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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o evropském semestru pro koordinaci hospodářské politiky: hledisko zaměstnanosti 
a sociální hledisko v roční strategii pro udržitelný růst na rok 2020
(2019/2212(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 17. prosince 2019 nazvané „Roční strategie pro 
udržitelný růst na rok 2020“ (COM(2019)0650),

– s ohledem na návrh společné zprávy Komise a Rady o zaměstnanosti ze dne 
17. prosince 2019, který doprovází sdělení o roční strategii pro udržitelný růst na rok 
2020 (COM(2019)0653),

– s ohledem na doporučení Komise ze dne 17. prosince 2019 pro doporučení Rady 
týkající se hospodářské politiky eurozóny (COM(2019)0652),

– s ohledem na zprávu Komise ze dne 17. prosince 2019 nazvanou „Zpráva mechanismu 
varování 2020“ (COM(2019)0651),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. listopadu 2019 nazvané „Návrhy rozpočtových 
plánů na rok 2020: celkové posouzení“ (COM(2019)0900),

– s ohledem na rozhodnutí Rady (EU) 2019/1181 ze dne 8. července 2019 o hlavních 
směrech politiky zaměstnanosti členských států1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 10. října 2019 o zaměstnanosti a sociální politice 
v eurozóně2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. března 2019 o evropském semestru pro koordinaci 
hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu 
na rok 20193, 

– s ohledem na dokument nazvaný „Politické směry pro příští Evropskou komisi (2019–
2024): Unie, která si klade vyšší cíle“, jenž představila předsedkyně Komise Ursula von 
der Leyenová,

– s ohledem na cíle udržitelného rozvoje OSN přijaté vedoucími světovými představiteli 
v září roku 2015 a podpořené Radou, která se zavázala k jejich provádění,

– s ohledem na evropský pilíř sociálních práv vyhlášený Evropskou radou, Parlamentem a 

1 Úř. věst. L 185, 11.7.2019, s. 44.
2 Přijaté texty, P9_TA(2019)0033.
3 Přijaté texty, P8_TA(2019)0202.
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Komisí v listopadu 2017,

– s ohledem na své usnesení ze dne 19. ledna 2017 o evropském pilíři sociálních práv4,

– s ohledem na zprávu Komise ze dne 8. listopadu 2019 nazvanou „Vývoj na trzích práce 
a vývoj mezd v Evropě, roční přehled z roku 2019“,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 24. října 2019 ohledně ekonomiky blahobytu5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. listopadu 2017 o boji proti nerovnostem jakožto 
nástroji k podpoře tvorby pracovních míst a růstu6,

– s ohledem na studii OECD ze dne 15. června 2018 nazvanou „A Broken Social 
Elevator? How to Promote Social Mobility“,

– s ohledem na své usnesení ze dne 24. října 2017 o politikách zaměřených na zaručení 
minimálního příjmu jako nástroji boje proti chudobě7,

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2017 o aspektech základních práv v oblasti 
integrace Romů v EU: boj proti anticiganismu8,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 10. června 2016 nazvané „Nová agenda dovedností 
pro Evropu“ – společně pracovat na posílení lidského kapitálu, zaměstnatelnosti a 
konkurenceschopnosti (COM(2016)0381),

– s ohledem na své usnesení ze dne 11. prosince 2018 o vzdělávání v digitálním věku: 
výzvy, příležitosti a ponaučení pro tvorbu politiky EU9,

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. září 2017 o nové agendě dovedností pro Evropu10,

– s ohledem na své usnesení ze dne 26. května 2016 o chudobě: z hlediska rovnosti žen a 
mužů11,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 19. září 
2018 k propasti v digitálních dovednostech žen a mužů12,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. listopadu 2018 o pečovatelských službách v EU 
pro větší rovnost žen a mužů13,

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 8. listopadu 2019 o přístupu pracovníků a osob 

4 Úř. věst. C 242, 10.7.2018, s. 24.
5 Úř. věst. C 400, 26.11.2019, s. 9.
6 Úř. věst. C 356, 4.10.2018, s. 89.
7 Úř. věst. C 346, 27.9.2018, s. 156.
8 Úř. věst. C 346, 27.9.2018, s. 171.
9 Přijaté texty, P8_TA(2018)0485.
10 Úř. věst. C 337, 20.9.2018, s. 135.
11 Úř. věst. C 76, 28.2.2018, s. 93.
12 Úř. věst. C 440, 6.12.2018, s. 37.
13 Přijaté texty, P8_TA(2018)0464.
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samostatně výdělečně činných k sociální ochraně14,

– s ohledem na svůj postoj ze dne 2. února 2016 k přijetí rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropská platforma pro posílení spolupráce při 
řešení problematiky nehlášené práce15,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 2. června 2016 o evropském programu pro 
ekonomiku sdílení (COM(2016)0356),

– s ohledem na závěry Rady ze dne 8. června 2010 o „rovnosti a zdraví jako součásti 
všech politik: solidarita v oblasti zdraví“,

– s ohledem na iniciativu OECD a Komise nazvanou cyklus „Stav zdraví v EU“,

– s ohledem na své usnesení ze dne 11. září 2018 o možnostech opětovného začlenění 
pracovníků, kteří se zotavují z úrazu a nemoci, do kvalitních zaměstnání16,

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2015 o strategickém rámci EU pro 
ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014–202017,

– 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)0083) a na průvodní pracovní dokumenty útvarů Komise s názvem 
„Investice do zdraví“ (SWD(2013)0043) a „Dlouhodobá péče ve stárnoucí společnosti 
výzvy a politické varianty“ (SWD(2013)0041), 

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 4. září 2013 nazvaný „Zpráva o 
nerovnostech v oblasti zdraví v Evropské unii“ (SWD(2013)0328),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 4. dubna 2014 o účinných, dostupných a odolných 
systémech zdravotní péče (COM(2014)215),

– s ohledem na závěry Rady ze dne 20. června 2014 o hospodářské krizi a zdravotní 
péči18,

– s ohledem na Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením, 

– s ohledem na závěrečné připomínky Výboru OSN pro práva osob se zdravotním 
postižením ze dne 3. září 2015 k původní zprávě Evropské unie určené výboru ze dne 
5. června 2014 o provádění Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením,

– s ohledem na své usnesení ze dne 29. listopadu 2018 o situaci zdravotně postižených 
žen19,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. prosince 2019 o Zelené dohodě pro Evropu 

14 Úř. věst. C 387, 15.11.2019, s. 1.
15 Úř. věst. C 35, 31.1.2018, s. 157.
16 Přijaté texty, P8_TA(2018)0325.
17 Úř. věst. C 366, 27.10.2017, s. 117.
18 Úř. věst. C 217, 10.7.2014, s. 2.
19 Přijaté texty, P8_TA(2018)0484.
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(COM(2019)0640),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. ledna 2020 o silné sociální Evropě pro 
spravedlivou transformaci (COM(2020)0014),

– s ohledem na balíček týkající se oběhového hospodářství (směrnice (EU) 2018/84920, 
2018/85021, 2018/85122 a 2018/85223),

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2020 o Zelené dohodě pro Evropu24,

– s ohledem na jednání se zástupci vnitrostátních parlamentů o prioritách evropského 
semestru na rok 2020,

– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

– s ohledem na stanovisko Výboru pro kulturu a vzdělávání,

– s ohledem na postoj Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví ve formě pozměňovacích 
návrhů,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A9-0025/2020),

A. vzhledem k tomu, že míra zaměstnanosti osob ve věku mezi 20 a 64 lety dosáhla ve 
druhém čtvrtletí roku 2019 73,9 % v EU a 72,7 % v eurozóně; vzhledem k tomu, že ve 
třetím čtvrtletí roku 2019 byl v EU zaznamenán vůbec nejvyšší počet zaměstnaných, a 
to 241,9 milionu lidí; vzhledem k tomu, že vysoká účast na trhu práce je nezbytnou 
podmínkou pro sociální Evropu; vzhledem k tomu, že míra zaměstnanosti se může blížit 
cíli strategie Evropa 2020, ale pravděpodobně jej nedosáhne; vzhledem k tomu, že 
celkový počet odpracovaných hodin dosáhl úrovně z roku 2008; vzhledem k tomu, že 
míra zaměstnanosti zranitelných skupin je výrazně nižší, například osob se zdravotním 
postižením (50,6 % v roce 2017), bezdomovců a Romů (43 %);

B. vzhledem k tomu, že se míra zaměstnanosti starších pracovníků (55 až 64 let) v roce 
2018 zvýšila na 58,7 %; vzhledem k tomu, že starší pracovníci jsou i nadále hlavní 
hnací silou růstu zaměstnanosti; vzhledem k tomu, že nedostatek přiměřených 
pečovatelských služeb, například pro péči o děti a seniory, je překážkou bránící udržení 
starších pracovníků, a zejména žen, na trhu práce;

C. vzhledem k tomu, že nárůst míry nezaměstnanosti je doprovázen nárůstem atypických a 
neformálních forem zaměstnání, včetně smluv bez stanovení pracovní doby; vzhledem 
k tomu, že pracovníci s nejistým zaměstnáním obvykle nejsou schopni prosadit svá 
práva, mají malou nebo žádnou jistotu zaměstnání a malé nebo žádné sociální 
zabezpečení,  čelí vyšším zdravotním a bezpečnostním rizikům a jejich příjmy 
nedostačují k zajištění důstojné životní úrovně; vzhledem k tomu, že podíl pracovníků 
zaměstnaných na částečný úvazek je stále vyšší než v roce 2018; vzhledem k tomu, že 

20 Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 93.
21 Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 100.
22 Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 109.
23 Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 141.
24 Přijaté texty, P9_TA(2020)0005.
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podíl osob nedobrovolně pracujících na zkrácený úvazek je stále značný; vzhledem k 
tomu, že podíl dočasně zaměstnaných osob je stále vysoký;

D. vzhledem k tomu, že míra zaměstnanosti mladých lidí vzrostla, ale je stále nižší než 
před krizí; vzhledem k tomu, že v míře zaměstnanosti mladých lidí panují mezi 
členskými státy i uvnitř těchto států značné rozdíly;

E. vzhledem k tomu, že ve třetím čtvrtletí roku 2019 klesla nezaměstnanost v EU na 6,3 % 
a v eurozóně na 7,5 %; vzhledem k tomu, že v některých členských státech a regionech 
je nezaměstnanost stále vysoká; vzhledem k tomu, že dlouhodobá nezaměstnanost je 
stále vysoká v polovině členských států;

F. vzhledem k tomu, že nedostatek pracovních sil a odliv mozků dosáhly v některých 
členských státech kritické úrovně a představují překážku pro další hospodářský růst; 
vzhledem k tomu, že budoucí svět práce  bude vyžadovat řešení uzpůsobená na míru 
různým trhům práce a tradicím a současně řešení, která by chránila mobilní pracovníky;

G. vzhledem k tomu, že sociální dialog je ústředním prvkem evropského sociálního 
modelu a má zásadní význam pro nalezení řešení, která budou přizpůsobena trhu práce; 
vzhledem k tomu, že existuje jednoznačná pozitivní korelace mezi sociálním dialogem a 
konkurenceschopností průmyslu a účinností; vzhledem k tomu, že sociální dialog 
vyžaduje silné a reprezentativní sociální partnery; vzhledem k tomu, že v celé Evropě 
byl oslaben sociální dialog a snížil se rozsah kolektivního vyjednávání, přičemž existují 
obrovské rozdíly mezi členskými státy; vzhledem k tomu, že v roce 2016 se v členských 
státech podíl zaměstnanců, na které se vztahovala jakákoli forma kolektivní dohody o 
mzdách, pohyboval v rozmezí 7,1 % až 98 %; vzhledem k tomu, že nedostatečný 
občanský dialog prohlubuje propast mezi občany a institucemi;

H. vzhledem k tomu, že přetrvává výrazná příjmová nerovnost; vzhledem k tomu, že řada 
členských států se potýká se stagnací mezd; vzhledem k tomu, že hospodářská krize 
vedla ke zvýšení počtu osob s nízkými mzdami; vzhledem k tomu, že soutěž ve 
snižování daní a nákladů práce škodí jednotnému trhu i soudržnosti mezi členskými 
státy; vzhledem k tomu, že vysoké zdanění osob s nízkými příjmy zvyšuje nerovnost; 
vzhledem k tomu, že mezigenerační sociální mobilita je ve většině členských států 
omezená; vzhledem k tomu, že podle odhadů OECD by to i v zemích s nejlepšími 
výsledky trvalo dvě až tři generace, než by se lidé z rodin s nejnižšími příjmy přiblížili 
ve své zemi průměrnému příjmu;

I. vzhledem k tomu, že každému pátému obyvateli EU hrozí chudoba a sociální vyloučení; 
vzhledem k tomu, že hlavní cíl strategie Evropa 2020, tj. snížení počtu osob ohrožených 
chudobou nebo sociálním vyloučením o 20 milionů, je i nadále nedosažitelný; vzhledem 
k tomu, že v roce 2018 žilo 9,5 % pracovníků v domácnostech ohrožených chudobou; 
vzhledem k tomu, že vysoké riziko chudoby nebo sociálního vyloučení hrozí i nadále 
dětem a že v roce 2018 činila průměrná míra ohrožení chudobou nebo sociálním 
vyloučením 24,3 % s tím, že v některých členských státech byla zaznamenána 
alarmující míra, která přesahovala 30 %;  vzhledem k tomu, že míra ohrožení 
pracujících chudobou je stále vysoká; vzhledem k tomu, že 6 % obyvatel EU žije ve 
vážném materiálním nedostatku;

J. vzhledem k tomu, že v roce 2017 měl každý desátý obyvatel EU nevyhovující bydlení a 
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nejméně 40 % příjmu jeho domácnosti připadlo na bydlení; vzhledem k tomu, že každý 
desátý obyvatel EU musí hradit příliš vysoké náklady na bydlení, zejména lidé 
z domácností s nízkými příjmy a lidé ve městech; vzhledem k tomu, že boj proti změně 
klimatu může náklady na bydlení dále ovlivnit; vzhledem k tomu, že cenově dostupné 
bydlení představuje závažný a stále větší problém, což vede k nárůstu lidí s nejistým 
bydlením nebo k nárůstu bezdomovců;

K. vzhledem k tomu, že počet bezdomovců v členských státech v posledním desetiletí 
stoupá a chudé domácnosti jsou stále více nadměrně zatíženy rostoucími náklady na 
bydlení; vzhledem k tomu, že bydlení a pomoc pro bezdomovce je jednou z priorit 
uvedených v evropském pilíři sociálních práv; vzhledem k tomu, že bezdomovectví 
představuje zásadní zdravotní problém, neboť průměrná délka života bezdomovců je 
podstatně kratší než průměrná délka života obecné populace;

L. vzhledem k tomu, že předčasný odchod ze vzdělávání a špatné výsledky vzdělávání 
představují překážky pro zaměstnanost a hospodářský růst a že úzce souvisejí 
s chudobou, sociálním vyloučením a segregací; vzhledem k tomu, že u Romů dosahuje 
procentuální míra předčasných odchodů ze vzdělávání a špatných výsledků 70 %, což je 
výrazně více než u ostatních kategorií studentů; vzhledem k tomu, že vzdělávací 
systémy by měly sociální mobilitu dostatečným způsobem podporovat; vzhledem 
k tomu, že míra vzdělávání dospělých v EU dosáhla v roce 2018 11,1 %, což je 
mnohem méně než 15% cíl vytyčený na rok 2020;

M. vzhledem k tomu, že technologie a inovace mohou přinést nové příležitosti z hlediska 
růstu a tvorby pracovních míst; vzhledem k tomu, že v digitálním věku jsou digitální 
dovednosti nezbytné, avšak více než 40 % dospělých osob v EU nemá ani základní 
digitální dovednosti; vzhledem k tomu, že digitalizace může být příležitostí ke snížení 
sociálních nerovností, ale musí být doplněna opatřeními, jejichž účelem bude prevence 
a omezení digitálního vyloučení a nejistých forem práce;

N. vzhledem k tomu, že  malé a střední podniky (MSP) představují více než 90 % podniků 
v Evropě a jsou tedy důležité pro udržitelný rozvoj, inkluzivní růst a vytváření 
pracovních míst; vzhledem k tomu, že Komise by měla podporovat rozvoj podnikání a 
zaměřovat se na MSP;

O. vzhledem k tomu, že zásada rovnosti žen a mužů je základní hodnotou EU, která je 
zakotvena v článku 2 a čl. 3 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii; vzhledem k tomu, že 
v článcích 8 a 19 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) a v článku 23 Listiny 
základních práv je jednoznačně stanovena povinnost EU začleňovat do všech jejích 
politik a činností genderové hledisko;

P. vzhledem k tomu, že prosazování rovnosti žen a mužů, zlepšování pracovních 
příležitostí pro ženy, zajišťování stejné odměny, usnadňování rovnováhy mezi 
pracovním životem, pečovatelskými povinnostmi a osobním životem, jakož i prevence a 
potírání násilí vůči ženám, má pro hospodářský růst, produktivitu, dlouhodobou fiskální 
udržitelnost a společenskou stabilitu EU zásadní význam;

Q. vzhledem k tomu, že ženy jsou nedostatečně zastoupeny v dobře placených odvětvích a 
na rozhodovacích pozicích a že na trhu práce EU přetrvává rozdíl v zaměstnanosti žen a 
mužů (11,5 %), rozdíl v odměňování žen a mužů (16 %) a rozdíl mezi důchody obou 
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pohlaví (35,7 %), v důsledku čehož se ženy mohou ocitnout v citlivé nebo nejisté 
situaci; vzhledem k tomu, že rozdíly v odměňování žen a mužů a rozdílná výše jejich 
důchodů jsou výraznější u žen z migrantského a etnicky menšinového prostředí; 
vzhledem k tomu, že k odstranění těchto rozdílů ve výši platů a důchodů žen a mužů je 
třeba vyvinout značné úsilí;

R. vzhledem k tomu, že jedním z důvodů těchto nedostatků jsou nepřiměřené pečovatelské 
povinnosti, omezený přístup k pečovatelským službám pro děti a seniory a z toho 
vyplývající délka nepřítomnosti na trhu práce; vzhledem k tomu, že na 10 dětí ve věku 
do tří let připadají pouze 3 děti, které navštěvují zařízení pro péči o děti; vzhledem k 
tomu, že kvalita pečovatelských služeb a přístup k nim se v jednotlivých členských 
státech velmi liší;

S. vzhledem k tomu, že evropský pilíř sociálních práv stanovuje potřebu rovného 
zacházení a rovných příležitostí pro ženy a muže, stejné odměny za rovnocennou práci a 
přístupu k cenově dostupným a kvalitním pečovatelským službám; vzhledem k tomu, že 
zásady stanovené v evropském pilíři sociálních práv by měly být monitorovány v rámci 
evropského semestru;

T. vzhledem k tomu, že ženy nejsou dostatečně zastoupeny mezi studenty ani mezi 
pracovníky v oboru přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky (STEM); 
vzhledem k tomu, že vyšší podíl dívek na studiu oborů STEM má zásadní význam pro 
snížení rozdílů v zastoupení mužů a žen na pracovních pozicích ve STEM;

U. vzhledem k tomu, že článek 168 SFEU stanoví, že při vymezení a provádění všech 
politik a činností Unie je třeba zajistit vysoký stupeň ochrany lidského zdraví; vzhledem 
k tomu, že mezi 20 zásad evropského pilíře sociálních práv patří zdravé, bezpečné a 
dobře přizpůsobené pracovní prostředí a zdravotní péče;

V. vzhledem k tomu, že jedním z hlavních cílů Zelené dohody pro Evropu je chránit zdraví 
a dobré životní podmínky obyvatel před riziky spojenými se znečištěným životním 
prostředím a před jejich důsledky; vzhledem k tomu, že všeobecná zdravotní péče je 
rovněž klíčová pro dosažení cílů udržitelného rozvoje;

W. vzhledem k tomu, že zdraví představuje investici do  lidského kapitálu a sociálního a 
hospodářského rozvoje a je klíčovým faktorem podmiňujícím životní pohodu člověka; 
vzhledem k tomu, že v EU stále přetrvávají značné nerovnosti v otázkách zdraví, které 
jsou úzce spjaty s rozdíly v příjmech a v bohatství, s chudobou a se sociálním 
vyloučením, ovlivňují střední délku života a omezují možnosti plného zapojení do 
společnosti;

X. vzhledem k tomu, že v roce 2019 byla pro 16 členských států vydána doporučení pro 
jednotlivé země zaměřená na vnitrostátní systémy zdravotnictví;

Y. vzhledem k tomu, že se předpokládá, že poměr demografické závislosti ve věkové 
skupině starších osob v EU se v nadcházejících desetiletích značně zvýší;  vzhledem 
k tomu, že úkol spočívající v zajištění inkluzivního růstu ve stárnoucích a různících se 
společnostech vyžaduje komplexní přístup, který bude vycházet z kombinace 
politických řešení týkajících se důchodů, sociálního zabezpečení, dlouhodobé péče, 
zdravotních systémů, sociálního začlenění a rovnováhy mezi pracovním a osobním 
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životem;

Z. vzhledem k tomu, že v EU žije 80 milionů osob se zdravotním postižením; vzhledem 
k tomu, že opatření k zajištění přístupnosti stále nejsou prováděna dostatečně; vzhledem 
k tomu, že míra zaměstnanosti zdravotně postižených byla v roce 2017 50,6 %, zatímco 
celková míra zaměstnanosti činila 74,8 %; vzhledem k tomu, že u osob se zdravotním 
postižením je pravděpodobnější, že se budou potýkat s chudobou pracujících;

AA. je toho názoru, že politika soudržnosti, jakožto hlavní investiční politika EU z hlediska 
sociálního, hospodářského a územního rozvoje, prokázala svou efektivitu při snižování 
nerovností a regionálních rozdílů, zejména pokud jde o nejchudší regiony;

AB. vzhledem k tomu, že systémy sociální ochrany a politiky spjaté s trhem práce jsou 
hluboce zakořeněny v národních tradicích a že mezi členskými státy existují velké 
rozdíly, které by měly být zachovány při plnění společných sociálních cílů 
prostřednictvím evropského semestru; vzhledem k tomu, že problematika, které nemá 
nadnárodní rozměr, se v souladu se Smlouvami a zásadou subsidiarity řeší na 
vnitrostátní úrovni;

AC. vzhledem k tomu, že ekologická transformace a digitalizace ekonomiky budou 
znamenat také značnou hospodářskou diverzifikaci a změnu na úrovni podnikatelských 
modelů a tvorby politik; vzhledem k tomu, že tak vzniknou nové příležitosti, avšak 
v mnoha regionech a průmyslových odvětvích také podstatné náročné sociálně-
ekonomické úkoly; vzhledem k tomu, že EU potřebuje společnou strategii, která by byla 
oporou pro dotčené pracovníky a podniky, aby bylo zajištěno, že nikdo nebude 
opomenut;

AD. vzhledem k tomu, že růst produktivity v EU stále výrazně zaostává za růstem globálních 
konkurentů; vzhledem k tomu, že větší produktivita má zásadní význam pro zvýšení 
blahobytu; vzhledem k tomu, že reformy, které mohou vést k vyšší produktivitě, včetně 
snižování zbytečné administrativní zátěže, by měly být vítány, neboť přispívají 
k vytváření spravedlivých pracovních míst, udržitelného růstu a sociální ochrany;

AE. vzhledem k tomu, že zásadní význam mají zdravé veřejné finance; vzhledem k tomu, že 
země, které byly nejvíce zasaženy finanční krizí, musely také nejdůrazněji seškrtat 
výdaje, které potenciálně mohly podpořit růst; vzhledem k tomu, že škrty v sociálních 
výdajích mají neblahý dopad na zranitelné osoby a jsou překážkou pro zaměstnanost, 
spotřebu a udržitelný a inkluzivní růst, a to nejen z toho důvodu, že omezují přístup 
k základním službám (zdravotnictví, bydlení, vzdělávání);

AF. vzhledem k tomu, že spravedlivé mzdy, odolné systémy kolektivního vyjednávání, 
demokracie na pracovištích, transparentní mzdy, předvídatelná pracovní doba, 
přiměřená sociální ochrana a daňové výhody mohou omezit chudobu pracujících, snížit 
nerovnosti a vytvářet poptávku;

1. vítá roční strategii pro udržitelný růst na rok 2020 a záměr Komise doplnit stávající 
pojetí evropského semestru o cíle udržitelného rozvoje a cíle Zelené dohody pro 
Evropu; zdůrazňuje, že nová strategie EU pro růst bude muset podporovat vytváření 
kvalitních a udržitelných pracovních míst a posilování konkurenceschopnosti, inovací a 
produktivity a maximalizovat přínos pro zdraví, kvalitu života a odolnost a současně 
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zajišťovat přechod na oběhové a uhlíkově neutrální hospodářství; znovu opakuje, že je 
třeba, aby středobodem hospodářské politiky EU byly udržitelnost, sociální začleňování 
a blahobyt obyvatel a aby sociální, environmentální a hospodářské cíle byly přitom 
stejně důležité;

2. vyzývá Komisi, aby v souvislosti s cíli udržitelného rozvoje určila cíle a hlavní 
ukazatele specifické pro EU, které by odrážely realitu a náročné úkoly, jimž EU čelí 
v oblasti zaměstnanosti a sociálních otázkách, a aby takové cíle a ukazatele určila s 
cílem umožnit posuzování účinnosti politických rozhodnutí a zajistit lepší zaměření 
financování a náležitá a koherentní opatření navazující na strategii Evropa 2020;

3. vítá začlenění evropského pilíře sociálních práv do roční strategie pro udržitelný růst na 
rok 2020; požaduje, aby v novém hospodářském modelu měla spravedlnost a sociální 
práva stejný význam jako environmentální udržitelnost a makroekonomická stabilita; 
zdůrazňuje ústřední úlohu srovnávacího přehledu sociálních ukazatelů v evropském 
semestru; vyzývá Komisi, aby vycházela ze stávajících ukazatelů a aby do přehledu 
začlenila další ukazatele a jasné cíle odrážející všech 20 zásad evropského pilíře 
sociálních práv, jako je inkluzivní přístup ke vzdělávání, péče o zdraví, výživa, 
zaměstnanost, bydlení a ochrana sociálních práv, a aby zajistila analýzu těchto 
ukazatelů na základě roztřídění do příslušných kategorií (např. děti, mládež, senioři, 
pohlaví, migranti, osoby se zdravotním postižením); vyzývá Komisi, aby chránila 
různorodost vnitrostátních sociálních systémů a modelů trhu práce a aby předložila 
sociální akční plán zaměřený na další uplatňování evropského pilíře sociálních práv a 
revidované Evropské sociální charty prostřednictvím konkrétních opatření přijímaných 
na náležité úrovni;

4. vyzývá k tomu, aby příslušní ministři, kteří zodpovídají za sociální věci, zdravotnictví a 
životní prostředí, byli úžeji zapojeni do procesu evropského semestru na úrovni Rady;   
vyjadřuje politování nad tím, že řada doporučení pro jednotlivé země nebyla vůbec 
provedena, nebo nebyla provedena kompletně; vyzývá členské státy, aby se řídily 
veškerými doporučeními pro svou zemi, včetně doporučení týkajících se zaměstnanosti 
a sociálních aspektů;

Nezaměstnanost

5. je znepokojen tím, že míra nezaměstnanosti, nezaměstnanosti mladých a dlouhodobé 
nezaměstnanosti je v některých členských státech dosud vysoká, přičemž existují 
značné rozdíly mezi jednotlivými regiony; zdůrazňuje proto, že je třeba přijmout 
individuálně uzpůsobená opatření, která pomohou začlenit nezaměstnané na trh práce, a 
to zejména do sociálních podniků a zelené ekonomiky, a přispějí k boji proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení; vyzývá členské státy, aby odpovídajícím způsobem investovaly 
do účinné aktivní politiky na trhu práce a plně využívaly stávající nástroje financování 
EU s cílem předcházet nezaměstnanosti mladých a dlouhodobé nezaměstnanosti; je 
přesvědčen, že pozornost by měla být věnována rovněž strukturálním reformám trhu 
práce, aby bylo možné zachovat investice do společnosti a občanů a zabezpečit 
budoucnost a stabilitu členských států a celé EU; v této souvislosti zdůrazňuje význam 
finančně posíleného Evropského sociálního fondu plus a silného Fondu pro 
spravedlivou transformaci;
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Rovné příležitosti

6. je znepokojen omezenou mezigenerační sociální mobilitou a zvýšenou příjmovou 
nerovností ve srovnání s úrovněmi před krizí; upozorňuje, že vysoká míra nerovností 
snižuje hospodářskou výkonnost i potenciál udržitelného růstu; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby se zabývaly nerovnostmi a bojovaly proti diskriminaci, a to i tím, že 
budou prosazovat odpovídající mzdy, velký počet pracovníků s kolektivními 
smlouvami, rovné příležitosti ve vzdělávání a odborné přípravě a univerzální přístup ke 
kvalitním službám; zdůrazňuje, že vnitrostátní systémy daní a dávek musí být nastaveny 
tak, aby nejen zajišťovaly finanční udržitelnost, ale aby také snižovaly nerovnosti, 
podporovaly spravedlnost a transparentnost, a aby poskytovaly pobídky pro účast na 
trhu práce;

Minimální mzda a kolektivní vyjednávání

7. vítá konzultace Komise se sociálními partnery zaměřené na evropský rámec pro 
minimální mzdu; vyzývá Komisi, aby na základě výsledků těchto konzultací přijala 
opatření, která přispějí k většímu sociálnímu sbližování; vyzývá k tomu, aby byly 
prostřednictvím kolektivních smluv nebo vnitrostátního práva, v souladu s národními 
tradicemi a při plném respektování autonomie sociálních partnerů na vnitrostátní úrovni 
a fungujících modelů kolektivního vyjednávání zavedeny odpovídající úrovně 
minimální mzdy nad hranicí chudoby; vyzývá ke koordinovanému přístupu na úrovni 
EU s cílem zabránit nezdravé soutěži ve snižování nákladů práce a posílit vzestupnou 
sociální konvergenci pro všechny;

8. domnívá se, že stagnující mzdy v některých členských státech mají škodlivý dopad na 
ekonomiku EU a jednotný trh; zdůrazňuje, že mzda za plnou pracovní dobu by měla být 
natolik vysoká, aby postačovala k zajištění důstojné životní úrovně,

Sociální dialog

9. zdůrazňuje, že klíčovým nástrojem pro utváření pracovních podmínek a podmínek 
zaměstnávání je dobře fungující sociální dialog;  vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly budování kapacit sociálních partnerů, zajišťovaly a posilovaly sociální 
dialog, práva na kolektivní vyjednávání a podíl pracovníků s kolektivní smlouvou na 
všech úrovních a aby zohledňovaly stanoviska sociálních partnerů při tvorbě politik, a 
to i pokud jde o evropský semestr; mimoto zdůrazňuje význam strukturovaného a 
systematického dialogu s občanskou společností na vnitrostátní úrovni s cílem posílit 
pocit vlastní odpovědnosti; 

Chudoba a sociální vyloučení

10. připomíná své znepokojení ohledně vysokého počtu osob ohrožených chudobou a 
sociálním vyloučením; je zejména znepokojen vysokou mírou chudoby dětí a chudoby 
pracujících; vyzývá Komisi, aby předložila komplexní strategii EU pro boj proti 
chudobě založenou na integrovaném aktivním začleňování a aby zavedla evropskou 
záruku pro děti podporovanou dostatečným financováním a dobře koncipovanými 
podpůrnými službami, jejíž cílem bude přispívat k zajištění rovného přístupu dětí k 
bezplatné kvalitní zdravotní péči, bezplatnému kvalitnímu vzdělávání, bezplatné 
kvalitní péči o děti, důstojnému bydlení a odpovídající výživě;



RR\1200086CS.docx 13/45 PE646.831v02-00

CS

11. zdůrazňuje, že je důležité, aby byly v rámci nového Evropského sociálního fondu 
navýšeny fondy určené nejchudším osobám, neboť se jedná o klíčový prvek evropské 
solidarity a způsob, jak přispět k boji proti nejhorším formám chudoby v EU, jako je 
potravinová nouze a chudoba dětí; zdůrazňuje, že evropská záruka pro děti by neměla 
být financována na úkor stávajících finančních nástrojů;

12. vyzývá k přijetí nového rámce EU pro národní strategie pro začleňování Romů, který 
bude mít konkrétní cíle;

13. poznamenává, že ve všech členských státech existují různé formy systémů minimálního 
příjmu, které mají poskytovat minimální úroveň sociální ochrany a záchrannou síť pro 
osoby v nouzi; zdůrazňuje, že systémy minimálního příjmu by neměly být zaměňovány 
s koncepcí základního příjmu pro všechny; vyzývá Komisi, aby vypracovala srovnávací 
studii zaměřenou na různé systémy minimálního příjmu v jednotlivých členských 
státech a aby s cílem nastavit rámec v této oblasti upozornila na příklady osvědčených 
postupů;   zdůrazňuje, že minimální příjem má být doplňkem opatření aktivního 
začleňování;

Bydlení a bezdomovectví

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby v zájmu účinného a integrovaného řešení nedostatku 
cenově dostupného bydlení, špatných podmínek bydlení, nepřístupného bydlení a 
vyloučení z přístupu k bydlení vypracovala akční plán; konstatuje, že dochází k nárůstu 
počtu případů vystěhování, a naléhavě žádá členské státy, aby se tímto problémem 
zabývaly; 

15. vyzývá Komisi, aby navrhla rámec EU pro národní strategie boje proti bezdomovectví, 
a vyzývá členské státy, aby připravily své strategie v této oblasti podle zásady „Bydlení 
především“ a upřednostňovaly poskytování trvalého bydlení bezdomovcům a aby 
učinily přítrž kriminalizaci bezdomovectví; kromě toho zdůrazňuje, že je třeba lépe a 
harmonizovanějším způsobem shromažďovat údaje o bezdomovcích v EU;

16. vyzývá Komisi, aby navrhla rámec EU pro sociální a cenově dostupné bydlení v 
souladu se zásadou 19 Evropského pilíře sociálních práv, a zajistila tak účinnou 
koordinaci národních politik v oblasti bydlení;

17. vyzývá k tomu, aby byly investice do veřejného bydlení způsobilé k čerpání podpory z 
Fondu soudržnosti, což by mohlo přispět k zlepšení stávajícího veřejného bydlení nebo 
k výstavbě nových ubytovacích kapacit; v této souvislosti vyzývá k revizi pravidel 
státní podpory; 

18. vyzývá Komisi a členské státy, aby v souvislosti se zlepšováním energetické účinnosti 
stávajícího bytového fondu předložily konkrétní návrhy na zajištění spravedlivého 
přechodu, které zabrání tomu, aby byly nepřiměřeně zatíženy zranitelné osoby, a aby 
náležité řešily problém energetické chudoby v rámci Zelené dohody pro Evropu;

Vzdělávání a odborná příprava 

19. je znepokojen stagnujícím podílem osob, které předčasně ukončují školní docházku, 
zejména v rámci marginalizovaných skupin, a zvyšujícím se podílem žáků s 
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podprůměrnými výsledky; vyzývá členské státy, aby zlepšily kvalitu, přístupnost a 
inkluzivnost svých vzdělávacích systémů v kontextu celoživotního učení, přičemž by 
mělo být přihlíženo nejen k potřebám týkajícím se zaměstnání, ale také k prosazování 
hodnot, jako je lidská důstojnost, vzájemný respekt a svoboda volby; zdůrazňuje, že 
vzdělávací systémy vyžadují náležité financování; zdůrazňuje, že propastné rozdíly v 
základních dovednostech, jako jsou matematická gramotnost, schopnost číst a psát a 
digitální dovednosti, jsou výraznou překážkou smysluplného zapojení do života 
společnosti a na trhu práce, a vyzývá členské státy, aby zajišťovaly vysoce kvalitní 
odbornou přípravu v oblasti základních dovedností, která bude aktivně nabízet 
individuální podporu, zejména osobám z nejvíce marginalizovaných skupin ve 
společnosti; zdůrazňuje, že výsledky vzdělávání jsou negativně ovlivněny sociálním 
vyloučením, diskriminací, stereotypy, chudobou a segregací, které je rovněž třeba řešit; 
vyzývá Komisi, aby provedla komplexní analýzu faktorů, které vedou k předčasnému 
ukončování školní docházky, včetně sociálních aspektů, a aby předložila návrh na řešení 
tohoto problému; 

20. připomíná, že je důležité zaměřit se na mladé lidi, kteří nejsou zaměstnaní ani se 
neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, a odstraňovat překážky, které ji brání 
naplnit svůj potenciál a úspěšně vstoupit na trh práce; zdůrazňuje, že je třeba zavést 
systém hodnocení dovedností nabytých v rámci neformálního a informálního 
vzdělávání, včetně nekognitivních či sociálních dovedností, a usnadnit tak účast 
pracovníků s nízkou úrovní vzdělání na trhu práce;

21. vítá oznámení Komise, že aktualizuje agendu dovedností pro Evropu, čímž chce řešit 
problém přizpůsobování dovedností ekologické a digitální transformaci, odstranit 
nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi a vyjít vstříc potřebám trhu 
práce v celé EU; vyzývá Komisi a členské státy, aby usilovaly o co nejvyšší investice 
do cenově dostupného, přístupného a inkluzivního vzdělávání a odborné přípravy 
vysoké kvality, o posílení opatření na zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků, 
a to i pokud jde o digitální a průřezové dovednosti, a aby prosazovaly celoživotní učení, 
které pracovníky připraví na potřeby trhu práce ovlivněného ekologickou a digitální 
transformací; zastává názor, že k překonání nedostatku kvalifikovaných pracovníků a 
nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi přispěje vzájemné uznávání 
kvalifikací;

22. zdůrazňuje význam úzké spolupráce mezi vzdělávacími systémy a podniky, například v 
rámci duálního systém vzdělávání a odborné přípravy a jiných forem učení založeného 
na praxi; vyzývá členské státy, aby propagovaly podnikání mezi mladými lidmi a 
podporovaly sdružení a iniciativy, které pomáhají mladým podnikatelům vyvíjet 
inovativní projekty;

23. vyzývá Komisi a členské státy, aby posílily opatření na podporu kvalitní učňovské 
přípravy v EU a aby zkoumaly způsoby, jak ustanovit statut učňovské přípravy EU;

Mobilita pracovních sil

24. zdůrazňuje význam mobility pracovních sil pro dobře fungující jednotný trh; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby usnadňovaly mobilitu pracovních sil a mobilitu služeb s 
cílem vytvářet nová pracovní místa a poskytnout podnikům pracovní sílu; vyzývá 
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členské státy, aby podporovaly a používaly příslušné nástroje EU, jako je Evropský 
portál pracovní mobility (EURES), a aby vytvářely přeshraniční partnerství na podporu 
mobilních pracovníků v příhraničních regionech;

25. vyzývá Komisi, aby provedla analýzu tendencí v oblasti mobility, včetně odlivu mozků 
v některých regionech a odvětvích, a aby podpořila mobilní pracovníky tím, že zajistí 
spravedlivou mobilitu a posílí přenositelnost práv a nároků; zdůrazňuje, že k usnadnění 
mobility pracovníků může přispět digitalizace veřejných služeb, zejména pokud jde o 
koordinaci systémů sociálního zabezpečení;

Malé a střední podniky (MSP)

26. vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily investiční klima podporující růst a aby 
pomohly MSP a jejich zaměstnancům v přechodu na digitálnější a ekologičtější 
ekonomiku a aby v rámci procesu přijímání politických rozhodnutí braly náležitě v 
potaz zájmy MSP tím, že budou analyzovat možné dopady politik na tyto podniky; 
zdůrazňuje, že je důležité zlepšovat přístup MSP k veřejným i soukromým financím, 
včetně mikroúvěrů a skupinového financování, a snižovat zbytečnou regulační zátěž; 
poukazuje na přizpůsobivost a efektivitu sociální ekonomiky a vyzývá členské státy, 
aby vytvořily vhodný legislativní rámec na podporu sociálních podniků;

Rovnost žen a mužů

27. vyzývá Komisi a členské státy, aby zajišťovaly rovnost žen a mužů a stejnou odměnu za 
stejnou práci na stejném místě; vyzývá Komisi, aby předložila návrh směrnice o 
transparentnosti v odměňování; vyzývá k většímu úsilí o odstranění rozdílů v 
zaměstnávání, odměňování a důchodech žen a mužů a o odstranění překážek, které 
odrazují ženy od účasti na trhu práce; vyzývá k vytváření politik, které budou 
podporovat podnikání žen a usnadňovat jejich přístup k finančním a podnikatelským 
příležitostem; je znepokojen nedostatkem žen v procesu přijímání rozhodnutí, zejména 
těch, které se týkají ekonomiky; vyzývá členské státy, aby prolomily patovou situaci v 
souvislosti se směrnicí o zastoupení žen v řídících a dozorčích orgánech a s horizontální 
antidiskriminační směrnicí; vyzývá Komisi, aby posílila provádění antidiskriminačních 
právních předpisů, politiky a praxe, aby bylo možné účinně bojovat proti diskriminaci z 
jakýchkoli důvodů;

28. vyzývá Komisi a členské státy, aby zefektivnily shromažďování údajů roztříděných 
podle pohlaví, zejména údajů týkajících se účasti žen na trhu práce a původních příčin 
nerovností mezi pohlavími;

29. vyzývá členské státy, aby co nejrychleji a v plném rozsahu provedly směrnici o 
rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a aby 
usilovaly o postupné zavádění plně placené mateřské a rodičovské dovolené; vyzývá 
členské státy, aby ratifikovaly Istanbulskou úmluvu o prevenci a potírání násilí vůči 
ženám a domácího násilí, a usnadnily tak ženám účast na trhu práce a ekonomickou 
nezávislost a rozhodným způsobem se postavily proti sexuálnímu obtěžování a 
obtěžování na základě pohlaví; 

30. vyjadřuje politování nad tím, že v rámci evropského semestru chybí ještě širší hledisko 
rovnosti mužů a žen a další ukazatele, a vyzývá Komisi, aby zavedla ukazatel rovnosti 
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žen a mužů coby jeden z nástrojů evropského semestru ke sledování pokroku, pokud jde 
o cíle v oblasti zaměstnanosti a v sociální oblasti, a aby vzala na vědomí vliv 
makroekonomických politik na postavení mužů a žen;

31. vyzývá Komisi, aby při formulování doporučení pro jednotlivé země věnovala větší 
pozornost hledisku rovnosti žen a mužů s cílem řešit přetrvávající rozdíly v postavení 
obou pohlaví;

Pečovatelské služby

32. žádá přístupné a cenově dostupné kvalitní služby péče o děti a vzdělávání v raném věku 
i krátkodobé a dlouhodobé pečovatelské služby, a to i pro starší osoby a osoby se 
zdravotním postižením, aby se usnadnila účast žen na trhu práce; vyzývá k vytvoření 
rámce EU pro pečovatelské služby, který by stanovil pokyny týkající se minimálních 
standardů a kvality;  vyzývá členské státy, aby přijaly vhodné právní předpisy a zajistily 
dostatečné finanční prostředky pro pečovatelské služby, přičemž by měly účinně 
využívat příslušné programy EU, a aby ve svých národních programech reforem 
vytyčily konkrétní kvantitativní cíle pro dosažení barcelonských cílů a vyměňovaly si 
osvědčené postupy; naléhá na Komisi, aby v tom členské státy podpořila;

Pracovní podmínky

33. vyzývá členské státy, aby v souladu s doporučením Rady z roku 2018 týkajícím se 
přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně zavedly 
opatření, která zajistí přístup k sociální ochraně pro všechny; zdůrazňuje, že obzvláště 
zranitelnými jsou osoby s atypickými pracovními ujednáními, zejména osoby, které 
nedobrovolně pracují na částečný úvazek, a osoby s pracovní smlouvou na dobu 
určitou; se znepokojením konstatuje, že tyto osoby nemají přiměřený přístup 
k systémům sociální ochrany;

34. bere na vědomí, že počet pracovníků zapojených do nových forem práce, jako je práce 
prostřednictvím platforem, neustále roste; vyzývá Komisi, aby provedla komplexní 
hodnocení pracovních podmínek těchto pracovníků a navrhla opatření k posílení jejich 
práv a sociální ochrany; vyzývá členské státy, aby pro pracovníky platforem zajistily 
spravedlivé pracovní podmínky a řádnou možnost uzavřít kolektivní smlouvu; 

35. vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly opatření k odstranění skrytých nákladů 
práce; zdůrazňuje, že plnou odpovědnost za pokrytí nákladů na vybavení, které je 
potřebné k plnění úkolů na pracovišti, nesou zaměstnavatelé;

Zdravotní péče

36. vyzývá členské státy, aby zajistily přístup k vysoce kvalitní zdravotní péči, která bude 
cenově dostupná pro všechny, a aby změnily zaměření zdravotních systémů na 
prevenci, zejména prováděním příslušných doporučení pro jednotlivé země; zdůrazňuje 
význam kampaní zaměřených na prevenci a zdraví; vítá, že v rámci evropského 
semestru došlo, pokud jde o zdravotní péči, k posunu od úspory nákladů k orientaci na 
výkonnost a výsledky v oblasti zdraví; vyzývá k vytvoření společných ukazatelů a 
metodiky hodnocení nerovností v oblasti zdraví a výkonnosti systémů zdravotní péče;
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Bezpečnost práce a ochrana zdraví

37. vyzývá Komisi, aby předložila novou strategii EU v oblasti bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví, která bude zahrnovat vizi týkající se snížení počtu smrtelných pracovních úrazů 
a případů onemocnění rakovinou v souvislosti s výkonem povolání na nulu a stanoví 
další závazné limitní hodnoty expozice na pracovišti a zpřísní směrnici o azbestu a 
směrnice o psychosociálních zdravotních rizicích souvisejících s prací a nemocích z 
povolání;  

Demografická změna a důchody

38. domnívá se, že demografické změny představují velkou výzvu pro hospodářský růst a 
budou mít dlouhodobý dopad na řadu věcí, včetně důchodových systémů a zdravotní 
péče; vyzývá Komisi a členské státy, aby zavedly opatření k řešení těchto problémů, a 
to i v rámci doporučení pro jednotlivé státy a prostřednictvím jednotných pokynů;

39. vyzývá Komisi a členské státy, aby vedly politiku aktivního stárnutí, sociálního 
začleňování starších osob a mezigenerační solidarity; vyzývá Komisi, aby provedla 
kroky v návaznosti na své hodnocení Evropského roku aktivního stárnutí a 
mezigenerační solidarity;

40. zdůrazňuje, že je nutné zajistit přístup k veřejným, solidárním a přiměřeným systémům 
předčasného a starobního důchodů pro všechny občany; zdůrazňuje, že veřejné 
důchodové systémy by měly poskytovat přiměřený důchodový příjem nad hranicí 
chudoby, a to buď samostatně, nebo v kombinaci se zaměstnaneckými systémy 
důchodového pojištění; je přesvědčen, že nejlepším způsobem, jak zajistit udržitelné, 
spolehlivé a přiměřené důchody, je zvýšit celkovou míru zaměstnanosti, odměňování a 
ekonomické aktivity a zlepšovat pracovní podmínky a podmínky zaměstnávání;

Osoby se zdravotním postižením

41. vyzývá Komisi a členské státy, aby v souladu se zásadou 17 Evropského pilíře 
sociálních práv intenzivněji usilovaly o další začleňování osob se zdravotním 
postižením na otevřený pracovní trh tím, že zakáží diskriminaci, budou odstraňovat 
překážky, zajistí přiměřenou úpravu na pracovišti25, budou vytvářet pobídky pro 

25 V článku 2 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením stojí: „Přiměřeným uspořádáním“ se rozumí 
„nezbytné a odpovídající změny a úpravy, které nepředstavují nepřiměřené nebo nadměrné zatížení, a které jsou 
prováděny, pokud to konkrétní případ vyžaduje, s cílem zaručit osobám se zdravotním postižením uplatnění 
nebo užívání všech lidských práv a základních svobod na rovnoprávném základě s ostatními“  
(https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx); V článku 
5 směrnice o rovnosti v zaměstnání se uvádí, že „za účelem zaručení dodržování zásady rovného zacházení ve 
vztahu ke zdravotně postiženým osobám se těmto osobám poskytuje přiměřené uspořádání. To znamená, že 
pokud to konkrétní případ vyžaduje, musí zaměstnavatel přijmout vhodná opatření, která dané zdravotně 
postižené osobě umožní přístup k zaměstnání, jeho výkon nebo postup v zaměstnání nebo absolvování 
odborného vzdělávání, pokud tato opatření pro zaměstnavatele neznamenají neúměrné břemeno.  Toto břemeno 
není neúměrné, je-li dostatečně vyváženo opatřeními existujícími v rámci politiky dotyčného členského státu v 
oblasti zdravotního postižení“  (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0078&from=EN); Na internetových stránkách Komise se uvádí, že 
„přiměřeným uspořádáním je jakákoli změna pracovního místa nebo pracovního prostředí, která je nezbytná 
k tomu, aby se mohla osoba se zdravotním postižením ucházet o pracovní místo, vykonávat pracovní činnost a 
postupovat v profesní dráze, nebo absolvovat odbornou přípravu“ 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0078&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0078&from=EN
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zaměstnavatele a zajistí přístup k vzdělávání a odborné přípravě; připomíná, že základní 
zásady Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, jako jsou plné a účinné 
zapojení a začlenění do společnosti, rovné příležitosti a přístupnost, musí být plně 
prováděny jak na úrovni EU, tak na úrovni členských států, a to při aktivním zapojení 
zúčastněných stran;

Financování soudržnosti

42. vyzývá k posílení financování politiky soudržnosti a zajištění toho, aby mohly být 
zapojeny všechny regiony EU, včetně venkovských oblastí a nejvzdálenějších regionů; 
nesouhlasí s návrhem Rady, aby byl snížen objem financování pro Evropský sociální 
fond plus, přestože byla rozšířena jeho působnost; vyzývá členské státy, aby plně 
využily dostupných finančních prostředků; zdůrazňuje, že je třeba politiku soudržnosti 
více propojit s evropským semestrem a s politickými cíli EU a posílit zapojení 
regionálních a místních orgánů do plánování; vyzývá Komisi, aby pečlivě monitorovala 
a hodnotila využívání fondů EU v členských státech a zvýšila úsilí v oblasti potírání 
podvodů, zneužívání a korupce;

Systém zajištění pro případ nezaměstnanosti

43. vyzývá Komisi, aby předložila návrh evropského systému zajištění pro případ 
nezaměstnanosti s cílem lépe chránit pracovníky a snížit tlak na veřejné finance při 
vnějších otřesech; vyzývá Komisi, aby analyzovala, zda je v členských státech třeba 
zavést minimální standardy pro systémy pojištění v nezaměstnanosti;

Spravedlivá transformace

44. zdůrazňuje, že společnost, pracovníci i podniky potřebují rozhodnou podporu, aby 
mohli čelit výzvám spojeným s digitalizací a přechodem k uhlíkové neutralitě; žádá 
strategie a podporu pro osoby, kterých se přechod dotkne nejvíce, s cílem zajistit, aby 
nebyl nikdo ponechán svému osudu; vítá vytvoření Fondu pro spravedlivou 
transformaci a vyzývá Komisi k zajištění toho, aby provádění tohoto fondu bylo v 
souladu s prováděním jiných fondů v oblasti soudržnosti; vyzývá členské státy, aby 
zvýšily investice do systémů sociálního zabezpečení, a posílily tak jejich odolnost;

45. vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily přiměřené a spravedlivé sociální a 
environmentální investice do skutečné „spravedlivé transformace“, ale i do provádění 
Evropského pilíře sociálních práv a dosažení cílů udržitelného rozvoje; vítá veřejné 
konzultace Komise, jejichž cílem je prozkoumat různé směry, jimiž by se mohla ubírat 
příprava fiskálních pravidel EU;

Daně

46. vyzývá členské státy, aby přesunuly daňové zatížení práce na jiné zdroje, kde bude mít 
méně škodlivý dopad na udržitelný růst; vyzývá Komisi a členské státy, aby bojovaly 
proti vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým únikům a přijímaly účinná opatření 
zaměřená proti škodlivým daňovým praktikám; požaduje nové vlastní zdroje pro 
rozpočet EU s cílem poskytnout EU nástroje, které jí umožní lépe řešit současné i 

(https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1473).

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1473&langId=cs
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budoucí výzvy;

Strukturální reformy

47. poznamenává, že EU se stále ještě potýká se sociálními problémy, které vznikly v 
důsledku finanční a hospodářské krize a některých následných politických rozhodnutí; 
zdůrazňuje, že je třeba pomocí investic orientovaných na budoucnost podpořit domácí 
poptávku a prosazovat vyvážené strukturální reformy, přičemž by spolu s krátkodobými 
fiskálními dopady měly být vzaty v potaz i jejich dlouhodobé environmentální, 
ekonomické a sociální důsledky;  zdůrazňuje, že odpovědné reformy musí být založeny 
na solidaritě, integraci a sociální spravedlnosti, aby mohly zlepšovat životní podmínky 
všech občanů a zajistit transformaci veřejnou podporu;

Právní stát

48. znovu poukazuje na význam právního státu, včetně nezávislého a účinného justičního 
systému i kvalitní veřejné správy a zadávání veřejných zakázek a spolehlivého 
protikorupčního rámce, neboť tvoří základ zdravého podnikatelského prostředí, 
fungujících trhů práce a řádného využívání finančních prostředků EU; zdůrazňuje, že 
posuzování právního státu a účinnosti justičního systému by proto mělo být i nadále 
součástí evropského semestru; vyzývá členské státy k ratifikaci revidované Evropské 
sociální charty;

°

° °

49. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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19.2.2020

STANOVISKO VÝBORU PRO KULTURU A VZDĚLÁVÁNÍ

pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

o evropském semestru pro koordinaci hospodářské politiky: hledisko zaměstnanosti a sociální 
hledisko v roční analýze udržitelného růstu na rok 2020
(2019/2212(INI))

Zpravodajka: Sabine Verheyen

NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako příslušný 
výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. vyzývá k neustálému zdokonalování politiky EU a členských států v oblasti vzdělávání, 
odborné přípravy a dovedností s cílem zajistit kvalitní vzdělávání a celoživotní 
vzdělávání, které by bylo přístupné všem a které by řešilo zejména rostoucí nedostatky 
v dovednostech, včetně digitálních dovedností a dovedností pro digitální budoucnost, 
a zabývaly se potřebou porozumět podmínkám digitalizované ekonomiky a společnosti 
a formovat je a připravit se na budoucí dopad umělé inteligence na trh práce a veřejnou 
sféru; zdůrazňuje, že tato politika by měla podporovat osobní a společenský rozvoj, vést 
ke vzniku nových budoucích pracovních příležitostí a respektovat mj. cíle spojené 
s přechodem energetiky na nízkouhlíkové udržitelné hospodářství a se Zelenou dohodou 
pro Evropu; vyzývá členské státy, aby zajistily rychlejší provádění doporučení 
pro jednotlivé země;

2. zdůrazňuje, že sociálně-ekonomické znevýhodnění často předznamenává špatné 
výsledky ve vzdělávání a naopak; poukazuje na to, že adekvátně financovaný a kvalitní 
inkluzivní systém vzdělávání a celoživotního vzdělávání může pomoci prolomit tento 
bludný kruh a podpořit sociální začleňování a rovné příležitosti; podporuje záměr 
zasloužit se o to, aby se Evropský prostor vzdělávání stal v dohledné době skutečností 
a aby byl kladen zvláštní důraz na vzájemné uznávání kvalifikací v oblasti vzdělávání, 
s cílem umožnit každému přístup ke kvalitnímu vzdělání, které se osvědčí i v budoucnu; 
vyzývá Komisi, aby pomáhala členským státům s reformou a modernizací jejich 
systému vzdělávání, včetně digitálního učení a kvalitní výuky, a aby podporovala 
výměnu osvědčených postupů v rámci programu Erasmus+;

3. konstatuje, že kvalitní, dostupné inkluzivní předškolní vzdělávání a péče má pozitivní 
dopad na všechny děti, a ještě více na děti pocházející ze znevýhodněného 
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socioekonomického prostředí a děti se zvláštními potřebami, a přispívá tak ke snižování 
sociálních nerovností a k větší sociální integraci; zdůrazňuje, že předškolní vzdělávání 
a péče hraje v krátkodobém horizontu klíčovou úlohu v rozvoji, vzdělávání 
a zajišťování dobrých životních podmínek dětí a vytváří základní kameny, které jim 
umožní zlepšit z dlouhodobého hlediska své životní podmínky, sociální začlenění 
a zaměstnatelnost; podporuje proto snahu o zavedení evropské záruky pro děti, a to 
s přihlédnutím k výsledkům studie proveditelnosti a v souladu se zásadou subsidiarity;

4. vyzývá členské státy, aby zvýšily investice do vzdělávání a odborné přípravy, jelikož 
strukturální investice do lidského kapitálu, které se zaměřují zejména na mladé lidi 
a osoby s omezenými příležitostmi, mají klíčový význam z hlediska posílení 
udržitelného kvalitativního růstu podporujícího začlenění založeného na intenzivním 
využívání znalostí, a to v souvislosti s rostoucím nedostatkem dovedností, zejména 
v oblasti STE(A)M (věda, technika, inženýrství, umění a matematika), a nesouladem 
mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi v měnícím se světě práce, především 
v éře digitalizace; zdůrazňuje, že je důležité zajistit vzdělávání v oblasti ochrany 
životního prostředí a podnikání už od raného věku, a motivovat tak mladé lidi k tomu, 
aby se rozhodli začít podnikat, a je přesvědčen o tom, že je třeba vynaložit větší úsilí 
s cílem přitáhnout do oblasti STE(A)M dívky; zdůrazňuje, že dovednosti v oblasti 
digitální a mediální gramotnosti by měly být nezbytnou součástí vzdělávací politiky 
a měly by zahrnovat mimo jiné kybernetickou bezpečnost, kybernetickou hygienu, 
odpovědnost za kybernetickou bezpečnost a ochranu údajů;

5. vyzývá Komisi a členské státy, aby rozšířily opatření na podporu kvalitní učňovské 
přípravy v EU a prozkoumaly, jakým způsobem by bylo možné dosáhnout evropského 
statutu pro učňovskou přípravu;

6. je toho názoru, že evropské strukturální a investiční fondy hrají při zlepšování přístupu 
ke vzdělávacím materiálům a informacím a při aktivním začleňování mladých lidí, 
zejména těch, kteří žijí ve venkovských a v odlehlých oblastech nebo v oblastech 
s úbytkem obyvatelstva, a mladých lidí přistěhovaleckého původu do společnosti 
zásadní úlohu; v této souvislosti konstatuje, že významnou roli mohou hrát inovativní 
metody výuky a učení ve spojení s přístupem k digitálním informačním zdrojům;

7. poukazuje na to, že v roce 2018 nebylo 16,5 % osob ve věku 20–34 let, tj. jeden ze šesti 
mladých lidí, zaměstnáno ani se neúčastnilo vzdělávání a odborné přípravy (jde 
o tzv. osoby mimo vzdělávání, zaměstnání i odbornou přípravu), a že podíl osob, které 
předčasně ukončily školní docházku, činil 10,6 %; je si vědom, že tyto údaje jsou tak 
nízké, jako tomu bylo v prvním čtvrtletí roku 2008, a nejnižší od doby, kdy začaly být 
v prvním čtvrtletí roku 2006 tyto údaje shromažďovány; vyzývá nicméně Komisi 
a členské státy, aby zintenzivnily své úsilí o snížení míry předčasného ukončování 
školní docházky a procentního podílu mladých lidí mimo vzdělávání, zaměstnání 
i odbornou přípravu, zejména mezi osobami ze sociálně znevýhodněného prostředí, 
zlepšily výsledky vzdělávání s přihlédnutím k regionálním a demografickým rozdílům, 
zavedly komplexní preventivní strategii a zapojily osoby, které předčasně ukončily 
školní docházku, do vzdělávání a odborné přípravy; 

8. naléhavě vyzývá členské státy, aby s cílem podpořit nízkouhlíkovou místní a regionální 
ekonomiku a řešit stávající i budoucí nesoulad mezi nabízenými a požadovanými 
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dovednostmi tím, že podpoří technické, podnikatelské a digitální dovednosti, odbornou 
přípravu a duální studijní programy a programy odborné přípravy a zavedou účinné 
a komplexní metody pro vzájemné uznávání a ověřování dovedností, diplomů 
a kvalifikace a také neformálního a informálního vzdělávání, podporovaly další 
spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a podniky; zdůrazňuje, že pokud by bylo 
zajištěno účinné uplatňování iniciativy evropských univerzit, mohly by se tyto 
univerzity stát špičkovými inovativními pracovišti; připomíná, že k účinnému 
uplatňování této iniciativy je nutné zajistit značné finanční prostředky, a znovu v této 
souvislosti upozorňuje na svůj požadavek, kterým je trojnásobné zvýšení rozpočtu 
na program Erasmus+ na období 2021–2027;

9. požaduje zvýšení kvality a účinnosti systémů vzdělávání a odborné přípravy a rozšíření 
přístupu k těmto systémům, rozšíření komplexního celoživotního vzdělávání 
a zvyšování dovedností a rekvalifikačních kurzů, především u osob, které dosáhly nižší 
úrovně vzdělání, zejména u dospělých a mladých dospělých a dalších znevýhodněných 
skupin, včetně Romů a osob přistěhovaleckého původu; zdůrazňuje, že je třeba, aby 
vzdělávací systémy podporovaly zdravé návyky, zejména sportovní činnost, která 
významně přispívá k sociálnímu začlenění a integraci, a opakuje, že podporuje výchovu 
k občanství ve školách, která je klíčovým pilířem evropské demokracie; poukazuje 
na to, že vzdělávání, odborná příprava a celoživotní vzdělávání dospělých má pozitivní 
dopad na jednotlivce, hospodářství a společnost; 

10. domnívá se, že účinná správa a dostatečné financování všech vzdělávacích zařízení, 
moderní a kvalitní vzdělávací zdroje a výuka, motivovaní a schopní učitelé, kteří by 
měli atraktivní plat a jimž by se dostalo většího uznání ve společnosti, a také celoživotní 
vzdělávání mají z hlediska dosažení rovného přístupu, rozmanitosti a vysoké kvality 
v oblasti vzdělávání zásadní význam; zdůrazňuje v této souvislosti, že je třeba usilovat 
o genderovou vyváženost ve výuce a přilákat k učitelskému povolání větší počet 
motivovaných uchazečů s řádným akademickým vzděláním nebo profesními 
zkušenostmi a pedagogickými předpoklady; vyzývá, aby byla zajištěna průběžná 
kvalitní odborná příprava učitelů a školitelů a vytvořeny příslušné systémy podpory; 

11. trvá na tom, že v dnešním stále více propojeném a vzájemně provázaném světě jsou 
znalosti jiných jazyků nezbytnou dovedností, která umožňuje jednotlivcům 
bezprostředněji a smysluplněji komunikovat se světem a zároveň je připravuje na to, 
aby lépe uspěli v konkurenci a v globální společnosti a ekonomice; vyzývá proto 
členské státy, aby splnily cíl stanovený v závěrech Rady z prosince 2017, tj. aby se 
všichni občané naučili alespoň dva cizí jazyky a začali s učením cizích jazyků už 
v raném věku.
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POSTOJ VE FORMĚ POZMĚŇOVACÍCH NÁVRHŮ
VÝBORU PRO PRÁVA ŽEN A ROVNOST POHLAVÍ

pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti 
a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2020
(2019/2212(INI))

Za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví: Lina Gálvez Muñoz (zpravodajka)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví předkládá Výboru pro zaměstnanost a sociální věci 
jako příslušnému výboru tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že zásada 
rovnosti žen a mužů je jednou ze 
základních hodnot EU, která je zakotvena 
v článku 2 a čl. 3 odst. 3 Smlouvy o 
Evropské unii, a vzhledem k tomu, že se v 
článcích 8 a 19 Smlouvy o fungování 
Evropské unie a v článku 23 Listiny 
základních práv jednoznačně stanoví 
povinnost EU začleňovat do všech svých 
politik a činností genderové hledisko 
jakožto nástroj k odstranění nerovností, 
prosazování rovnosti žen a mužů a boji 
proti diskriminaci;
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Pozměňovací návrh 2

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k přetrvávajícím 
genderovým rozdílům, jako je např. rozdíl 
v zaměstnanosti žen a mužů v EU ve výši 
11,5 %, rozdíl v odměňování žen a mužů 
ve výši 16 % a rozdíl mezi důchody obou 
pohlaví ve výši 35,7 %, stejně jako nízké 
zastoupení žen v dobře placených 
odvětvích – částečně v důsledku toho, že 
mnoho žen musí zajišťovat neoficiální 
péči a vykonávat neplacenou domácí práci 
–, a vzhledem k tomu, že tyto rozdíly jsou 
nejen nespravedlivé, ale také vhání ženy 
do zranitelné a nejisté situace, jako je 
chudoba a sociální vyloučení; vzhledem k 
tomu, že rozdíly v odměňování žen a mužů 
a rozdílná výše jejich důchodů jsou 
výraznější u žen z migrantského a etnicky 
menšinového prostředí, které se potýkají s 
dodatečnými překážkami při nacházení 
zaměstnání i vyšším stupněm 
diskriminace v zaměstnání a na 
pracovišti; vzhledem k tomu, že je 
naléhavě zapotřebí usilovat o odstranění 
těchto rozdílů, neboť zůstávají jednou z 
hlavních překážek pro dosažení rovnosti 
žen a mužů a představují nepřijatelnou 
formu diskriminace na základě pohlaví;

Pozměňovací návrh 3

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že rozdíly ve výši 
důchodů žen a mužů jsou důsledkem 
nerovností, které se nahromadily v 
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průběhu pracovního života žen, přičemž 
doba nucené nepřítomnosti na trhu práce 
je v tomto ohledu obzvláště významná; 
vzhledem k tomu, že většina těchto 
nerovností jsou důsledkem toho, že v EU 
kvůli povinnosti zajišťovat péči nepracuje 
7 milionů žen v porovnání s 0,5 milionu 
mužů; vzhledem k tomu, že evropský 
semestr by měl přispět k realizaci 
evropského pilíře sociálních práv a 
monitorovat plnění všech dvaceti 
základních principů, přičemž zvláštní 
pozornost by měla být věnována zajištění 
rovného zacházení a rovných příležitostí 
pro ženy a muže, právu na stejnou 
odměnu za rovnocennou práci a právu na 
kvalitní a cenově dostupné služby v oblasti 
péče;

Pozměňovací návrh 4

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že přístup k 
službám, včetně péče o děti a 
dlouhodobého poskytování péče, má na 
ženy nejvýraznější dopad, neboť často 
musejí zacelovat mezery mezi 
poskytováním péče a podporou rodiny, což 
nadále udržuje při životě jejich neúměrně 
zatěžující odpovědnost za zajišťování 
péče;

Pozměňovací návrh 5

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že OECD 
zdůraznila, že investování do posilování 
rovnosti žen a mužů přispívá 
hospodářskému růstu; vzhledem k tomu, 
že prosazování rovnosti žen a mužů, 
zlepšování pracovních příležitostí pro 
ženy, dodržování zásady stejné odměny za 
rovnocennou práci, usnadňování 
rovnováhy mezi pracovním životem, 
pečovatelskými povinnostmi a osobním 
životem žen a mužů, jakož i prevence a 
potírání násilí vůči ženám, má pro 
hospodářský růst, produktivitu, 
dlouhodobou fiskální udržitelnost a 
společenskou stabilitu EU zásadní 
význam;

Pozměňovací návrh 6

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že kvalita 
pečovatelských služeb a přístup k nim se v 
jednotlivých členských státech velmi liší; 
vzhledem k tomu, že ačkoli členské státy 
přijaly závazky k dosažení barcelonských 
cílů, šestina domácností v EU se potýká s 
nenaplněnými potřebami ohledně služeb 
zajišťujících péči o děti; vzhledem k tomu, 
že třetina domácností v EU nemá přístup 
k odpovídající domácí péči zajišťované 
profesionály;

Pozměňovací návrh 7
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že větší 
zastoupení žen v pozicích s rozhodovací 
pravomocí by posílilo rovnost žen a mužů 
a že závazné kvóty jsou nejlepším 
způsobem, jak tohoto cíle dosáhnout, jak 
ukazují údaje institutu EIGE1a; 
1a. Procento žen v řídicích a dozorčích 
orgánech společností dosahuje v 
členských státech se závaznými kvótami 
35,3 %, v členských státech s mírnými 
opatřeními činí tento podíl 27 % a v 
členských státech, kde opatření v tomto 
směru zcela chybí, je to 15,4 %. Zdroj: 
https://eige.europa.eu/news/ageing-
societies-migration-and-climate-change-
bring-new-challenges-gender-equality

Pozměňovací návrh 8

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vyzývá členské státy, aby ve svých 
národních programech reforem vytyčily 
konkrétní kvantitativní cíle, realizovaly 
barcelonské cíle a zavedly zvláštní 
opatření zaměřená na skupiny žen s velmi 
nízkou mírou zaměstnanosti, jako jsou 
mladé ženy, starší ženy, migrantky, ženy 
se zdravotním postižením, svobodné matky 
a romské ženy; zdůrazňuje, že nízké 
procento zaměstnanosti je zvlášť patrné u 
matek a žen s pečovatelskými 
povinnostmi;

https://eige.europa.eu/news/ageing-societies-migration-and-climate-change-bring-new-challenges-gender-equality
https://eige.europa.eu/news/ageing-societies-migration-and-climate-change-bring-new-challenges-gender-equality
https://eige.europa.eu/news/ageing-societies-migration-and-climate-change-bring-new-challenges-gender-equality
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Pozměňovací návrh 9

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyzývá členské státy, aby ve svých 
národních programech reforem v rámci 
evropského semestru věnovaly pozornost 
otázkám rovnosti žen a mužů, zejména 
pokud jde o systematická opatření k 
prohloubení rovnosti obou pohlaví v 
oblasti zaměstnání, sociálního 
začleňování, boje proti chudobě, 
vzdělávání a výzkumu a inovací; vyzývá 
členské státy, aby pravidelně prováděly 
analýzu strukturálních reforem z hlediska 
rovnosti žen a mužů;

Pozměňovací návrh 10

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby při 
formulování doporučení pro jednotlivé 
země věnovala větší pozornost hledisku 
rovnosti žen a mužů s cílem řešit 
přetrvávající rozdíly v postavení obou 
pohlaví;

Pozměňovací návrh 11

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. požaduje, aby do opatření, které 
nahradí strategii Evropa 2020, byl vnesen 
genderový pilíř a zastřešující cíl rovnosti 
žen a mužů, a aby do popisu potíží 
specifických pro jednotlivé země, jež byly 
pojmenovány ve srovnávacím přehledu 
sociálních ukazatelů, byly zapracovány 
cíle a ukazatele týkající se rovnosti obou 
pohlaví;

Pozměňovací návrh 12

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje a vítá požadavek 
obsažený v závěrech Rady z prosince 2019 
s názvem „Ekonomiky založené na 
genderové rovnosti v EU: další postup“, 
na jehož základě má být v různých fázích 
evropského semestru kladen větší důraz 
na rovnost žen a mužů, mimo jiném 
prostřednictvím práce na již existujících 
ukazatelích genderové rovnosti, vytváření 
nových ukazatelů a dalšího rozvoje sběru 
údajů roztříděných podle pohlaví, 
statistických metod a analýz umožňujících 
monitorování pokroku v oblasti genderové 
rovnosti;

Pozměňovací návrh 13

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. lituje toho, že v rámci evropského 
semestru chybí ještě širší hledisko rovnosti 
mužů a žen ani další ukazatele, a vyzývá 
Komisi, aby zavedla ukazatel rovnosti žen 
a mužů coby jeden z nástrojů evropského 
semestru ke sledování pokroku, pokud jde 
o cíle v oblasti zaměstnanosti a v sociální 
oblasti, a aby vzala na vědomí vliv 
makroekonomických politik na postavení 
mužů a žen;

Pozměňovací návrh 14

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Komisi, aby srovnávací 
přehled evropského pilíře sociálních práv 
dále začlenila do monitorovacího procesu 
v rámci evropského semestru; 

Pozměňovací návrh 15

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vítá závazek nové Komise 
navrhnout v prvních 100 dnech trvání 
jejího mandátu strategii EU pro rovnost 
žen a mužů, včetně závazných opatření 
pro transparentní odměňování; vyzývá 
Komisi, aby tuto iniciativu doplnila o 
nástroje poskytující objektivní kritéria, 
která umožní genderově neutrální 
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hodnocení a srovnání hodnoty práce v 
různých odvětvích, aby se dosáhlo 
takového stavu, kdy budou muži a ženy za 
stejnou a rovnocennou práci dostávat 
stejnou odměnu ve všech odvětvích a 
profesích;

Pozměňovací návrh 16

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá členské státy a Komisi k 
odstranění všech překážek stojících v cestě 
účasti žen na pracovním trhu, k 
uplatňování genderového hlediska v 
rámci daňových politik – včetně provádění 
genderových auditů fiskálních politik s 
cílem odstranit genderovou předpojatost v 
oblasti daní – a k zajištění toho, aby 
nebyly zaváděny žádné nové daně, 
výdajové zákony, programy či postupy, 
které by vedly k růstu rozdílů mezi muži a 
ženami v tržním příjmu či příjmu po 
zdanění nebo by posilovaly model muže 
jakožto živitele rodiny;

Pozměňovací návrh 17

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. opakuje svůj požadavek, aby byl 
srovnávací přehled makroekonomické 
nerovnováhy doplněn o sociální 
ukazatele, kterou budou mimo jiné 
zachycovat i nerovnost mezi ženami a 
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muži a které budou mít stejný význam 
jako ekonomické ukazatele;

Pozměňovací návrh 18

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. je znepokojen tím, že pracovní trh 
je v celé EU vertikálně a horizontálně 
oddělen, že mezi ženami a muži existují 
rozdíly v odměňování a ve výši důchodů a 
že jen nízký počet žen je zapojen do 
rozhodování, zejména pokud jde o 
rozhodování ekonomické povahy, včetně 
sociálního dialogu; zdůrazňuje, že tyto 
nerovnosti spolu s dalšími pociťují 
znevýhodněné skupiny žen nejsilněji, a 
požaduje proto, aby byl do politiky 
zaměstnanosti a sociální ochrany na 
podporu skupin žen ve zranitelném 
postavení, včetně žen se zdravotním 
postižením, zanesen meziodvětvový 
přístup; je přesvědčen o tom, že má-li se 
takový průřezový přístup úspěšně 
realizovat, je zapotřebí údajů a informací 
rozdělených podle pohlaví, zejména ve 
vztahu k práci prostřednictvím platforem 
a nehlášené práci a kromě dalšího i k 
aktivní politice zaměstnanosti, mobilitě, 
individuálním akčním plánům nebo 
dávkám v nezaměstnanosti;

Pozměňovací návrh 19

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá členské státy k přijetí právní 
úpravy, která by zajišťovala rovné 
zastoupení žen v rozhodovacích orgánech 
společností, stejné odměňování žen a 
mužů a rovné příležitosti k profesnímu 
růstu, mimo jiné i prostřednictvím 
veřejného indexu výkonnosti společností, 
pokud jde o zajišťování rovnosti žen a 
mužů, a udělováním sankcí společnostem, 
které nebudou plnit cíle pro zajištění 
rovnosti obou pohlaví; 

Pozměňovací návrh 20

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. zdůrazňuje význam zajištění 
univerzálních, kvalitních, přístupných a 
cenově dostupných zařízení pro péči o děti 
pro zvýšení zaměstnanosti žen; je 
znepokojen tím, že barcelonské cíle 
spočívající v zajištění toho, aby se na 33 % 
dětí ve věku do tří let vztahovala péče o 
děti (cíl č. 1) a aby 90 % dětí ve věku mezi 
třemi lety a věkem pro povinnou školní 
docházku (cíl č. 2) docházelo do 
vzdělávacích zařízení, byly od roku 2002 
splněny pouze 12 členskými státy; vyzývá 
členské státy, aby urychleně a účinně ve 
svém vnitrostátním právu provedly 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi 
pracovním a soukromým životem rodičů a 
pečujících osob; vyzývá k vypracování 
unijního rámce pro odvětví 
pečovatelských služeb, který by upravoval 
minimální úroveň péče o starší a závislé 
osoby obdobným způsobem jako 
barcelonské cíle, a vyzývá též k zavedení 
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pokynů pro profesionalizaci poskytování 
domácí péče a pečovatelských služeb;  

Pozměňovací návrh 21

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby 
proces evropského semestru přispíval k 
realizaci evropského pilíře sociálních 
práv, přičemž je nutné ponechat členským 
státům dostatečný prostor pro financování 
a udržování jejich financování 
pečovatelských služeb;

Pozměňovací návrh 22

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje, že zatímco 
odpovědnost za organizaci a obsah 
systémů předškolního vzdělávání a péče, 
jakož i za poskytování dlouhodobé péče, 
spočívá na jednotlivých členských státech, 
spolupráce na unijní úrovni spolu s 
účinným využíváním fondů EU může 
přispět k rozvoji kvalitních pečovatelských 
služeb prostřednictvím podpory a doplnění 
opatření přijatých na regionální a 
vnitrostátní úrovni a může také pomoci 
členským státům řešit společné problémy;
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Pozměňovací návrh 23

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. je znepokojen nízkým zastoupením 
žen na studijních a pracovních pozicích v 
přírodních vědách, technologii, 
inženýrství a matematice (STEM), a 
vyzývá členské státy k potírání 
genderových stereotypů a k podpoře 
zastoupení, úspěchů a trvalému zapojení 
dívek žen na studijních a pracovních 
pozicích v oborech STEM, aby se v této 
oblasti snížily rozdíly v postavení žen a 
mužů; upozorňuje na to, že celoživotní 
učení je pro ženy důležité, neboť jim 
poskytuje příležitost rekvalifikovat se pro 
požadavky stále se měnícího trhu práce;

Pozměňovací návrh 24

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. poukazuje na to, že spolu s 
pomocnými ukazateli je důležité sledovat 
procentní podíl lidí ve věku 15–24 let, 
kteří se neúčastní vzdělávání ani odborné 
přípravy, a zdůrazňuje, že zvláštní 
pozornost je třeba věnovat mladým ženám 
a dívkám, neboť existuje mezi oběma 
pohlavími velký rozdíl, pokud jde o podíl 
mladých lidí, kteří nejsou zaměstnaní ani 
se neúčastní vzdělávání nebo odborné 
přípravy;
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Pozměňovací návrh 25

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá členské státy k zajištění 
vzestupné konvergence ve vztahu k rovné, 
nepřenositelné a plně hrazené mateřské a 
otcovské dovolené coby způsobu k posílení 
rovnosti mužů a žen při zajišťování péče, 
což usnadní rovnější zastoupení žen a 
mužů na pracovním trhu a spravedlivější 
sdílení neplacené péče a práce v 
domácnosti, a tím se odstraní rozdíly v 
dočasném zaměstnání a zaměstnání na 
částečný úvazek;

Pozměňovací návrh 26

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. vyzývá členské státy, aby prolomily 
patovou situaci v souvislosti se směrnicí o 
zastoupení žen v řídících a dozorčích 
orgánech; 

Pozměňovací návrh 27

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
zefektivnily shromažďování údajů 
roztříděných podle pohlaví, zejména údajů 
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týkajících se původních příčin nerovností 
mezi pohlavími na pracovním trhu, např. 
pokud jde o čerpání různých druhů 
dovolené na poskytování péče, nebo 
srovnatelných údajů o různých příčinách 
rozdílů v odměňování žen a mužů v 
jednotlivých členských státech; je 
přesvědčen o tom, že by mělo být 
provedeno šetření o využití času s 
dostatečnou periodicitou a za využití 
dostatečného vzorku s cílem získat 
informace o neplacené péči a rozdílech 
mezi pohlavími ve vztahu k výkonu práce 
v domácnosti; zdůrazňuje proto, že je 
zapotřebí průběžně monitorovat pokrok v 
otázkách genderu a dopad reforem; žádá 
rovněž Komisi a členské státy, aby 
sledovaly účast žen na trhu práce podle 
počtu odpracovaných hodin za týden, 
druhu smluv a finanční nezávislosti;

Pozměňovací návrh 28

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. zdůrazňuje důležitost toho, aby byly 
politické strategie orientované směrem k 
ekologické a digitální přeměně s cílem plnit 
cíle týkající se rovnosti žen a mužů; vyzývá 
k zavedení systematického posuzování 
dopadů na rovnost žen a mužů a k 
přidělování zvláštních finančních 
prostředků ve prospěch rovnosti žen a 
mužů, aby se dosáhlo spravedlivé 
ekologické a digitální přeměny, která 
nikoho neponechá stranou a poslouží k 
potírání všech forem diskriminace; vybízí 
členské státy, aby zvolily modely účinného 
financování, které budou přizpůsobeny 
vnitrostátním a místním podmínkám;
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Pozměňovací návrh 29

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. žádá Komisi a členské státy, aby 
posílily začleňování genderového hlediska 
a rozpočtové iniciativy zohledňující 
rovnost žen a mužů, stejně jako jejich 
účinnou realizaci, do všech oblastí politik 
a zejména v rámci evropského semestru; 

Pozměňovací návrh 30

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. opětovně připomíná význam 
evropského semestru, zejména zpráv o 
jednotlivých zemích, pro sledování 
pokroku členských států při naplňování 
cílů udržitelného rozvoje, především pak 
cíle č. 5 a podcílů 5.4 a 5.5; 

Pozměňovací návrh 31

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vyzývá Radu, aby odblokovala 
jednání o horizontální antidiskriminační 
směrnici s cílem zajistit, aby byly ženy 
spolu s ostatními zranitelnými skupinami 
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chráněny ve všech sférách společnosti;

Pozměňovací návrh 32

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. vyzývá členské státy k ratifikaci 
Istanbulské úmluvy o odstranění násilí 
páchaného na ženách a dívkách, neboť 
násilí páchané na základě pohlaví vytváří 
dodatečnou překážku pro vstup žen na 
pracovní trh a pro jejich finanční 
nezávislost; 

Pozměňovací návrh 33

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. vyzývá členské státy k přijetí 
konkrétních opatření za účelem boje proti 
sexuálnímu obtěžování a obtěžování na 
základě pohlaví při nabírání pracovních 
sil, jakož i na pracovištích, a vyzývá mimo 
jiné i k zavedení závazných mechanismů 
pro nezávislé podávání zpráv; vyzývá 
členské státy, aby řešily rostoucí nevoli 
vůči ženám činným v politice a ve sféře 
sdělovacích prostředků, mimo jiné i pokud 
jde o obtěžování a zneužívání online a na 
pracovišti, přičemž tyto jevy vyhání ženy z 
veřejných pozic a přispívají k prostředí, 
které je pro ženy pracující v těchto 
odvětvích škodlivé a které je z nich 
vylučuje; 



PE646.831v02-00 42/45 RR\1200086CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 34

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. vyzývá k vytváření politik, které 
budou podporovat podnikání žen, 
usnadňovat jejich přístup k finančním a 
podnikatelským příležitostem, nabízet 
odbornou přípravu na míru a vytvářet 
opatření ke sladění pracovního a 
soukromého života;
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