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Usnesení Evropského parlamentu ke sdělení Komise o sociálním rozměru hospodářské
a měnové unie (HMU)
(2013/0000(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 2. října 2013 nazvané „Posílení sociálního rozměru 
hospodářské a měnové unie“ (COM (2013) 690 v konečném znění),

– s ohledem na zprávu předsedy Evropské rady Hermana Van Rompuye pro Evropskou 
radu ze dne 26. června 2012 nazvanou „Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii“ 
(EUCO 120/12),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 30. listopadu 2012 nazvané „Návrh prohloubené
a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse“ (COM (2012) 777
v konečném znění 2),

– s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 14. prosince 2012 o plánu pro dokončení 
hospodářské a měnové unie (EUCO 205/12), 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 20 března 2013 nazvané „Směrem k prohloubené
a skutečné hospodářské a měnové unii: zavedení nástroje pro konvergenci
a konkurenceschopnost“ (COM (2013) 165 v konečném znění),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. března 2013 nazvané „Na cestě k opravdové
a hluboké hospodářské a měnové unie: koordinace ex ante týkající se plánů zásadních 
reforem hospodářské politiky“ (COM (2013) 166 v konečném znění), 

– s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 14. března 2013 (EUCO 23/13) a závěry 
zasedání Evropské rady ze dne 28. června 2013 (EUCO 104/2/13),

– s ohledem na své usnesení ze dne 20. listopadu 2012 nazvané „Směrem ke skutečné 
hospodářské a měnové unii“1,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. února 2013 nazvané „Za sociální investice pro 
růst a soudržnost – včetně provádění Evropského sociálního fondu v období 2014–2020“ 
(COM (2013) 83 v konečném znění) a své usnesení k němu ze dne 12. června 20132,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (ECON) ze dne 30. září 2013
o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 
20133,

– s ohledem na veřejné slyšení, které uspořádal Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

                                               
1 P7_TA-PROV(2012)0430.
2 P7_TA-PROV(2013)0266.
3  A7-0322/2013.
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(EMPL) dne 9. července 2013 na téma „Sociální rozměr hospodářské a měnové unie 
(HMU) – evropský systém dávek v nezaměstnanosti“,

– s ohledem na dokument o automatických stabilizátorech ze dne 4. října 2013, který 
zveřejnila pracovní skupina GŘ Komise pro zaměstnanost, sociální věci a sociální 
začlenění (GŘ EMPL), 

– s ohledem na ekonomický přehled Centra pro evropskou politiku (EPC) ze dne 13 září 
2013 nazvaný „Rozvíjení sociálního rozměru prohloubené a skutečné hospodářské
a měnové unie“,

– s ohledem na návrh na pojištění proti cyklickým šokům v eurozóně ze září 2013, který 
vypracovala Notre Europe,

– s ohledem na diskusní dokument Mezinárodního měnového fondu (IMF Staff Discussion 
Note) nazvaný „Směrem k fiskální unii v eurozóně“ ze září 2013 (SDN/13/09), 

– s ohledem na otázku xxx Komisi a otázku xxx Radě o sociálním rozměru hospodářské
a měnové unie (O-000000/2013 – B7 0000/2013) a (O-000000/2013 – B7 0000/2013),

– s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že nezaměstnanost v EU dosáhla alarmující výše 26,6 milionu lidí1; 

B. vzhledem k tomu, že míra nezaměstnanosti mladých lidí dosáhla nebývalé úrovně a v celé 
EU činí v průměru 23 %; 

C. vzhledem k tomu, že se ve většině členských států zvýšila dlouhodobá nezaměstnanost a 
v EU jako celku dosáhla historicky nejvyšší úrovně;

D. vzhledem k tomu, že roste strukturální nezaměstnanost a nesoulad mezi nabídkou
a poptávkou práce z hlediska kvality i kvantity;

E. vzhledem k tomu, že od roku 2007 míra chudoby v EU roste, zatímco příjmy domácností 
klesají, což vede k tomu, že 24,2 % obyvatel EU je v současné době ohroženo chudobou 
nebo sociálním vyloučením;

F. vzhledem k tomu, že od počátku krize se neustále zvyšuje chudoba zaměstnaných lidí;

G. vzhledem k tomu, že zvyšování chudoby zaměstnaných lidí a domácností nezaměstnaných 
vedlo k růstu chudoby dětí;

H. vzhledem k tomu, že přetrvávají rozdíly mezi členskými státy EU, což vede k rychlé 
polarizaci nezaměstnanosti, zejména v eurozóně;

I. vzhledem k tomu, že sociální nerovnováha rostla rychleji v eurozóně než v EU;

                                               
1 EU Employment and Social Situation: Quarterly Review, October 2013 (Čtvrtletní přehled o zaměstnanosti a 
sociální situaci v EU, říjen 2013). 
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J. vzhledem k tomu, že na okraji eurozóny dosáhla míra nezaměstnanosti v roce 2012
v průměru 17,3 % oproti 7,1 % v jádru eurozóny;

K. vzhledem k tomu, že průměrná míra mladých lidí, kteří nejsou v zaměstnání, ve 
vzdělávání ani v profesní přípravě (NEET), dosáhla 22,4 % na okraji eurozóny oproti 11,4 
% v jejím jádru;

L. vzhledem k tomu, že míra chudoby ve dvou třetinách členských států EU vzrostla, ale ve 
zbývající třetině se stabilizovala;

M. vzhledem k tomu, že byly učiněny významné kroky k posílení správy ekonomických 
záležitostí EU, ale Evropa zaplatila velmi vysokou hospodářskou a sociální cenu;

N. vzhledem k tomu, že diskuse o sociální nerovnováze by měla mít stejnou váhu jako 
diskuse o makroekonomické nerovnováze;

O. vzhledem k tomu, že nedávný vývoj správy ekonomických záležitostí vytvořil 
nerovnováhu, pokud jde o články 121 a 148 Smlouvy o fungování Evropské unie;

P. vzhledem k tomu, že EU musí dále pracovat na sdílení dluhové zátěže, aby se zabránilo 
negativní spirále, která vede k sociálnímu dumpingu na okraji a v centru;

Q. vzhledem k tomu, že výbor EMPL hlasoval dne 9. července pro to, aby bylo 25 % 
finančních prostředků určených na politiku soudržnosti přiděleno Evropskému sociálního 
fondu (ESF);

R. vzhledem k tomu, že výbor EMPL uspořádal dne 9. července veřejné slyšení na téma 
„Sociální rozměr hospodářské a měnové unie (HMU) – Evropský systém příspěvků
v nezaměstnanosti“, které upozornilo na potřebu automatických stabilizátorů na úrovni 
eurozóny a zabývalo se možnými způsoby jejich zavedení;

S. vzhledem k tomu, že společná měnová politika zhoršuje obchodní cykly tím, že způsobuje 
přehřívání v zemích, které jsou ve fázi vzestupu, a ještě pomalejší růst v zemích, které se 
již nacházejí v recesi;

T. vzhledem k tomu, že účinnost využití fiskální politiky jako stabilizačního nástroje je
v EMU rovněž omezena v důsledku silných obchodních vazeb vedoucích k velkým
vedlejším účinkům a koordinace fiskální politiky prostřednictvím Paktu o stabilitě a růstu;

U. vzhledem k tomu, že od roku 2010 ztratily výdaje na sociální zabezpečení v eurozóně 
svou úlohu automatického vnitrostátního stabilizátora;

V. vzhledem k tomu, že se ukázalo, že členské státy s dlouhou historií kvalitního sociálního 
dialogu jsou vůči krizi odolnější;

W. vzhledem k tomu, že Trojka potvrdila, že vysoce kvalitní účast sociálních partnerů a silný 
sociální dialog, a to i na vnitrostátní úrovni, mají zásadní význam pro úspěch jakýchkoli 
reforem, zejména reforem hospodářské a měnové unie;

X. vzhledem k tomu, že Rada Evropy dospěla k závěru, že některé reformy pracovního práva 
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zavedené Trojkou v Řecku1 jsou nezákonné, a že MOP zjistila, že došlo k řadě 
opakovaných a rozsáhlých zásahů do svobodného a dobrovolného kolektivního 
vyjednávání a k zásadnímu oslabení sociálního dialogu v souvislosti s úspornými
opatřeními přijatými v tomto členském státě2;

1. vítá dlouho očekávané sdělení Komise o sociálním rozměru hospodářské a měnové unie 
(HMU) a považuje ho za další krok k dosažení skutečné sociálního rozměru hospodářské
a měnové unie; 

2. důrazně podporuje navrhované vytvoření srovnávacího přehledu klíčových ukazatelů 
zaměstnanosti a sociálních ukazatelů, které mají být zahrnuty do postupu při 
makroekonomické nerovnováze a použity pro vypracování společné zprávy Komise
o zaměstnanosti;

3. vyjadřuje politování nad tím, že navrhované ukazatele nepostačují k tomu, aby byl 
zajištěn komplexní přehled o zaměstnanosti a sociální situaci v členských státech;

4. požaduje, aby navrhovaný ukazatel míry nezaměstnanosti mladých lidí zahrnoval mladé 
lidi ve věku do 30 let, jak je to stanoveno v rámci záruky pro mladé lidi na základě 
dobrovolnosti; 

5. vyzývá k začlenění dalších ukazatelů do srovnávacího přehledu, zejména míry dětské 
chudoby, indexu důstojné práce a evropského indexu životního minima s cílem umožnit 
řádné posouzení sociální situace v Evropě; 

6. vyzývá Radu, aby definovala konkrétní referenční hodnoty pro ukazatele zaměstnanosti
a sociální ukazatele ve formě minimální úrovně sociální ochrany EU, aby mohla být včas 
zavedena aktivační opatření na úrovni EU;

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby vytvořily mechanismus, který umožní sociálním 
partnerům, aby byli plně zapojeni do definování ukazatelů zaměstnanosti a sociálních 
ukazatelů;

8. zdůrazňuje potřebu zajistit, aby sledování vývoje zaměstnanosti a sociální situace vedlo
k aktivním opatřením zaměřeným na snížení sociálních rozdílů mezi členskými státy a 
k zabránění sociálnímu dumpingu; 

9. vyjadřuje politování nad tím, že se Komise náležitě nezabývala otázkou vyloučení 
sociálních investic při výpočtu výše schodku členských států;

10. zdůrazňuje, že zahrnutí sociálních investic do výpočtu výše schodku značně oslabuje 
úlohu strukturálních fondů jako nástrojů konvergence; 

11. vyjadřuje politování nad tím, že v posouzení rizik provedeném v rámci postupu při 
makroekonomické nerovnováze nejsou řádně zohledněny sociální důsledky vzájemné 
hospodářské provázanosti mezi členskými státy;

                                               
1 http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/EMB_NewsManagerView.asp?ID=8125
2 http://www.ilo.org/brussels/press/press-releases/WCMS_193308/lang--en/index.htm
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12. vyjadřuje politování nad tím, že se Komise ve svém sdělení ze dne 2. října 2013 
dostatečně nezabývala rolí a modalitami automatických stabilizátorů, a opakuje svou 
výzvu, aby Komise vypracovala zelenou knihu o automatických stabilizátorech
v eurozóně; 

13. vítá navrhované silnější zapojení sociálních partnerů do procesu evropského semestru,
mimo jiné v rámci výboru pro sociální dialog, před každoročním přijetím roční analýzy 
růstu;

14. vyjadřuje politování nad příliš formálním charakterem makroekonomického dialogu
a vyzývá v této souvislosti k ještě aktivnější roli sociálních partnerů v rámci evropského 
semestru;

15. vyzývá Komisi, aby do vypracování roční analýzy růstu na rok 2014 zahrnula v plném 
rozsahu zprávu Parlamentu o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: 
provádění priorit na rok 2013, své sdělení o sociálním rozměru HMU a usnesení 
Parlamentu o něm; 

16. vyzývá Evropskou radu, aby na zasedání v prosinci definovala konkrétní kroky
k vytvoření skutečného pilíře pro sociální oblast a zaměstnanost jako součásti HMU na 
základě metody Společenství a aby dále pracovala na způsobech zavedení evropského 
systému podpory v nezaměstnanosti jako automatického stabilizátoru pro eurozónu; 

17. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě a Evropské radě.


