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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o hledisku zaměstnanosti a sociálním hledisku v roční analýze růstu na rok 2012
(2011/2320(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 3 Smlouvy o Evropské unii,

– s ohledem na článek 9 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

– s ohledem na články 145, 148, 152 a čl. 153 odst. 5 SFEU,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 23. listopadu 2011 o roční analýze růstu na rok 
2012 (KOM(2011)0815) a na návrh společné zprávy o zaměstnanosti, který je k ní 
připojen,

– s ohledem na své usnesení ze dne 1. prosince 2011 o evropském semestru pro 
koordinaci hospodářské politiky1,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. března 2010 nazvané „Evropa 2020: Strategie 
pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (KOM(2010)2020),

– s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 8. září 2010 o návrhu rozhodnutí Rady
o hlavních zásadách politiky zaměstnanosti členských států: část II integrovaných 
hlavních směrů strategie Evropa 20202,

– s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/707/EU ze dne 21. října 2010 o hlavních směrech 
politik zaměstnanosti členských států3,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 23. listopadu 2010 nazvané „Agenda pro nové 
dovednosti a pracovní místa: evropský příspěvek k plné zaměstnanosti“ 
(KOM(2010)0682),

– s ohledem na své usnesení ze dne 26. října 2011 o Agendě pro nové dovednosti
a pracovní místa4,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 16. prosince 2010 o iniciativě Evropská platforma 
pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení: evropský rámec pro sociální a územní 
soudržnost (KOM(2010)0758),

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. listopadu 2011 o Evropské platformě pro boj proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení5,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 15. září 2010 s názvem „Mládež v pohybu: 
                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2011)0542.
2 Přijaté texty, P7_TA(2010)0309.
3 Úř. věst. L 308, 24.11.2010, s. 46.
4 Přijaté texty, P7_TA(2011)0466.
5 Přijaté texty, P7_TA(2011)0495.
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Iniciativa zaměřená na rozvinutí potenciálu mladých lidí, aby mohla Evropa růst 
rozumným a udržitelným způsobem, ze kterého budou mít prospěch všichni“ 
(KOM(2010)0477),

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. května 2011 o iniciativě Mládež v pohybu –
rámec pro zlepšení evropských systémů vzdělávání a odborné přípravy1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 6. července 2010 o podpoře přístupu mladých lidí na 
trh práce, posílení statusu praktikantů, stáží a odborné přípravy2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 7. září 2010 o rozvíjení potenciálu k tvorbě 
pracovních příležitostí v novém udržitelném hospodářství3,

– s ohledem na směrnici Rady 1999/70/ES ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě
o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi EKOS, UNICE
a CEEP4,

– s ohledem na směrnici Rady 199781/ES ze dne 15. prosince 1997 o rámcové dohodě
o částečném pracovním úvazku uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS5,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A7–0000/2011),

A. vzhledem k dalekosáhlým sociálním dopadům krize, jež se v současnosti vlivem 
úsporných opatření, rušení pracovních míst, omezování dávek a veřejných služeb 
zhoršují;

B. vzhledem k tomu, že se od roku 2008 značně zvýšila nezaměstnanost a počet 
nezaměstnaných v EU dosáhl 23 milionů osob, což představuje 10 % populace
v produktivním věku; vzhledem k tomu, že do roku 2020 bude EU muset zapojit do 
pracovního procesu dalších 17,6 milionu osob, aby dosáhla svého cíle v oblasti 
zaměstnanosti,

C. vzhledem k tomu, že situace na trhu práce je zvláště pro mladé lidi kritická;

D. vzhledem k tomu, že krize vytvořila nové kategorie osob ohrožených chudobou; 
vzhledem k tomu, že Výbor pro sociální ochranu varuje, že kvůli dopadu opatření 
fiskální konsolidace na systémy sociální ochrany roste počet osob ohrožených 
příjmovou chudobou, dětskou chudobou, závažnou materiální deprivací a sociálním 
vyloučením;

E. vzhledem k tomu, že pokrok členských států v dosahování cílů strategie Evropa 2020 
navzdory naléhavé situaci nesplňuje očekávání; vzhledem k tomu, že závazky stanovené

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2011)0230.
2 Přijaté texty, P7_TA(2010)0262.
3 Přijaté texty, P7_TA(2010)0299.
4 Úř. věst. L 175, 10.07.99, s. 43.
5 Úř. věst. L 14, 20.01.1998, s. 9.
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v národních programech reforem nedostačují k tomu, aby mohla být většina cílů na 
úrovni EU splněna;

F. vzhledem k tomu, že pouze jedna z pěti priorit roční analýzy růstu zahrnuje sociální 
hledisko a hledisko zaměstnanosti, ačkoliv jsou tato hlediska zastoupena ve třech z pěti 
hlavních cílů strategie Evropa 2020;

Klíčová sdělení pro jarní zasedání Evropské rady

1. žádá Evropskou radu, aby do svých politických pokynů pro evropský semestr 2012 
začlenila tato sdělení;

I. V zájmu dosažení cílů strategie Evropa 2020 je třeba zajistit soudržnost a zvýšit 
ambice

2. vyzývá Evropskou radu, aby zajistila, že roční politické pokyny, které se stanovují na 
základě roční analýzy růstu, se plně zaměří na dosažení všech cílů strategie Evropa 
2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění;

3. vyzývá Evropskou radu, aby ve svých politických pokynech zajistila vzájemnou 
soudržnost jednotlivých priorit, aby pokyny pro fiskální konsolidaci nebránily úsilí řešit 
nezaměstnanost a sociální dopad krize;

4. je hluboce znepokojen tím, že stávající vnitrostátní cíle ani teoreticky nestačí k dosažení 
hlavních cílů strategie Evropa 2020 týkajících se zaměstnanosti, vzdělání a zmírňování 
chudoby; naléhavě žádá Evropskou radu, aby zajistila, že členské státy zvýší své 
vnitrostátní cíle a připojí k nim konkrétní a realistické prováděcí plány a že tyto cíle 
budou hodnoceny pomocí jasných a pevných ukazatelů vycházejících z dohodnutého 
společného hodnotícího rámce, aby se EU snažila dosáhnout všech cílů strategie Evropa 
2020 zřetelně a proveditelným způsobem a aby bylo možno pokrok transparentně měřit;

II. Udržitelné vytváření pracovních míst je třeba podpořit investicemi a daňovou 
reformou

5. vyzývá Evropskou radu, aby poskytla nezbytný rozpočtový prostor a podporu 
investicím do udržitelného vytváření pracovních míst; vyzývá členské státy, které mají 
přebytek běžného účtu, aby zvýšením vnitřní poptávky přispěly ke snížení 
makroekonomické nerovnováhy, a zabránily tak roztočení spirály recese, jež má 
neblahý dopad na vytváření pracovních míst v celé EU;

6. vyzývá Evropskou radu, aby v politických pokynech podpořila snížení daňové zátěže 
práce, aby se zaměstnávání lidí stalo přitažlivější a zlepšila se situace zranitelných 
skupin, mladých nezaměstnaných lidí, pracovníků s nízkou kvalifikací, osob s nízkými 
příjmy a druhých výdělečně činných partnerů; vyzývá Evropskou radu, aby v pokynech 
podpořila zvýšení příjmů prostřednictvím spravedlivého, účelného a účinného zdanění
a lepší koordinací zdanění boj proti daňovým únikům;

III. Je třeba zvýšit kvalitu pracovních míst a zlepšit podmínky pro vyšší míru účasti na 
trhu práce
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7. lituje, že politické pokyny, jejichž cílem je učinit práci přitažlivější, se nezabývají 
otázkou kvality pracovních míst, a že velmi málo pozornosti je věnováno vytvoření 
nezbytných podmínek pro zvýšení účasti na trhu práce, zejména žen; vyzývá Evropskou 
radu, aby doplnila pokyny týkající se důstojné práce a snahy podpořit sladění 
pracovního, rodinného a soukromého života prostřednictvím dostupných služeb péče
o děti, dovolené z rodinných důvodů a flexibilních pracovních úvazků;

8. varuje, že úsporná opatření a snižování administrativní zátěže by neměla vést k tomu, že 
se sleví ze sociálních, zdravotních a bezpečnostních norem;

IV. Je třeba řešit nezaměstnanost mladých

9. vyzývá Evropskou radu, aby jako prioritu stanovila řešení nezaměstnanosti mladých,
a členské státy, aby vypracovaly ucelené strategie pro mladé lidi, kteří nemají 
zaměstnání a nepokračují ve vzdělávání ani odborné přípravě; vyzývá členské státy, aby 
zavedly záruku pro mladé lidi, která každému mladému člověku v EU zajistí právo na 
nabídku práce, odbornou přípravu, další vzdělávání nebo kombinaci práce a vzdělávání,
a to nejpozději do čtyř měsíců od počátku nezaměstnanosti; zdůrazňuje, že je důležité 
snížit míru zaměstnávání mladých lidí na nejistých pracovních místech;

V. Při řešení problému chudoby a sociálního vyloučení je třeba klást důraz na skupiny, 
které nemají vazbu k trhu práce nebo je u nich tato vazba malá

10. vítá skutečnost, že roční analýza růstu poprvé obsahuje pokyny pro oblast chudoby
a sociálního vyloučení, a vyzývá Evropskou radu, aby tyto pokyny podpořila jako 
prioritu a zároveň zajistila, aby se boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení neomezil 
jen na opatření k začleňování lidí na trh práce, nýbrž aby byl kladen důraz na sociální 
ochranu a aktivní začleňování zranitelných skupin, které nemají vazbu k trhu práce nebo 
je u nich tato vazba malá;

11. zdůrazňuje, že je třeba, aby se článek 9 SFEU promítl do celého evropského semestru 
včetně doporučení pro jednotlivé země, která by mělo doprovázet předběžné a následné 
posouzení sociálních dopadů;

VI. Je třeba posílit demokratickou legitimitu, odpovědnost a zapojení

12. připomíná, že rostoucí význam evropského rozměru hospodářské politiky členských 
států by měl být doprovázen posilováním demokratické legitimity a náležitou 
odpovědností Evropskému parlamentu a vnitrostátním parlamentům; domnívá se, že 
vzhledem k tomu, že neexistuje právní základ pro řádný legislativní postup použitelný 
na roční analýzu růstu, je zvláštní povinností Evropské rady zohlednit při schvalování 
politických pokynů připomínky Parlamentu, aby byla zajištěna jejich demokratická 
legitimita;

13. vyzývá členské státy, aby s cílem zaručit zainteresovanost zajistily, že se do provádění 
politických pokynů zapojí celostátní a regionální parlamenty, sociální partneři, 
veřejnoprávní orgány a občanská společnost;

14. vyzývá Komisi, aby přeměnila roční analýzu růstu na rok 2013 na roční hlavní směry 
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udržitelnosti a předložila je ve formě, jež Parlamentu umožní předkládat pozměňovací 
návrhy, a aby zajistila, že transparentní proces interinstitucionálního rozhodování na 
závěr přinese společně dohodnuté politické pokyny;

Další věci, o které je třeba usilovat v oblasti zaměstnanosti a v sociální oblasti

Zvýšení míry zaměstnanosti a zlepšení kvality pracovních míst

15. vyzývá členské státy, aby podporovaly iniciativy, které napomohou rozvoji sektorů
s nejvyšším potenciálem vytvářet pracovní místa, zejména v rámci přechodu na 
udržitelné hospodářství (zelená pracovní místa), v oblasti zdravotních a sociálních 
služeb (bílá pracovní místa) a v digitálním hospodářství;

16. vyzývá členské státy, aby zvýšily rozsah a účinnost veřejných služeb v oblasti 
zaměstnanosti a přijaly účinné aktivní politiky v oblasti trhu práce podpořené 
přiměřenými systémy dávek s cílem udržet zaměstnatelnost lidí a pomoci jim vrátit se 
do pracovního procesu;

17. domnívá se, že hlavního cíle strategie Evropa 2020, pokud jde o míru zaměstnanosti, lze 
dosáhnout, pouze pokud se značně zvýší účast žen na trhu práce; je přesvědčen, že 
pokyny pro členské státy by se měly zaměřit na to, aby byly vytvořeny nezbytné 
podmínky pro vyšší míru zaměstnanosti žen, jako jsou například dostupnost péče o děti, 
přiměřené systémy mateřské, otcovské a rodičovské dovolené, flexibilní pracovní doba
a flexibilita, pokud jde o místo vykonávání práce;

18. vyzývá členské státy, aby vytvářely pracovní podmínky, jež starším lidem, kteří se pro 
to rozhodnou, umožní účastnit se trhu práce a setrvat na něm, a aby je vytvářely tím, že 
budou bojovat proti diskriminaci na základě věku, nahradí pobídky k odchodu starších 
pracovníků z trhu práce pobídkami k vytváření pracovního trhu přístupného všem
a přizpůsobí pracovní podmínky potřebám starších pracovníků, např. zavedením práva 
na flexibilní pracovní dobu a místo vykonávání práce, práva na odbornou přípravu
a práva na flexibilní odchod do důchodu;

19. vyzývá členské státy, aby zajistily, že osoby s dočasnými nebo částečnými úvazky
a osoby samostatně výdělečně činné budou mít přiměřenou sociální ochranu a přístup
k odbornému vzdělávání a že rámcové podmínky budou stanoveny tak, aby jim 
umožňovaly profesní růst; vyzývá členské státy, aby prováděly rámcovou dohodu
o částečném pracovním úvazku a rámcovou dohodu o pracovních poměrech na dobu 
určitou;

Investice do vzdělávání a odborné přípravy

20. vyzývá členské státy, aby investovaly do vzdělávání, odborné přípravy, celoživotního 
učení, neformálního a mimoškolního vzdělávání, a varuje před dlouhodobými 
sociálními a hospodářskými náklady plynoucími ze snížení rozpočtových výdajů na 
vzdělávání;
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21. vyzývá Evropskou unii a členské státy, aby nesoulad mezi nabízenými a poptávanými 
dovednostmi a nedostatek kvalifikované pracovní síly řešily tím, že zlepší předvídání 
potřeb v oblasti dovedností, aby bylo možno připravit pracovní síly na přechod
k udržitelnému hospodářství;

22. připomíná, že Komise ve své stěžejní iniciativě „Mládež v pohybu“ slíbila, že navrhne 
kvalitní rámec pro stáže, a vyzývá ji, aby tento rámec urychleně předložila;

Boj proti chudobě a podpora sociálního začlenění

23. vyzývá členské státy, aby zvýšily přiměřenost a účinnost systému sociální ochrany
a zajistily, že automatické sociální stabilizační mechanismy budou dále fungovat jako 
záchranná síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení;

24. vyzývá členské státy, aby uskutečňovaly strategie aktivního začleňování a zavedly 
přiměřené a cenově dostupné vysoce kvalitní služby a příspěvek ve výši minimálního 
příjmu s cílem zabránit marginalizaci skupin s nízkými příjmy a zranitelných skupin;

25. vyzývá členské státy, aby ve svých národních programech reforem rozvedly, jak budou 
prostředky z fondů EU využity k podpoře konkrétních politických cílů, jež si vytyčily, 
aby mohly dosáhnout svých vnitrostátních cílů v rámci strategie Evropa 2020;

Další úsilí potřebné ke zlepšení správy a posílení závazku a demokratické legitimity

26. je znepokojen skutečností, že úloha Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů
v evropském semestru zůstává nadále nedostatečná; je toho názoru, že politické pokyny
v rámci roční analýzy růstu, jež navrhla Komise a mají být schváleny Evropskou radou, 
vznikly bez spolupráce s Parlamentem, a proto postrádají demokratickou legitimitu;

27. podotýká, že pět členských států, které v současnosti mají memorandum o porozumění
s EU, MMF a ECB, neobdrželo v červenci 2011 žádná doporučení pro jednotlivé země; 
vyzývá Komisi, aby zajistila, že plnění memoranda o porozumění nebude nijak bránit 
dosažení cílů strategie Evropa 2020 týkajících se zaměstnanosti a zmírňování chudoby;

28. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám
a parlamentům členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti této zprávy

Dne 23. listopadu 2011 Komise představila svoji roční analýzu růstu na rok 2012 
(KOM(2011)815), jež zahajuje druhý evropský semestr správy ekonomických záležitostí. 
Roční analýza růstu stanovuje, jaké v následujících dvanácti měsících podle Komise musí 
být priority EU z hlediska rozpočtové a hospodářské politiky, politiky zaměstnanosti
a sociální politiky a příslušných reforem. V tomto rámci roční analýza růstu požaduje, 
aby se úsilí členských států a EU zaměřilo na pět priorit v těchto oblastech: fiskální 
politika, stabilizace finančního sektoru, růst a konkurenceschopnost, zaměstnanost
a sociální dopady krize a veřejná správa.

Analýza obsažená v roční analýze růstu a hlavní sdělení jsou podpořena čtyřmi 
přílohami: (1) zprávou o pokroku strategie Evropa 2020, (2) makroekonomickou 
zprávou, (3) zprávou o zaměstnanosti a (4) zprávou o daňových politikách.

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci se rozhodl požádat o povolení k vypracování 
zprávy z vlastního podnětu, aby se mohl věnovat hledisku zaměstnanosti a sociálnímu 
hledisku v roční analýze růstu. Tato zpráva Parlamentu umožní vyjádřit vlastní 
stanoviska k situaci v oblasti zaměstnanosti a sociální situaci v EU, k pokroku při 
dosahování cílů strategie Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti a sociální oblasti
a souvisejících priorit v balíčku předloženém Komisí. 

Kromě toho tato zpráva plní jeden ze závazků, které Parlament učinil ve zprávě
o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik přijaté dne 1. prosince 2011, 
jejíž návrh vypracoval Hospodářský a měnový výbor (zpravodajka: Pervenche Berès)
s Výborem pro zaměstnanost a sociální věci jakožto přidruženým výborem (navrhovatel 
stanoviska: Olle Ludvigsson). Jak avizuje zpráva poslankyně Berèsové, tato nová zpráva 
Parlamentu umožní, aby aktivně přispěl k provádění strategie Evropa 2020 v oblastech 
týkajících se zaměstnanosti a sociálního hlediska a k evropskému semestru pro účely 
jarního zasedání Evropské rady.

Vzhledem k tomu, že Parlamentu v procesu evropského semestru náleží relativně 
nevýznamná úloha, neboť na základě Smlouvy má pouze právo předložit stanovisko
k návrhu hlavních směrů politik zaměstnanosti, které Komise každoročně předkládá,
a vzhledem k tomu, jaký význam Parlament opakovaně přikládal tomu, aby byla posílena 
legitimita tohoto procesu, demokratická odpovědnost a zapojení do něj, měla by tato 
zpráva být chápána tak, že Parlament se jejím prostřednictvím aktivně zapojuje do 
procesu evropského semestru. Evropská rada a Rada v jednotlivých složeních by měla 
výstup této zprávy zohlednit v rámci politických pokynů, aby tak zajistila jejich 
demokratickou legitimitu.

S ohledem na velmi krátkou časovou lhůtu by zpravodajka chtěla také zdůraznit, že je 
třeba se zaměřit na hlavní sdělení a stanovit, jaké budou jejich priority, a pokud jde
o zapojení Parlamentu do evropského semestru, zpravodajka si přeje navázat na strukturu 
nastíněnou ve zprávě poslankyně Berèsové. Aby nedocházelo k opakování, zpráva se 
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zaměří na obsah politických pokynů, jež se týkají sociálního hlediska a hlediska 
zaměstnanosti roční analýzy růstu, a nikoliv na proces evropského semestru.

Zpravodajka by chtěla zdůraznit, že současný interinstitucionální postup a současná 
forma roční analýzy růstu neumožňují Parlamentu, aby navrhl konkrétní změny 
politických pokynů obsažených ve sdělení Komise a jeho přílohách. Z hlediska 
demokracie a transparentnosti se jedná o nejzávažnější nedostatek. Zpravodajka proto 
navrhuje požádat Komisi, aby příští rok předložila politické pokyny takovým způsobem, 
jenž umožní Parlamentu provádět v textu změny předtím, než jej schválí Evropská rada.

Hodnocení roční analýzy růstu na rok 2012

Finanční krize, k níž se v Evropské unii posléze přidala krize státních dluhů a sociální 
krize, jasně ukázala, že EU potřebuje silnější správu ekonomických záležitostí na 
evropské úrovni, má-li zabránit tomu, aby vysoké rozpočtové schodky
a makroekonomické nerovnováhy ohrožovaly euro a evropskou ekonomiku. Koordinace 
hospodářské politiky v rámci evropského semestru spojuje sledování pokroku při 
dosahování cílů strategie Evropa 2020 s koordinací prostřednictvím revidovaných 
postupů hospodářského dohledu, které přináší balíček šesti právních předpisů dohodnutý
v září 2011. Představuje důležitý nástroj, jenž umožní řešit některé strukturální příčiny 
současné krize a zajistit v Evropě pokrok na cestě k dosažení inteligentního
a udržitelného rozvoje podporujícího začlenění.

Fiskální konsolidace byla s ohledem na dluhovou krizi stanovena absolutní prioritou 
prvního evropského semestru. Byl na ni kladen hlavní důraz hned na začátku v roční 
analýze růstu na rok 2011 i na konci semestru v doporučeních pro jednotlivé země. 
Politické pokyny v rámci evropského semestru úplně nepokrývají celý soubor hlavních 
cílů strategie Evropa 2020. Převažující důraz na úsporná opatření vedl k nesoudržnému 
přístupu, který v rámci úsilí o rozpočtovou a makroekonomickou stabilitu náležitě 
nezohledňoval hlavní cíle strategie Evropa 2020 v sociální oblasti, oblasti zaměstnanosti
a vzdělávání. Navíc Komise se náležitě nezabývala tím, že vnitrostátní plány pro 
dosažení cílů strategie Evropa 2020 vyjádřené v národních programech reforem nejsou 
dostatečně ambiciózní, a tento nedostatek nenapravila. V důsledku toho se EU nachází
v situaci, kdy vnitrostátní závazky dokonce ani teoreticky nedosahují úrovně postačující 
pro realizaci strategie Evropa 2020.

Navzdory tomu, že přístup Komise v prvním evropském semestru byl silně kritizován, 
letošní roční analýza růstu opět stanovuje priority, které nepřispívají vyváženě k dosažení 
cílů strategie Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí. Zpravodajka soudí, 
že tento přístup představuje hrozbu pro trvalé překonání krize a skutečný postup
k inteligentní a udržitelné Evropské unii podporující začlenění.

Za prvé, priorita číslo jedna, usilovat o fiskální konsolidaci s příznivými dopady pro růst, 
koliduje s hlavním cílem zvýšit míru zaměstnanosti. Ačkoliv je v mnoha členských 
státech fiskální konsolidace nezbytná, politické pokyny zaměřené na celkové posílení 
úsporných opatření nejsou slučitelné s oživením, které EU přinese hodně pracovních 
míst. Zpravodajka navrhuje vyzvat Evropskou radu, aby zajistila, že bude poskytnut 
rozpočtový prostor a podpora investicím do udržitelného vytváření pracovních míst. 
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Členské státy, které mají přebytek běžného účtu, je třeba naléhavě vyzvat, aby zvýšením 
vnitřní poptávky přispěly ke snížení makroekonomické nerovnováhy, a zabránily tak 
roztočení spirály recese, která by měla neblahý dopad na růst pracovních míst, a zabránila 
by tudíž postupu k dosažení cíle 75% míry zaměstnanosti žen a mužů.

Za druhé, další opatření fiskální konsolidace představují hrozbu pro lidi ohrožené 
chudobou a sociálním vyloučením. Ačkoliv společná zpráva o zaměstnanosti správně 
zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby nejzranitelnější skupiny a skupiny, které jsou krizí 
nejvíce zasaženy, byly chráněny před redistributivními dopady hospodářské krize a plány 
fiskální konsolidace, toto sdělení se neodrazilo v první prioritě fiskální konsolidace
v hlavním dokumentu roční analýzy růstu. Zpravodajka by tudíž navrhovala poukázat na 
důležitost článku 9 SFEU a požadovat přiměřené a účinné systémy sociální ochrany, aby 
automatické sociální stabilizační mechanismy mohly fungovat jako záchranná síť proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení. Zpravodajka by však přesto uvítala skutečnost, že řešení 
sociálních dopadů krize je nyní součástí pěti priorit roční analýzy růstu, protože politické 
pokyny pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení v loňském sdělení úplně chyběly.

Za třetí, zpravodajka by chtěla vyjádřit znepokojení nad tím, že politické pokyny pro 
řešení nezaměstnanosti nejsou úzce propojeny s pokyny pro vytvoření nezbytných 
podmínek pro zvýšení účasti na trhu práce. Opatření ke zvýšení pobídek pro zapojení do 
práce by měla zahrnovat řešení nedostatku kvalitních pracovních míst s řádným platem
a důstojnými pracovními podmínkami. Zpravodajka chce zdůraznit, že hledisko rovnosti 
pohlaví má zásadní význam pro dosažení základních cílů strategie Evropa 2020, neboť 
ženy představují největší rezervu dosud nevyužité pracovní síly a tvoří většinu osob, které 
žijí v EU v chudobě. Mezi priority politických pokynů pro evropský semestr 2012 by 
proto měla patřit opatření, která zajistí, že bude možné sladit práci a péči.

NNNa závěr, krize měla zvláště dramatický dopad na situaci mladých lidí, kteří se snaží 
najít stálé zaměstnání. Míra nezaměstnanosti mladých lidí dosahuje více než 20 % a 
v některých členských státech více než 40 %. V letech 2008 až 2010 vzrostl celkový 
počet mladých nezaměstnaných v EU o milion osob. Ve stejném období vzrostl podíl 
mladých lidí ve věku 15 až 24 let, kteří nemají zaměstnání a nepokračují ve vzdělávání 
ani odborné přípravě (tzv. NEET) o dva procentní body. Ačkoliv roční analýza růstu 
správně stanovuje jako prioritu zaměstnanost mladých lidí, zpravodajka je znepokojena 
kvalitou pracovních míst, stáží a učňovské přípravy, které navrhují politické pokyny 
Komise. Zpravodajka si přeje, aby se boj proti zaměstnávání mladých lidí na nejistých 
pracovních místech stal důležitou součástí politických pokynů pro oblast zaměstnanosti. 
Navrhuje rovněž připomenout Komisi, že ve své iniciativě „Mládež v pohybu“ slíbila, že 
předloží kvalitní rámec pro stáže.


