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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o atypických smlouvách, zabezpečených profesních drahách, flexikuritě a nových 
formách sociálního dialogu
(2009/2220(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Společný závazek v oblasti zaměstnanosti“ 
(KOM(2009)0257),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Plán evropské hospodářské obnovy“ 
(KOM(2008)0800) a na stejnojmenné usnesení Parlamentu ze dne 11. března 20091,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Urychlit oživení evropské ekonomiky“ 
(KOM(2009)0114),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Partnerství pro změnu v rozšířené Evropě – zvy
šování přínosu evropského sociálního dialogu“ (KOM(2004)0557),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „K obecným zásadám flexikurity: větší počet a vyšší 
kvalita pracovních míst prostřednictvím flexibility a jistoty“ (KOM(2007)0359) a na 
usnesení Parlamentu o tomtéž tématu ze dne 29. listopadu 20072,

– s ohledem na zelenou knihu Komise o modernizaci pracovního práva, jejímž cílem je řešit 
výzvy 21. století (KOM(2006)0708), a na usnesení Parlamentu k ní ze dne 11.
července 20073,

– s ohledem na závěry zasedání Rady konaného dne 8. června 2009 (flexikurita v době
krize),

– s ohledem na zprávu Mise pro flexikuritu ze dne 12. prosince 2008 o uplatnění společných 
zásad flexikurity v rámci cyklu Lisabonské strategie 2008–2010,

– s ohledem na závěry zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu 
spotřebitele konaného ve dnech 5. a 6. prosince 2007,

– s ohledem na doporučení evropských sociálních partnerů ve zprávě nazvané „Klíčové 
výzvy, kterým čelí evropské trhy práce: společná analýza evropských sociálních partnerů“ 
ze dne 18. října 2007,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A7-0000/2010),

A. vzhledem k tomu, že ačkoli nestandardní formy zaměstnání, jako jsou částečný úvazek, p
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říležitostná práce nebo práce na dobu určitou, dočasná práce prostřednictvím agentury, 
samostatně výdělečná činnost a práce z domova, zaznamenaly od roku 1990 výrazný nár
ůst, jsou stále považovány za atypická zaměstnání,

B. vzhledem k tomu, že globalizace a rychlý technologický vývoj s sebou přináší rozsáhlou 
hospodářskou restrukturalizaci, která vyvolává změny v pracovněprávních vztazích a náplni 
práce,

C. vzhledem k tomu, že finanční a hospodářská krize může zapříčinit nestabilitu trhu práce 
a rozšířit sociální vyloučení,

D. vzhledem k tomu, že je nutné vyvinout důkladný doplňující přístup EU se silným důrazem 
na vzájemně podpůrný soubor politických opatření v oblasti hospodářství, životního prost
ředí, zaměstnanosti a sociálních politik,

E. vzhledem k tomu, že míra nezaměstnanosti v EU-27 stoupla na 10 % (2009), což je rovno 
míře v USA, a že růst nezaměstnanosti se před druhou polovinou roku 2010 pravděpodobn
ě nezastaví,

F. vzhledem k tomu, že změny v zaměstnanosti vyvolané zvýšením úrovně vzdělání ukazují, 
že počet zaměstnaných pracovníků s nízkou kvalifikací v posledních letech klesl,

G. vzhledem k tomu, že každý rok průměrně pětina až čtvrtina všech evropských pracovníků
mění zaměstnání,

H. vzhledem k tomu, že existuje vysoká míra přechodu ze statutu „nezaměstnaný/á“ na statut 
„zaměstnaný/á“, kdy třetina nezaměstnaného a 10 % neaktivního obyvatelstva najde práci 
do jednoho roku,

I. vzhledem k tomu, že v EU-27 je 45 % nezaměstnaných osob bez práce po dobu delší než
jeden rok oproti přibližně 10 % v USA,

J. vzhledem k tomu, že obrat pracovní síly je vyšší mezi ženami než mezi muži (rozdíl pěti 
procentních bodů) a mezi mladšími pracovníky (mladšími 24 let), přičemž s vyšší úrovní 
vzdělání se tento obrat snižuje,

K. vzhledem k tomu, že některé členské státy zaznamenaly nárůst případů neohlášené práce, 
což může vést k závažným hospodářským, sociálním a politickým problémům,

L. vzhledem k tomu, že posouzení flexikurity je složitou záležitostí a je zapotřebí komplexní p
řístup, jenž dá vyniknout propojení všech čtyř rozměrů smluvních ujednání, celoživotního 
vzdělávání, aktivních politik trhu práce a moderních systémů sociálního zabezpečení, jakož
i interakcím mezi nimi,

M. vzhledem k tomu, že v rámci politik zaměstnanosti je třeba prosazovat rovné příležitosti 
pro ženy a muže,

N. vzhledem k tomu, že ačkoli se sociální dialog v Evropě rozvíjí různými směry, celkově
vzato vedou vzrůstající hospodářské a finanční obtíže k intenzivnějšímu třístrannému 
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dialogu,

A. Atypické smlouvy
1. vyzývá Evropskou radu, aby na svém jarním zasedání v roce 2010 vydala jasné pokyny a p

řijala konkrétní opatření zaměřená na zachování zaměstnanosti a vytváření pracovních příle
žitostí v rámci ambiciózní strategie EU 2020;

2. vyzývá Komisi, aby pokračovala v úsilí vyvíjeném Misí pro flexikuritu, která pomáhá 
členským státům prosazovat zásady flexikurity, a poukazuje na to, že vzájemná výměna 
poznatků a osvědčených postupů a otevřená metoda koordinace jsou zásadními nástroji 
koordinace různých politických přístupů jednotlivých členských států;

3. vítá širokou škálu pracovních tradic, smluvních forem a obchodních modelů, jež existují na 
trzích práce;

4. doporučuje, aby se priority týkající se v určitých případech potřebné reformy pracovního 
práva zaměřily na: rozšíření ochrany pracovníků zaměstnaných atypickou formou; vyjasn
ění statutu závislé činnosti; přijetí opatření proti neohlášené práci; a zjednodušení přechodu 
mezi různými statuty zaměstnanosti a nezaměstnanosti;

5. vybízí členské státy, aby vyvinuly nové formy přístupu k zaměstnanosti prostřednictvím 
nových ustanovení pracovního práva zahrnujících např. „práci na dálku“, smlouvy „o dílo“ 
a „o provedení práce“ a smlouvy uzavřené za účelem „služební cesty“;

6. konstatuje, že nárůst podílu nestandardních či atypických smluv má výrazný genderový a 
mezigenerační rozměr, neboť ženy, starší a také mladší pracovníci jsou nepřiměřeně častěji 
zaměstnáni nestandardní formou; vyzývá členské státy a Komisi, aby proti této 
nerovnováze bojovaly a monitorovaly ji;

7. vyzývá členské státy k provádění směrnice 97/81/ES a směrnice 99/70/ES;

8. vítá přijetí směrnice 2008/104/ES a vyzývá k jejímu urychlenému provedení;

9. zdůrazňuje, že nestandardní formy práce musí být úzce spjaty s podporou pracovníků, kteří 
se nacházejí ve fázi přechodu od jednoho pracovního zařazení k jinému;

10. vybízí členské státy, aby aktivně rozvíjely intervenční politiky, které pracovníkům 
znovuvstupujícím na trh práce poskytnou nárok na osobní podporu během doby nezbytně
nutné k tomu, aby prostřednictvím odborné přípravy a rekvalifikačních kurzů zvýšili svou 
hodnotu na trhu práce; nezaměstnané osoby by měly urychleně znovu vstoupit na trh práce, 
i když jejich smlouvy budou atypické, neboť nejdůležitějším cílem je udržet populaci na 
trhu práce;

11. vyzývá Komisi, aby prozkoumala a monitorovala různé typy nástrojů, které byly vyvinuty 
v rámci vnitrostátních aktivačních politik;

12. vyzývá Unii a členské státy k vymýcení nezákonného zaměstnávání a věří, že uplatnění 
strategií flexikurity může napomoci při boji proti tomuto problému a při úsilí o to, aby byly 
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„velmi atypické“ formy práce méně nejisté;

13. zdůrazňuje, že je třeba vytvářet kvalitní pracovní místa, včetně zelených pracovních míst, a 
zajistit sociální soudržnost; domnívá se tudíž, že populace přijme úsilí, které je od ní vy
žadováno, lépe, pokud bude vnímáno jako spravedlivé a jako záruka profesního zařazení 
a sociální integrace;

B. Flexikurita a zabezpečené profesní dráhy

14. domnívá se, že „flexikurita“ (flexicurity) by měla být definována jako kombinace termínů
„flexibilita“ (flexibility) a „jistota“ (security) na trhu práce, tak aby pomohla zvýšit jak 
produktivitu, tak i kvalitu pracovních míst zaručením jistoty, přičemž podnikům poskytne 
pružnost nutnou k vytváření pracovních míst v závislosti na měnících se potřebách trhu;
domnívá se, že požadavky na flexibilitu a jistotu se vzájemně nevylučují, nýbrž se doplňují;

15. věří, že zejména v souvislosti se současnou ekonomickou situací je uplatňování flexikurity 
o to nutnější, připomíná, že uplatňování zásad flexikurity vyžaduje ambiciózní strukturální 
reformy provedené na základě pevného konsenzu;

16. domnívá se, že společnosti trhu práce nedůvěřují a považují jej vzhledem k současné 
hospodářské krizi za nespolehlivý a že postrádají dlouhodobou vizi;

17. v souvislosti s moderní organizací práce vyzývá k vytvoření pružných a bezpečných 
smluvních ujednání; domnívá se nicméně, že pracovní smlouvy na dobu neurčitou by měly i 
nadále být hlavní formou zaměstnání, maje přitom na vědomí, že některé osoby upřednost
ňují atypické smlouvy, zejména studenti nebo mladí lidé, kteří potřebují načerpat rozličné 
zkušenosti;

18. odsuzuje nepřiměřené nahrazování řádného zaměstnaneckého poměru atypickými 
smlouvami, na které doplácí široká veřejnost, zaměstnanci i konkurence; zdůrazňuje, že 
takové formy smluv porušují evropský sociální model;

19. při zohlednění různých tradic v členských státech je pevně přesvědčen, že jakákoli forma 
zaměstnaneckého poměru by měla být vázána souborem práv, mezi něž patří: právo na 
rovné zacházení v zaměstnání, ochranu zdraví a bezpečnosti pracovníků a opatření týkající 
se pracovní doby a přestávek, svoboda sdružování a zastoupení, právo na kolektivní 
vyjednávání a kolektivní akce a právo na odbornou přípravu;

20. vyzývá EU a členské státy, aby zintenzivnily své úsilí a více investovaly do dovedností 
a odborné přípravy na podporu udržitelné úrovně zaměstnanosti; vyzývá proto členské 
státy, aby investovaly do lidí prostřednictvím důkladného provádění a financování strategií 
na podporu celoživotního učení;

21. vyzývá členské státy k provádění takových politik, které umožňují lidem lépe sladit pru
žnou práci a rodinný život, a k zajištění toho, aby otevírací hodiny zařízení pro péči o děti 
korespondovaly s pracovní dobou;

22. rozhodně doporučuje, aby součástí iniciativy EU v oblasti zaměstnanosti byl včasný zásah v 
době, kdy dochází k reálné ztrátě pracovních míst, v neposlední řadě proto, aby se snížilo 
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riziko, že lidé budou vyloučeni z trhu práce;

23. vyzývá členské státy, aby posílily aktivační plány, zejména pro osoby s nízkou kvalifikací, 
formou individuálního poradenství, intenzivní odborné přípravy a rekvalifikací pracovníků, 
dotovaných pracovních míst a dotací na zahájení samostatně výdělečné činnosti a 
podnikání;

24. vyzývá Komisi a členské státy, aby odbouraly administrativní zátěž s cílem podpořit 
podnikatelské prostředí, zejména pro malé a střední podniky;

25. vyzývá členské státy k podávání zpráv o aktuálním stavu provádění konceptu flexikurity;

C. Nové formy sociálního dialogu
26. věří, že formální uznání úlohy sociálních partnerů v nové Smlouvě je pokrokem, neboť

uznává jejich autonomii a znovu potvrzuje význam jejich podpory při prosazování 
sociálního dialogu;

27. je toho názoru, že uznání trojstranné sociální vrcholné schůzky pro růst a zaměstnanost 
jako institucionálního subjektu přispívá k účasti sociálních partnerů na hospodářských 
politikách EU;

28. je přesvědčen, že přínos evropských a vnitrostátních sociálních partnerů k dosažení 
strategie EU 2020 je obzvláště důležitý při plnění cílů v oblasti zaměstnanosti a provádění 
plánu flexikurity;

29. vyzývá vnitrostátní sociální partnery, aby překonali stávající omezení kladená 
„nestandardním zaměstnancům“ (zaměstnanci s atypickou nebo velmi atypickou smlouvou) 
a aby přiměřeně vyvážili jejich práva a požadavky na sociální ochranu se „standardními zam
ěstnanci“;

30. vyzývá sociální partnery na evropské i vnitrostátní úrovni k podpoře investic do strategií na 
podporu celoživotního učení;

31. konstatuje, že míra účasti sociálních partnerů na rozhodovacím procesu a provádění se 
v jednotlivých členských státech výrazně liší, ale obecný trend směřuje k využívání širší 
škály nástrojů za účelem plnění cílů politik; věří, že kvalita sociální a institucionální 
podpory, které se dostává sociálním partnerům, je pravděpodobně rozhodujícím činitelem 
ovlivňujícím kvalitu jejich přínosu;

32. je přesvědčen, že kolektivní vyjednávání se ukázalo být účinným nástrojem k udržení zam
ěstnanosti a umožnilo společnostem nalézt pružná řešení za stavu ekonomické recese;

33. je přesvědčen, že vlády hrají rozhodující úlohu při vytváření podmínek pro komplexní a ú
činné kolektivní vyjednávání a při využití třístranných struktur za účelem zapojení 
sociálních partnerů do formování veřejné politiky, v souladu s vnitrostátními postupy 
a tradicemi;

34. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Výboru pro sociální 
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ochranu, evropskému Výboru pro zaměstnanost a vládám a parlamentům členských států
a kandidátských zemí.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Evropská unie a její členské státy čelí hluboké finanční, hospodářské a sociální krizi a musí 
vynaložit značné úsilí na zachování co nejvyššího počtu pracovních míst a co nejvyšší míry zam
ěstnanosti.

Zpravodajka je přesvědčena, že evropské sociální modely, jež mají za cíl udržitelný růst, plnou 
zaměstnanost, sociální pokrok, blahobyt a sociální ochranu, mohou Evropě a jejím členským 
státům napomoci při cestě krize.

Abychom překonali krizi, zachovali zaměstnanost, předešli masivní nezaměstnanosti a pomohli 
nezaměstnaným najít novou práci, musíme zintenzívnit své úsilí a investovat do dovedností, 
odborné přípravy a vytvoření trvalých pracovních míst.

V této souvislosti zpravodajka doufá, že Evropská rada na svém jarním zasedání v roce 2010 
dosáhne dohody, která stanoví jasné pokyny a konkrétní opatření zaměřená na zachování zam
ěstnanosti a vytváření pracovních příležitostí v rámci strategie EU 2020.

Cílem strategie EU 2020 by mělo být účinné zahájení komplexní evropské iniciativy v oblasti 
zaměstnanosti, přičemž je na jedné straně třeba dbát na to, aby podnik mohl být vytvořen bez 
poplatků kdekoliv v Evropské unii do tří dnů a aby formality s přijetím prvních zaměstnanců
mohly být vyřízeny prostřednictvím jediného rozhraní, a na druhé straně je třeba posílit aktiva
ční plány, zejména pro osoby s nízkou kvalifikací, formou individuálního poradenství, 
intenzivní odborné přípravy a rekvalifikace pracovníků a zvýšení jejich kvalifikace, učňovských 
programů, dotovaných pracovních míst a dotací na zahájení samostatně výdělečné činnosti a 
podnikání; dále zpravodajka podporuje skutečnost, že Komise přidělila platby Evropského 
sociálního fondu na podporu rozvoje dovedností a jejich přizpůsobení pracovním místům.

Součástí iniciativy pro zaměstnanost by v době rušení pracovních míst měl být včasný zásah, v 
neposlední řadě proto, aby se snížilo riziko, že lidé budou vyloučeni z trhu práce. Takové 
zásahy budou vyžadovat značné investice do odborné přípravy, včetně většího počtu 
poskytovatelů odborné přípravy, a měly by vést k lepší koordinaci programů odborné přípravy 
a znovuzačlenění do pracovního procesu a využívat nejen krátkodobá opatření, ale umožňovat 
i dosažení vysoké kvalifikace, aby se celková úroveň kvalifikace v Evropské unii zvýšila a aby 
mohly být uspokojovány měnící se potřeby stávající ekonomiky.

Zpravodajka se tudíž domnívá, že populace přijme úsilí, které je od ní vyžadováno, lépe, pokud 
bude vnímáno na jedné straně jako spravedlivé a na druhé straně jako záruka profesního za
řazení a sociální integrace. Členské státy proto musí investovat do lidí prostřednictvím d
ůkladného provádění strategií na podporu celoživotního učení a poskytováním dodatečné finan
ční podpory. Je třeba, aby investice do těchto strategií podporovali sociální partneři na 
evropské i vnitrostátní úrovni. Stanoví-li si vlády a sociální partneři, že budou celoživotní učení 
finančně podporovat, pomohou tím zabezpečit profesní dráhy.

Zpravodajka je přesvědčena, že v politice v oblasti zaměstnanosti a v sociálních politikách je t
řeba aktivně prosazovat rovné příležitosti pro ženy a muže.
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Fakta

Celková úroveň nezaměstnanosti v EU-27 vzrostla v roce 2009 z osmi na 9,6 % (u mužů z 7,8 
na 9,8 % a u žen z 8,1 na 9,3 %).

V posledních letech je celkový počet osob pracujících na částečný úvazek vysoký a stálý, při
čemž v EU-15 je podíl tohoto způsobu práce vyšší než v nově přistoupivších zemích. Podíl 
osob pracujících na částečný úvazek v EU-27 vzrostl v roce 2009 oproti roku 2008 o přibližně
půl procenta. Jde o poměrně velký nárůst, vezmeme-li v potaz, že mezi léty 2006 a 2008 činilo 
zvýšení pouhých 0,1 %. V roce 2008 pracovalo více než 18 % zaměstnaných v EU-27 na částe
čný úvazek (z nichž 31 % byly ženy a téměř 8 % muži), přitom přibližně 24 % z celkového po
čtu pracujících na částečný úvazek je touto formou zaměstnáno nedobrovolně (téměř 30 % mu
žů a více než 22 % žen). Hlavním důvodem nedobrovolné práce na částečný úvazek (jejíž podíl 
činí 24 %) je, že lidé nemohou najít práci na plný úvazek.

Zaměstnanci se smlouvou na dobu určitou jsou na hospodářské okolnosti citlivější. Celkový po
čet zaměstnaných s dočasnou smlouvou v EU-27 klesl mezi léty 2007 a 2009 o 1,7 milionu. 
Toto číslo představuje přibližně 6,3% pokles, což je podíl o mnoho větší než 1,3% pokles po
čtu zaměstnaných s řádnou pracovní smlouvou během stejného období.

Počet osob samostatně výdělečně činných sice od roku 2000 klesl, v posledních letech se však 
ustálil. V roce 2007 bylo v EU-27 z celkového počtu zaměstnaných 15 % samostatně výdělečn
ě činných (s rozdílem 6 procentních bodů mezi ženami a muži) ve srovnání se 7 % v USA.

Z celkového počtu zaměstnaných má 14 % dočasné zaměstnání (2008). To je především z toho 
důvodu, že zaměstnanci studují nebo procházejí odbornou přípravou nebo nemohou najít stálé 
pracovní místo.

Přibližně 5 % z celkového počtu zaměstnaných pracuje z domova (2008).

Flexikurita

Atypickou prací se rozumí pracovněprávní vztahy, které nespadají do standardního nebo 
„typického“ modelu řádného dlouhodobého zaměstnání na plný úvazek na dobu neurčitou 
u jednoho zaměstnavatele. Flexibilní smlouvy jsou nástroje, které jsou v členských státech pou
žívány jako součást politik v oblasti zaměstnanosti a pomáhají nezaměstnaným najít práci. 
Vyskytují se také „velmi atypické“ formy pracovního poměru (tj. pracovní smlouvy na dobu 
kratší šesti měsíců, s pracovní dobou kratší než 10 hodin a ústně uzavřené pracovní smlouvy). 
Tyto formy pracovního poměru jsou nejrozšířenější mezi mladými pracovníky (ve věku 19–29 
let), staršími lidmi (staršími 50 let), ženami a pracovníky s nízkou kvalifikací. Pracovníci s
„velmi atypickou“ formou zaměstnání mají ve srovnání s ostatními kategoriemi pracovníků mén
ě odborné přípravy, omezenější vyhlídky na kariérní postup a nižší příjmy, a jejich možnosti 
profesního rozvoje jsou tak nejistější.

Zpravodajka je přesvědčena, že členské státy by měly monitorovat a zhodnotit vývoj všech typ
ů smluv.

Zpravodajka je dále toho názoru, že důkladné provádění strategií flexikurity může pomoci při 
boji proti nezákonnému zaměstnávání a zmírnit nejistotu „velmi atypických“ forem práce. 
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V rámci strategie flexikurity je vhodnější zaměřit se na přechod ke kvalitativně lepším 
pracovním místům spíše než na zachování počtu pracovních míst. V tomto ohledu by měly 
členské státy investovat do aktivních politik trhu práce a institucionálních reforem. 
Zpravodajka je dále přesvědčena, že členské státy by měly kriticky vyhodnotit právní předpisy 
na ochranu zaměstnanosti, neboť zde leží klíč k pochopení hlavních rozdílů v míře dlouhodobé 
nezaměstnanosti a doby trvání pracovního zařazení v jednotlivých členských státech.

Zpravodajka je toho názoru, že otázka atypické formy práce má významný genderový rozměr, 
neboť ve standardních pracovních poměrech jsou nepřiměřeným způsobem zastoupeni muži 
a atypickou formou je zaměstnáváno stále více žen.

Sociální dialog

Zpravodajka věří, že formální uznání úlohy sociálních partnerů v nové Smlouvě je pokrokem, 
neboť uznává jejich autonomii a znovu potvrzuje, že Evropská unie hodlá podpořit 
prosazování sociálního dialogu. Uznání trojstranné sociální vrcholné schůzky pro růst a zam
ěstnanost jako institucionálního subjektu přispívá k účasti sociálních partnerů na hospodá
řských politikách Evropské unie.

Přínos evropských a vnitrostátních sociálních partnerů pro pokrok strategie EU 2020 je obzvlá
ště důležitý při plnění cílů v oblasti zaměstnanosti a provádění plánu flexikurity. Vnitrostátní 
sociální partneři proto musí překonat stávající omezení kladená „nestandardním zaměstnancům
“ (zaměstnanci s atypickou nebo velmi atypickou smlouvou) a přiměřeně vyvážit jejich práva a 
požadavky na sociální ochranu se „standardními zaměstnanci“.

Sektorální kolektivní vyjednávání je hlavní úrovní kolektivního vyjednávání ve většině zemí 
západní Evropy a řadě zemí střední a východní Evropy.

Účast sociálních partnerů na vytváření vnitrostátních opatření pro řešení krize se značně různí 
v závislosti na tradicích a strukturách v oblasti vztahů mezi odvětvími jednotlivých zemí a na 
charakteru přijatých opatření. V řadě zemí si sociální partneři stěžovali, že nejsou zapojováni 
do přípravy vládních opatření, ani v této věci nejsou konzultováni.

Ačkoli míra účasti sociálních partnerů na rozhodovacím procesu a provádění se různí, obecný 
trend směřuje k využívání širší škály nástrojů za účelem plnění cílů politik. Kvalita sociální 
a institucionální podpory, které se dostává sociálním partnerům, je pravděpodobně
rozhodujícím činitelem ovlivňujícím kvalitu jejich přínosu pro strategii EU 2020.


