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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 se členské státy v roce 2010 zavázaly k cílům strategie EU 2020; 
vzhledem ale k tomu, že EU nemá nakročeno tak, aby těchto cílů v daném časovém 
rámci dosáhla, neboť kombinované vnitrostátní cíle jsou příliš nízké a přijatá opatření 
zatím nevedla k významnému pokroku,

1. lituje skutečnosti, že přestože Komise dospěla k závěru, že závazky, které si členské 
státy stanovily ve svých národních programech reforem, nepostačují ke splnění většiny 
cílů strategie EU 2020, žádný ze států ve svých doporučeních pro jednotlivé země 
nevyzvala, aby své vnitrostátní cíle zvýšil;

2. vítá sdělení nazvané „Na cestě k hospodářské obnově vedoucí k intenzivnímu růstu 
pracovních míst“ a související pracovní dokumenty útvarů Komise; vyzývá Komisi, 
aby v roční analýze růstu na rok 2013 stanovila jako klíčovou prioritu využití 
potenciálu tvorby pracovních míst v rámci zelené ekonomiky, zdravotní a sociální 
péče a odvětví informačních a komunikačních technologií;

3. hluboce lituje skutečnosti, že většina členských států nepředložila v rámci svých 
národních programů reforem na rok 2012 národní plány zaměstnanosti;

4. vítá doporučení, jehož cílem je přesun zdanění z práce na činnosti poškozující životní 
prostředí; vyzývá členské státy, aby toto doporučení provedly a zároveň zajistily, že
z něj budou mít prospěch zejména osoby s nižším příjmem;

5. opětovně vyzývá Komisi, aby vypracovala rámec pro sociální ekonomiku, která je 
důležitým prvkem evropského sociálního modelu a jednotného trhu;

6. lituje skutečnosti, že Rada nevzala v úvahu výzvu Parlamentu, aby se ve svých 
pokynech pro rok 2012 zaměřila na kvalitu pracovních míst; vyzývá Komisi, aby do 
roční analýzy růstu na rok 2013 zahrnula kvalitu pracovních míst, základní práva 
zaměstnanců a podporu mobility na trhu práce, samostatné výdělečné činnosti
a přeshraniční mobility posílením zabezpečení pracovníků při přechodu z jednoho 
zaměstnání do jiného;

7. opětovně vyzývá členské státy, aby zajistily, že osoby s nejistými a dočasnými 
pracovními smlouvami a osoby samostatně výdělečně činné a pracující na zkrácený 
úvazek požívají odpovídající sociální ochrany a mají přístup k odborné přípravě, a aby 
provedly související rámcové dohody;

8. vítá doporučení, která se zabývají nízkou účastí žen na trhu práce; vyzývá Komisi, aby 
se ve svých politických pokynech zabývala segregací na trhu práce, nerovným 
rozdělením pečovatelských povinností a dopady fiskální konsolidace na ženy;
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9. bere na vědomí, že některým členským státům byla učiněna doporučení týkající se 
mezd; vyzývá Komisi, aby zajistila, že tato doporučení nepovedou k nárůstu chudoby
v důsledku nedostatečného odměňování v zaměstnání, ke mzdovým nerovnostem
a nepoškodí skupiny obyvatel s nízkými příjmy;

10. vítá skutečnost, že se Komise a Rada více zaměřují na boj s nezaměstnaností mládeže; 
vyzývá Komisi, aby neprodleně předložila návrh závazné evropské záruky pro mládež; 
vyzývá Radu, aby urychleně přijala rozhodnutí ohledně návrhů obsažených v balíčku 
opatření v oblasti zaměstnanosti;

11. vítá doporučení v pokynech pro rok 2012, které vyzývá k řešení sociálních dopadů 
krize, i skutečnost, že se v doporučeních pro jednotlivé země věnuje větší pozornost 
boji proti chudobě; je však hluboce znepokojen nárůstem chudoby v EU;

12. vyzývá Komisi a Radu, aby provedly přezkum srovnávacího přehledu pro nápravu 
makroekonomické nerovnováhy a posílily jeho sociální rozměr a rozměr 
zaměstnanosti;

13. vyjadřuje své znepokojení nad skutečností, že v souvislosti s cíli strategie EU 2020 
nebyla učiněna žádná doporučení členským státům, které mají program finanční 
pomoci; vyzývá Komisi, aby vyhodnotila dopad ekonomického ozdravného programu 
na hlavní cíle;

14. vyzývá Radu, aby dosáhla rychlé dohody s Parlamentem a začala okamžitě uplatňovat 
návrh na posílení dohledu nad členskými státy s vážnými potížemi, včetně posouzení 
sociálního dopadu a plného souladu ozdravných programů s hlavními směry 
hospodářských politik;

15. vyzývá členské státy a Radu, aby do tvorby a provádění politik v rámci evropského 
semestru zapojily sociální partnery, nevládní organizace a místní orgány;

16. vyzývá Komisi, aby se s Parlamentem dohodla na takovém formátu roční analýzy 
růstu, který by Parlamentu umožnil tuto analýzu pozměnit před jejím přijetím Radou;

17. vyzývá Komisi, aby zlepšila kvalitu, transparentnost a demokratickou odpovědnost 
evropského semestru tím, že předloží návrh právních předpisů, které definují formální 
požadavky týkající se formátu a časového rozvrhu dokumentů, které mají být 
předloženy;

18. vyzývá členské státy, aby se dohodly na postupech, které umožní skutečnou 
parlamentní rozpravu a zapojení zúčastněných stran na vnitrostátní úrovni.


