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Pozměňovací návrh 2
Guido Reil, France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Dominique Bilde, Harald Vilimsky
za skupinu ID

Zpráva A9-0183/2020
Klára Dobrev
Politika zaměstnanosti a sociální politika eurozóny v roce 2020
(2020/2079(INI))

Návrh usnesení (čl. 181 odst. 3 jednacího řádu), kterým se nahrazuje nelegislativní 
návrh usnesení A9-0183/2020

Usnesení Evropského parlamentu o politice zaměstnanosti a sociální politice eurozóny 
v roce 2020

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 5 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že krize způsobená onemocněním COVID-19 má nebývalé dopady 
na všechny členské státy;

B. vzhledem k tomu, že se očekává, že míra nezaměstnanosti v eurozóně vzroste ze 7,5 % 
v roce 2019 na zhruba 9,5 % v roce 2020, ačkoliv mezi jednotlivými členskými státy 
budou značné rozdíly;

C. vzhledem k tomu, že vládní opatření omezující volný pohyb, která byla nařízena za 
účelem boje proti koronavirové krizi, budou mít významný dopad na socioekonomickou 
situaci občanů členských států, zejména těch sociálně nejslabších; vzhledem k tomu, že 
tato krize vyvolaná onemocněním COVID-19 má neúměrně nepříznivý dopad na řadu 
odvětví a profesí;

D. vzhledem k tomu, že krize poukázala na to, že je nutné, aby v členských státech dobře 
fungovaly systémy sociální a zdravotní péče;

E. vzhledem k tomu, že sociální investice obecně jsou v členských státech mimořádně 
důležité k tomu, aby členské státy měly nezbytné systémy, které budou jejich občanům 
poskytovat kvalitní sociální služby, zejména pokud jde o vzdělání, penze a zdraví;

F. vzhledem k tomu, že trhy práce se v členských státech a dokonce v jednotlivých 
regionech v rámci členských států mezi sebou v mnoha ohledech liší a opírají se o celou 
škálu různých rámců; vzhledem k tomu, že tyto rámce byly postupem času vytvářeny 
specifickým způsobem v rámci regionů a států a byly úzce spjaty s tamními systémy 
sociální ochrany;
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G. vzhledem k tomu, že členské státy čelily strukturálním problémům na trhu práce, k nimž 
patří nízká účast a rozdíly mezi požadovanými a nabízenými dovednostmi a 
kvalifikacemi, již před koronavirovou krizí; vzhledem k tomu, že za účelem přípravy 
neaktivních osob na specifické potřeby trhů práce je nutné zavést na vnitrostátní úrovni 
cílená opatření;

H. vzhledem k  tomu, že jednou z největších výzev pro malé a střední podniky (MSP) 
v eurozóně je nedostatek kvalifikované pracovní síly; vzhledem k tomu, že zatímco 
v některých zemích je nedostatek kvalifikovaných pracovníků projevem nedostatku 
pracovní síly, v jiných zemích naopak odráží nesoulad mezi dostupnou pracovní silou a 
potřebami podniků;

I. vzhledem k tomu, že členské státy omezily ekonomické důsledky karanténních opatření 
zavedených v zájmu boje proti koronavirové krizi tím, že pro desítky milionů 
pracovníků zavedli systémy nucené dovolené inspirované německým programem 
Kurzarbeit (práce se zkrácenou pracovní dobou), v jehož rámci vlády vyplácejí 60 až 85 
% mzdy pracovníkům, kteří pracují na zkrácenou pracovní dobu nebo vůbec; vzhledem 
k tomu, že na konci srpna 2020 navrhla Komise, že z nového nástroje pro dočasnou 
podporu (SURE) rozdělí 81,4 miliardy eur, aby zmírnila rizika nezaměstnanosti v této 
nouzové situaci;

J. vzhledem k tomu, že podle odhadů je v pěti největších zemích EU zaměstnáno 
9 milionů pracovníků se zkráceným úvazkem na „zombie“ pracovních místech 
v odvětvích, která se budou v důsledku koronavirové krize i nadále potýkat s problémy 
a k nimž patří mj. cestování a cestovní ruch, pohostinství, zábavní průmysl a 
maloobchod; vzhledem k tomu, že pokud mzdové dotace v roce 2021 skončí, těmto 
devíti milionům lidí bude hrozit nezaměstnanost; vzhledem k tomu, že tato „zombie“ 
pracovní místa představují 6 % všech pracovních míst v EU1;

K. vzhledem k tomu, že digitalizace a umělá inteligence mají zásadní význam pro řadu 
ekonomických odvětví, neboť mohou zvyšovat konkurenceschopnost, vytvářet pracovní 
příležitosti a vést k hospodářské prosperitě; vzhledem k tomu, že technologické změny 
vyvolaly větší poptávku po lidech s příslušnými dovednostmi; vzhledem k tomu, že 
ačkoliv digitalizace může být na jedné straně příležitostí k vytváření pracovních míst a 
ke společenskému pokroku, na druhé straně může být i příčinou nezaměstnanosti;

L. vzhledem k tomu, že kromě práce na zkrácený úvazek se v celé EU mimořádně rozšířily 
jiné formy práce, například práce na dálku či z domova; vzhledem k tomu, že pružná 
pracovní doba a práce na dálku mohou být důležité pro zachování pracovních míst a 
podporu lepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem;

M. vzhledem k tomu, že omezení volného pohybu nařízená vládami za účelem boje proti 
onemocnění COVID-19 vedla k vzestupu domácího násilí, což dále vedlo k nárůstu 
bezdomovectví; vzhledem k tomu, že bezdomovectví vzrostlo v posledních desetiletích 
z řady různých důvodů a že k účinnému boji proti tomuto jevu by bylo nutné, aby 
členské státy přijaly opatření v rozličných oblastech, například ve zdravotnictví, 

1 Allianz, The risk of 9 million zombie jobs in Europe (Riziko devíti milionů zombie pracovních míst v Evropě), 
17. června 2020.
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v politice na trhu práce a v ochraně žen před domácím násilím; 

N. vzhledem k tomu, že koronavirová krize zasáhla neúměrně nepříznivě osoby se 
zdravotním postižením a jejich rodiny; vzhledem k tomu, že míra chudoby, a to i dětské, 
je v mnohých členských státech stále vysoká, a vzhledem k tomu, že rovněž mnozí 
důchodci mají finanční potíže;

O. vzhledem k tomu, že krize související s onemocněním COVID-19 poukázala na 
problémy řady sezónních pracovníků se zdravotním pojištěním, sociálním 
zabezpečením a přiměřenou pracovní dobou a tyto problémy zhoršila;

P. vzhledem k tomu, že předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová oznámila v září 
2020, že 37 % z částky 750 miliard eur, kterou disponuje fond na podporu oživení, bude 
vynaloženo na plnění cílů Zelené dohody pro Evropu;

1. je znepokojen sociálními dopady krize vyvolané onemocněním COVID-19 a dopadem 
vládních omezení volného pohybu osob především na domácnosti a rodiny s nízkými 
příjmy a rizikové skupiny, jako jsou senioři a zdravotně postižení, ale i na pracovníky, 
kteří jsou v první linii boje s touto krizí; vyzývá členské státy, aby neomezovaly 
svobody, pokud to není absolutně nezbytné;

2. připomíná, že politika trhu práce a zaměstnanosti je ve výlučné pravomoci členských 
států a z toho důvodu odmítá doporučení Komise pro jednotlivé země;

3. lituje faktu, že míra nezaměstnanosti mladých lidí zůstává v řadě členských států velmi 
vysoká; je toho názoru, že finanční nástroje EU nejsou v této oblasti účinné a jejich 
použití vedlo pouze k částečným výsledkům; připomíná, že podle zvláštní zprávy 
Evropského účetního dvora č. 3/2015 dosáhl systém záruk pro mladé lidi omezeného 
pokroku a jeho výsledky nedopovídají původním očekáváním; v této souvislosti 
poukazuje na to, že je třeba zlepšit účinnost systému záruk pro mladé lidi, dříve než se 
bude plánovat zvýšení jeho rozpočtu; pokud jde o nezaměstnanost mladých lidí, 
připomíná Komisi zásadu subsidiarity, neboť tento jev lze lépe řešit na úrovni členských 
států s ohledem na potřeby vnitrostátních, regionálních a místních trhů práce;

4. připomíná, že jedině členské státy by měly rozhodovat o své domácí politice, jejímž 
cílem je pomoci mladým lidem nalézt vysoce kvalitní pracovní místa; žádá členské 
státy, aby pro své trhy práce vypracovaly a uplatňovaly nezbytné regulační rámce a aby 
své systémy vzdělávání a odborné přípravy přizpůsobily tak, aby mladí lidé vyhovovali 
potřebám trhů práce; vyzývá členské státy, aby zavedly rámce pro duální systémy 
odborného vzdělávání;

5. konstatuje, že obyvatelstvo Evropy stárne; připomíná, že demografický vývoj má 
značný vliv na trh práce; v tomto ohledu vybízí členské státy, aby zaváděly politiky, 
kterými by trend stárnutí obyvatelstva kontinentu zvrátily, aniž by se uchylovaly 
k nástrojům využívajícím migraci, které vedou k sociálnímu dumpingu; poukazuje na 
to, že je zapotřebí zvýšit míru zaměstnanosti a zlepšit digitální dovednosti pracovníků 
starších 50 let, a to jak vytvořením pobídek pro podniky v různých oblastech, tak 
zajištěním přístupu k celoživotnímu učení;

6. odmítá návrh na zavedení evropského systému zajištění v nezaměstnanosti, neboť 
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představuje další krok směrem k transferové unii; je toho názoru, že takový systém 
neřeší strukturální vnitrostátní nebo regionální problémy na trhu práce, které jsou trvalé 
povahy; místo toho členské státy vyzývá, aby přiměřeně investovaly do politik trhu 
práce a ekonomických reforem s cílem zabránit dlouhodobé nezaměstnanosti;

7. zdůrazňuje, nově vytvořený nástroj SURE musí být dočasný; vyzývá členské státy, jež 
jsou příjemci, aby část finančních prostředků poskytnutých nástrojem SURE využily na 
zlepšení dovedností osob ohrožených nezaměstnaností, aby tak mohly přejít do 
životaschopnějších odvětví;

8. vyzývá členské státy, aby přijaly opatření k dalšímu začleňování a integraci osob se 
zdravotním postižením na pracovním trhu;

9. vybízí členské státy, aby zajistily, aby zaměstnaní lidé pobírali mzdu, která jim umožní 
důstojný život ve vlastní zemi; v této souvislosti připomíná, že jakékoli rozhodnutí o 
stanovení minimální mzdy je výhradním právem členských států; je znepokojen tím, že 
Komise využívá dynamiku koronavirové krize, aby i nadále prosazovala svůj program 
v ekonomické, sociální a ekologické oblasti; znovu připomíná, že konkurenceschopných 
mezd již lze uspokojivě dosáhnout prostřednictvím kolektivního vyjednávání a odborů;

10. domnívá se, že pandemie vyvolaná onemocněním COVID-19 a vládní omezení volného 
pohybu vedla k výraznému zvýšení počtu hodin, jež zaměstnanci odpracují na dálku; 
uznává, že práce na dálku má pro zaměstnance i podniky řadu sociálních i finančních 
výhod; domnívá se, že schopnost orgánů a agentur EU fungovat v distančním režimu je 
pro orgány ideální příležitostí ke snížení výdajů za kancelářské prostory; vybízí členské 
státy, aby práci na dálku a práci prostřednictvím platforem rozvíjely, propagovaly, 
podporovaly a regulovaly;

11. vyzývá členské státy, aby zajistily důstojné pracovní podmínky pro mobilní 
přeshraniční pracovníky a sezónní pracovníky;

12. zdůrazňuje, že MSP hrají klíčovou úlohu při formování hospodářského růstu a vytváření 
pracovních míst v EU; vyzývá členské státy, aby posílily podporu poskytovanou MSP;

13. konstatuje, že míra chudoby je v mnoha členských státech stále vysoká; zdůrazňuje, že 
vytváření důstojných pracovních míst je nejlepší cestou, jak bojovat s chudobou; 
zdůrazňuje, že dětská chudoba má mnoho různých příčin a že související oblasti, jako je 
zdravotnictví, vzdělávání, péče o děti, výživa a bydlení, jsou v pravomoci a v oblasti 
působnosti členských států; vybízí členské státy, aby problém dětské chudoby řešily 
přednostně;

14. vyzývá členské státy, aby zajistily, aby jejich daňové systémy a systémy sociálního 
zabezpečení nebránily vzniku pracovních míst; domnívá se, že důležitým předpokladem 
pro ekonomický růst je právní prostředí příznivé pro MSP; připomíná, že základem pro 
stabilní a udržitelné systémy sociálního zabezpečení jsou prosperující a dobře fungující 
ekonomiky;

15. odmítá jakýkoli pokus, který by pod hlavičkou evropského pilíře sociálních práv 
prosazoval standardizaci sociálních politik a systémů sociální ochrany členských států, 
neboť takový krok by oslabil účinnost jejich vnitrostátních politik v těchto oblastech;



AM\1215776CS.docx PE658.389v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

16. vybízí členské státy, aby zajistily, že jejich důchodové systémy budou i nadále 
adekvátní a udržitelné z hlediska pracovníků a osob samostatně výdělečně činných; 
vybízí členské státy, aby zaručily důstojné starobní důchody a bojovaly proti chudobě 
důchodců;

17. vítá skutečnost, že během krize způsobené onemocněním COVID-19 přijaly mnohé 
členské státy mimořádná opatření k prevenci a řešení bezdomovectví tím, že lidem bez 
domova poskytly nouzové bydlení; vybízí členské státy, aby si za účelem řešení 
rostoucího problému bezdomovectví vyměňovaly zkušenosti s osvědčenými postupy;

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

Or. en


