesá HDP na obyvatele, klesá také práh chudoby, což znamená, že 
dnes již nejsou považováni za chudé lidé, kteří až donedávna za chudé považováni byli;

12. vítá skutečnost, že Komise v těchto studiích uznala, že splnění cílů strategie Evropa 2020 
bude možné, pouze pokud dojde k přesvědčivému zvrácení současných trendů; 

13. lituje skutečnosti, že programy přinejmenším pro Řecko, Irsko a Portugalsko zahrnovaly 
několik podrobných pokynů pro reformu systému zdravotnictví a škrty v jeho výdajích, 
přestože jsou čl. 168 odst. 7 SFEU takovéto zásahy zakázány;

14. připomíná, že Rada Evropy již odsoudila škrty v řeckém důchodovém systému, protože je 
považuje za porušení článku 12 Evropské sociální charty z roku 1961 a článku 4 jejího 
protokolu, přičemž uvedla, že „skutečnost, že cílem ustanovení vnitrostátního práva, jež 
jsou předmětem sporu, je splnit požadavky jiných právních závazků, nevyjímá tato 
ustanovení z rozsahu působnosti charty“1; poznamenává, že tato koncepce udržení 
důchodového systému na úrovni dostačující k tomu, aby důchodci mohli vést důstojný 

                                               
1 Evropský výbor pro sociální práva, rozhodnutí o skutkové podstatě, 7. prosince 2012, stížnost č. 78/2012, s.10.
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život, je všeobecně použitelná ve všech čtyřech uvedených zemích a měla být zohledněna; 

15. poukazuje dále na to, že Mezinárodní organizace práce (MOP) velmi kritizovala radikální 
reformy důchodového systému, když její expertní výbor posuzoval dodržování úmluvy č. 
102 v případě řeckých reforem, a že tatáž kritická poznámka byla zahrnuta i do její 29. 
výroční zprávy za rok 2011; připomíná, že úmluva č. 102 je všeobecně použitelná ve 
všech čtyřech uvedených zemích a že měla být zohledněna;

Předčasné ukončování školní docházky

16. vítá skutečnost, že míra předčasného ukončování školní docházky ve všech čtyřech 
zemích klesá; poznamenává však, že za tím částečně stojí skutečnost, že mladí lidé 
obtížně nalézají zaměstnání; 

17. vítá, že míra dokončování terciárního stupně vzdělání ve všech čtyřech uvedených zemích 
roste; poznamenává však, že za tím částečně stojí skutečnost, že mladí lidé musejí 
zlepšovat své budoucí šance na trhu práce;

Sociální dialog

18. lituje skutečnosti, že programy uložené uvedeným čtyřem zemím umožňují, aby se firmy 
mohly rozhodnout neřídit se kolektivními smlouvami a přehodnotit smlouvy o mzdách 
v rámci odvětví, což se přímo dotýká struktury a hodnot kolektivních smluv stanovených 
v jednotlivých vnitrostátních ústavách; poznamenává, že toto vedlo k tomu, že v případě 
Řecka expertní výbor MOP vyzval ke znovunavázání sociálního dialogu a v případě 
Portugalska Ústavní soud zrušil některá legislativní opatření; zdůrazňuje, že tato 
politováníhodná situace je důsledkem omezených strukturálních reforem, které se týkají 
pouze deregulace pracovních vztahů a snižování mezd za každou cenu, což je v přímém 
rozporu s obecnými cíli EU a politikami strategie Evropa 2020;

Doporučení

19. vyzývá Komisi, aby provedla podrobnou studii sociálních a hospodářských dopadů 
ozdravných programů v uvedených čtyřech zemích, aby bylo možno jasně pochopit 
krátkodobé i dlouhodobé škody napáchané na systémech sociální ochrany, především 
pokud jde o boj proti chudobě, zachování dobrého sociálního dialogu a vyváženost 
flexibility a jistoty v pracovních vztazích; vyzývá Komisi, aby při vypracovávání této 
studie využila své poradní orgány i Výbor pro zaměstnanost a Výbor pro sociální ochranu; 
navrhuje, aby byl Evropský hospodářský a sociální výbor požádán o vypracování zvláštní 
zprávy; 

20. vyzývá Komisi, aby požádala MOP a Radu Evropy o vypracování zpráv o možných 
nápravných opatřeních a pobídkách, aby se zajistil naprostý soulad s Evropskou sociální 
chartou a jejím protokolem a se základními úmluvami MOP, neboť závazky z nich 
vyplývající byly porušeny ozdravnými rozpočtovými opatřeními a strukturálními 
reformami vyžadovanými trojkou;

21. vyzývá EU, aby po posouzení poskytla podporu, včetně finančních zdrojů, bude-li to 
vhodné, pro obnovení norem sociální ochrany a boje proti chudobě a pro opětovné 
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navázání sociálního dialogu prostřednictvím plánu sociální obnovy; vyzývá Komisi, ECB 
a Euroskupinu, aby postupně ukončily platnost zavedených mimořádných opatření;

22. vyzývá k dodržování výše uvedených právních závazků stanovených Smlouvami a 
Listinou základních práv, protože jejich nedodržování představuje porušení primárního 
práva EU;

23. vyzývá EU, aby v budoucnosti takováto institucionální a finanční řešení nepoužívala a aby 
zavedla mechanismy, jež by orgánům EU umožnily dosáhnout sociálních cílů a politik 
stanovených Smlouvami, především co se týče individuálních a kolektivních práv osob 
vystavených největšímu riziku sociálního vyloučení;

24. vyzývá Komisi a Radu, aby sociálním nerovnováhám a jejich nápravě věnovaly stejnou 
pozornost jako makroekonomickým nerovnováhám a aby za tímto účelem postavily Radu 
pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele a její priority na roveň s 
Radou ve složení pro hospodářství a finance;
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PŘÍLOHA 1

Řecko Portugalsko Irsko Kypr EU 27Sociální ukazatele 
strategie EU2020 2007 2009 201

2
2013

1
2007 2009 2012 2013 2007 2009 2012 201

3
2007 2009 2012 2013 2007 2009 2012 2013

2

Míra zaměstnanosti 
v % obyvatelstva 
(20–64 let)

65,7 65,8 55,
3

53,5 72,6 71,2 66,5 65,3 73,8 66,9 63,7 65,
3

76,8 75,3 70,2 67,3 70,0 69,2 68,7 68,5

58 52,7 45,
2

43,6 66,3 66,1 63,1 62,2 64,4 61,8 59,4 60,
3

67,7 68,3 64,8 62,1 62,1 62,5 62,6 62,7

80,4 78,8 65,
3

63,3 79,1 76,5 69,9 68,5 83,0 72,1 68,1 70,
4

86,4 82,8 76,1 72,9 77,9 76,0 74,8 74,4

                        Ženy
                        Muži

                        Mladí3

24 22,9 13,
1

11,6 34,9 31,3 23,6 21,7 50,4 36,9 28,2 28,
8

37,4 34,8 28,1 21,2 36,9 34,9 32,8 32,3

Lidé vystavení 
riziku chudoby nebo 
sociálního vyloučení 
(v tisících)

3064 3007 379
5

- 2653 2648 2665 - 1005 1150 1319 - 195 188 234 - 1193
97

1143
53

1231
18 
(odh
ad)

-

Počet osob, které 
předčasně ukončily 
školní docházku a 
odbornou přípravu, 
v % obyvatelstva

14,6 14,5 11,
4

- 36,9 31,2 20,8 - 11,6 11,7 9,7 - 12,5 11,7 11,4 - 15,0 14,3 12,8 -

Dosažené terciární 
vzdělání 
(v % obyvatelstva ve 

26,2 26,5 30,
9

- 19,8 21,1 27,2 - 43,3 48,9 51,1 - 46,2 45,0 49,9 - 30,0 32,2 35,8 -

                                               
1 Údaje z 2. čtvrtletí 2013.
2 Údaje z 2. čtvrtletí 2013.
3 Věková skupina 15–24 let.
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věku 30–34 let)

Řecko Portugalsko Irsko Kypr EU 27Jiné ukazatele
2007 2009 2012 201

3
2007 2009 2012 2013 200

7
2009 2012 201

3
2007 2009 2012 2013 200

7
200
9

201
2

201
3

Míra 
nezaměstnanosti, 
v % obyvatelstva

8,3 9,5 24,3 27,
3

8,9 10,6 15,9 15,7 4,7 12,0 14,7 12,
6

3,9 5,4 11,9 17,0 7,1 8,9 10,4 10,9


