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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:

1. vítá skutečnost, že některé členské státy předložily zprávy o pokroku v plnění cílů 
strategie EU 2020, v nichž v některých případech nastínily konkrétní projekty zaměřené 
na tyto cíle; vyzývá všechny členské státy, aby tyto zprávy zahrnuly do svých příspěvků 
k evropskému semestru na rok 2014;

2. uznává, že letošní doporučení pro jednotlivé země jsou obzvláště důležitá, neboť členské 
státy vymezují svoje investiční priority v rámci politiky soudržnosti pro příští víceletý 
finanční rámec (VFR); vyzývá v této souvislosti k ještě většímu zacílení finančních 
prostředků EU na opatření v oblasti politik růstu a zaměstnanosti, zejména na boj proti 
nezaměstnanosti mladých lidí;

3. vítá, že několik členských států přijalo významné reformy trhu práce mající za cíl zlepšení 
odolnosti tohoto trhu, dosažení větší flexibility směrem dovnitř i navenek, omezení 
roztříštěnosti a usnadnění přechodu mezi zaměstnáními;

4. bere na vědomí, že všechny členské státy obdržely doporučení ohledně míry účasti na trhu
práce; vyzývá členské státy s vysokou mírou nezaměstnanosti, aby po konzultaci se 
sociálními partnery posílily opatření zaměřená na trh práce, jako jsou služby v oblasti 
odborné přípravy a služby zaměstnanosti, a aby zavedly další reformy s cílem usnadnit
přístup k zaměstnání, bránit předčasnému opouštění trhu práce, snižovat náklady na práci 
a bojovat proti segmentaci trhu práce;

5. připomíná, že obzvláště znepokojivá je situace nezaměstnaných mladých lidí a že je 
naléhavě zapotřebí jednat; vyzývá ke vzniku Evropského paktu pro zaměstnanost mladých 
lidí, jímž by vstoupila v platnost již dlouho dohodnutá opatření a který by na boj proti 
nezaměstnanosti mladých lidí vyčlenil nové prostředky a přinesl nová opatření pro řešení 
tohoto problému; 

6. vítá, že Rada schválila „záruku pro mladé lidi“ a že na Iniciativu na podporu 
zaměstnanosti mladých lidí bylo coby součást příštího VFR vyčleněno 6 miliard EUR; 
vyzývá členské státy, aby systémy záruk pro mladé lidi prováděly;

7. vybízí Komisi, aby pokračovala v práci akčních týmů pro zaměstnanost mladých lidí, 
a pomáhala tak členským státům, v nichž je míra nezaměstnanosti mladých lidí nejvyšší, 
upravit programování strukturálních fondů EU a zacílit je na mladé lidi; vítá záměr 
Komise dále rozvíjet Evropský portál pracovní mobility (EURES), zintenzivnit a rozšířit 
jeho činnosti a především podporovat mobilitu mládeže;

8. zdůrazňuje, že jsou zapotřebí konkrétní kroky mající za cíl zvýšit účast žen, starších 
pracovníků a pracovníků se zdravotním postižením na trhu práce a zajišťující existenci 
účinných pobídek k návratu do pracovního života a setrvání v něm; připomíná, že zásadní 
roli hraje kvalita a cenová i fyzická dostupnost služeb souvisejících s předškolním 
vzděláváním a péčí o děti;
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9. zdůrazňuje, že dlouhodobě nezaměstnaným by se mělo dostávat podpory skrze aktivační 
pobídky, jako jsou programy přechodu ze závislosti na sociálním zabezpečení na trh práce 
a přiměřené systémy zvýhodnění za návrat na trh práce; 

10. připomíná, že značné hospodářské možnosti odvětví služeb a jeho potenciál k tvorbě 
pracovních míst zůstávají nevyužity; vyzývá k úplnému a náležitému provedení směrnice 
EU o službách; žádá členské státy, aby odstranily překážky v odvětví maloobchodu 
a neúměrná omezení pro odborné služby a regulovaná povolání; 

11. připomíná, že v mnoha odvětvích panuje nesoulad mezi potřebami a dovednostmi, existují 
zde překážky a některé systémy vzdělávání a odborné přípravy nejsou s to naplnit 
požadavky trhu; vítá reformy systémů odborného vzdělávání a odborné přípravy, které 
několik členských států uskutečnilo ve snaze přizpůsobit dovednosti a schopnosti –
zejména mladých lidí – potřebám trhu práce; připomíná, že téměř všechny členské státy 
musí podniknout další kroky a investovat v oblasti vzdělávání a odborné přípravy; 

12. konstatuje, že krize měla závažný a trvalý dopad na míry nezaměstnanosti v členských 
státech a na tamní sociální situaci, což vedlo k neudržitelnému nárůstu chudoby 
a sociálního vyloučení, včetně chudoby dětí, bezdomovectví, chudoby pracujících 
a nadměrného zadlužení domácností; vyzývá v této souvislosti členské státy, aby posílily 
záchranné sítě a zajistily účinné fungování systémů sociálního zabezpečení, které 
postiženým pomáhají;

13. vítá skutečnost, že mnohé členské státy se v letošním roce více snažily zapojit do 
vypracovávání svých vnitrostátních programů reforem vnitrostátní parlamenty, sociální 
partnery a občanskou společnost; zdůrazňuje, že účast všech zainteresovaných stran na 
vypracovávání nezbytných reforem je klíčová, mají-li přinést výsledky a být úspěšné.


