
PA\804252CS.doc PE438.426v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

..../2010(INI)

8. 2. 2010

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

pro Hospodářský a měnový výbor

k dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí pro hospodářské oživení
(..../2010(INI))

Navrhovatel: Sergio Gaetano Cofferati



PE438.426v01-00 2/4 PA\804252CS.doc

CS

PA_NonLeg



PA\804252CS.doc 3/4 PE438.426v01-00

CS

NÁVRHY

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

1. upozorňuje na to, že zvýšení nezaměstnanosti a rostoucí zadluženost způsobené 
hospodářskou krizí jsou v rozporu s cílem zajistit udržitelný stav veřejných financí; bere na 
vědomí, že členské státy musí provést finanční konsolidaci, nicméně zdůrazňuje nutnost 
stanovení vhodného načasování a způsobů provádění a poukazuje na to, že nevhodné škrty 
ve veřejných investicích, výzkumu a vzdělávání mohou ohrozit perspektivu růstu;

2. považuje za nutné provést patřičné hodnocení sociálního dopadu krize a jejího dopadu na 
zaměstnanost a vypracovat strategii pro její řešení na evropské úrovni, založenou na 
podpoře zaměstnanosti, vzdělávání, investicích, oživení průmyslu a rozvoji 
konkurenceschopného ekologického hospodářství; domnívá se, že tyto cíle musí být 
základem Strategie EU 2020;

3. zastává názor, že strategie hospodářského oživení nesmí být příčinou žádné strukturální 
nerovnováhy ani výrazných nerovností v příjmech, a domnívá se, že finanční a daňová 
opatření členských států musí zachovat platy, důchody a kupní sílu rodin;

4. zdůrazňuje, že je důležité, aby bylo hospodářské oživení spojeno s politikami potírajícími 
strukturální nezaměstnanost, zejména nezaměstnanost mladých lidí a žen, jejichž cílem je 
rozšířit množství kvalitních pracovních míst, a zvýšit tak produktivitu práce a výnosnost 
investic;

5. zastává názor, že udržitelnost veřejných financí závisí do značné míry na schopnosti zvýšit 
míru zaměstnanosti a uplatňovat vhodné politiky v oblasti přistěhovalectví, v jejichž rámci 
by došlo k integraci pracovního trhu a ustanovení plného občanství a bylo by možné 
reagovat na demografické a rozpočtové výzvy, zejména pokud jde o udržitelnost 
důchodových systémů;

6. je toho názoru, že Strategie 2020 se musí konkretizovat ve formě úmluvy o hospodářské
a sociální politice a politice v oblasti zaměstnanosti, která bude založena na pokynech, 
ukazatelích a srovnávacích kritériích – které budou měřitelné na vnitrostátní i evropské 
úrovni a které budou doprovázeny mechanismy odměňování těch, kdo plní cíle,
a mechanismy nápravy pro případy, kdy tyto cíle dodržovány nejsou – a na zásadách 
flexikurity a sociálním dialogu;

7. domnívá se, že veřejné finance koordinované na evropské úrovni a určené na podporu 
udržitelného růstu, vytváření kvalitních pracovních míst, zachování inkluzívního 
sociálního systému a přerozdělování zdrojů jsou nutnou reakcí na důsledky finanční, 
hospodářské a sociální krize a na výzvy spojené s demografickými změnami a globalizací;

8. zdůrazňuje význam vznikající zelené knihy o reformě důchodových systémů a pokládá za 
nezbytné vypracovat takový systém sociálního zabezpečení, který bude spolehlivý
a udržitelný, bude se zakládat na dvou pilířích, veřejném a integračním, a který je třeba 
podpořit jak smluvně, tak prostřednictvím daňových zvýhodnění;

9. je toho názoru, že současná nutnost zajistit udržitelný stav veřejných financí a vhodné 
systémy sociální ochrany a začlenění vyžaduje zvýšení kvality a účinnosti správy
a veřejných výdajů a rovnoměrnější rozložení daňové zátěže doprovázené sice postupným, 
ovšem výrazným snižováním daňového zatížení práce, a to s cílem omezit chudobu
a zajistit sociální soudržnost, která je hlavním faktorem konkurenceschopnosti
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a udržitelnosti evropského hospodářského a sociálního modelu.


