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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o silné sociální Evropě pro spravedlivou transformaci
(2020/2084(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na články 3 a 5 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

– s ohledem na články 9, 151, 152, 153, 156, 157, 162 a 168 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (SFEU),

– s ohledem na protokoly 1, 8 a 28 ke Smlouvě o fungování Evropské unie,

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, a zejména na hlavu IV (Solidarita) 
této listiny,

– s ohledem na evropský pilíř sociálních práv vyhlášený Evropskou radou, Evropským 
parlamentem a Evropskou komisí v listopadu roku 2017,

– s ohledem na Agendu pro udržitelný rozvoj 2030,

– s ohledem na Pařížskou dohodu dosaženou na konferenci COP21 v roce 2015, 
a zejména na její preambuli, která „naléhavě žádá smluvní strany, aby při provádění 
svých politik a opatření podporovaly spravedlivý přechod pracovních sil a vytváření 
důstojné práce a kvalitních pracovních míst v souladu s národně definovanými 
rozvojovými prioritami a strategiemi“,

– s ohledem na úmluvy a doporučení MOP, zejména na Úmluvu o inspekci práce z roku 
1947 (č. 81), Deklaraci o budoucnosti práce přijatou u příležitosti 100. výročí založení 
MOP (2019) a Pokyny MOP z února 2016 pro spravedlivý přechod k environmentálně 
udržitelným ekonomikám a společnostem pro všechny,

– s ohledem na cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje, zejména cíle 1, 3, 4, 5, 8, 10 a 13,

– s ohledem na Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením, která v EU 
vstoupila v platnost dne 21. ledna 2011 v souladu s rozhodnutím Rady 2010/48/ES ze 
dne 26. listopadu 2009 o uzavření Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním 
postižením Evropským společenstvím,

– s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen,

– s ohledem na směrnici Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví 
obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání (dále jen „směrnice 
o rovnosti v zaměstnání“)1,

– s ohledem na směrnici Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí 

1 Úř. věst. L 303, 2.12.2000, s. 16.
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zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ2,

– s ohledem na návrh směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení s osobami 
bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální 
orientaci (COM(2008)0426) předložený Komisí a na postoj Parlamentu k tomuto 
návrhu ze dne 2. dubna 20093,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. ledna 2020 s názvem „Silná sociální Evropa 
pro spravedlivou transformaci“ (COM(2020)0014),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. prosince 2019 o Zelené dohodě pro Evropu 
(COM(2019)0640),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 27. května 2020 nazvané „Chvíle pro Evropu: 
náprava škod a příprava na příští generaci“ (COM(2020)0456),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 27. května 2020 s názvem „Rozpočet EU, který je 
motorem evropského plánu na podporu oživení“ (COM(2020)0442),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 27. května 2020 s názvem „Upravený pracovní 
program Komise na rok 2020“ (COM(2020)0440),

– s ohledem na návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje nástroj Evropské unie na podporu 
oživení, jehož účelem je podpořit oživení po pandemii COVID-19 (COM(2020)441), 
který předložila Komise dne 28. května 2020,

– s ohledem na své usnesení ze dne 19. června 2020 o evropské ochraně přeshraničních 
a sezónních pracovníků v souvislosti s krizí způsobenou onemocněním COVID-194,

– s ohledem na zprávu Komise ze dne 17. června 2020 o dopadu demografických změn 
(COM(2020)0241),

– s ohledem na stanovisko Evropského výboru regionů ze dne 18. ledna 2017 s názvem 
„Reakce EU na demografickou výzvu“ (2017/C017/08),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 19. února 2020 s názvem „Formování digitální 
budoucnosti Evropy“ (COM(2020)0067),

– s ohledem na návrh doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou 
konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost, který předložila Komise dne 
1. července 2020 (COM(2020)0275),

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 1. července 2020, který 
doprovází návrh doporučení Rady „Most k pracovním místům – posílení záruk pro 
mladé lidi“ (SWD(2020)0124),

– s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 10. července 2020 o návrhu rozhodnutí 

2 Úř. věst. L 180, 19.7.2000, s. 22.
3 Úř. věst. C 137E, 27.5.2010, s. 68.
4 Přijaté texty, P9_TA(2020)0176.
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Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států5,

– s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 8. července 2020 o návrhu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde 
o zdroje na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí6,

– s ohledem na své usnesení ze dne 10. října 2019 o zaměstnanosti a sociálních politikách 
v eurozóně7,

– s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 4. dubna 2019 o návrhu rozhodnutí Rady 
o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států8,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci o evropském semestru 
pro koordinaci hospodářské politiky: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční 
strategii pro udržitelný růst na rok 2020,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 17. prosince 2019 nazvané „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, která doprovází sdělení Komise o strategii pro udržitelný růst na rok 
2020,

– s ohledem na rozhodnutí Rady (EU) 2019/1181 ze dne 8. července 2019 o hlavních 
směrech politik zaměstnanosti členských států9,

– 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 201910,

– s ohledem na „Politické směry pro příští Evropskou komisi 2019–2024: Unie, která si 
klade vyšší cíle“, které předložila předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
23. ledna 2019 k „sociálnímu dialogu pro inovace v digitální ekonomice“,

– s ohledem na ekonomickou prognózu Komise z jara roku 2020, která byla zveřejněna 
dne 6. května 2020,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 18. září 
2020 k „Důstojným minimálním mzdám v celé Evropě“,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
15. července 2020 k „Plánu na podporu oživení Evropy a víceletému finančnímu rámci 

5 Přijaté texty P9_TA(2020)0194.
6 Přijaté texty, P9_TA(2020)0180.
7 Přijaté texty P9_TA(2019)0033.
8 Přijaté texty, P8_TA(2019)0337.
9 Úř. věst. L 185, 11.7.2019, s. 44.
10 Přijaté texty, P8_TA(2019)0202.
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na období 2021–2027“,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
11. prosince 2019 ke „Společným minimálním standardům v oblasti pojištění 
v nezaměstnanosti v členských státech EU – konkrétní krok k účinnému provádění 
evropského pilíře sociálních práv“,

– s ohledem na studii Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek 
(Eurofound) „COVID-19: Politické reakce v Evropě“,

– s ohledem na technickou zprávu Společného výzkumného střediska nazvanou „Opatření 
omezující volný pohyb osob v souvislosti s pandemií COVID-19 a trhy práce v EU“, 
která byla zveřejněna v roce 2020, a zejména s ohledem na analýzu nejnovějších 
dostupných důkazů o formách práce na dálku v EU,

– s ohledem na revidovanou Evropskou sociální chartu a turínský proces zahájený v roce 
2014, jehož cílem je posílení smluvního systému Evropské sociální charty v Radě 
Evropy a v jejím vztahu k právu Evropské unie,

– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

– s ohledem na stanoviska Výboru pro kulturu a vzdělávání a Výboru pro práva žen 
a rovnost pohlaví,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A9-0233/2020),

A. vzhledem k tomu, že udržitelný rozvoj je základním cílem Evropské unie; vzhledem 
k tomu, že sociálně tržní hospodářství je založeno na dvou doplňujících se pilířích, 
konkrétně na prosazování hospodářské soutěže a na zásadních opatřeních v oblasti 
sociální politiky, což by mělo vést k dosažení plné zaměstnanosti a sociálního pokroku; 
vzhledem k tomu, že udržitelný rozvoj má tři pilíře, a to ekonomický, sociální 
a environmentální; vzhledem k tomu, že udržitelný rozvoj je založen mimo jiné na plné 
zaměstnanosti a sociálním pokroku; vzhledem k tomu, že se jedná o základní cíl 
Evropské unie stanovený v čl. 3 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii (SEU); vzhledem 
k tomu, že doposud byla upřednostňována hospodářská a environmentální udržitelnost;

B. vzhledem k tomu, že Evropa čelí novým výzvám, jako jsou rostoucí mezigenerační 
nerovnost, pokles sociálních, zdravotních, hospodářských a environmentálních 
příležitostí a zdrojů, územní rozdíly a nerovný přístup k základním sociálním 
a zdravotnickým službám, pracovním místům, obchodním příležitostem a sociální 
infrastruktuře; vzhledem k tomu, že EU a členské státy mají společnou odpovědnost za 
snižování nerovností; vzhledem k tomu, že po hospodářské krizi v roce 2008 se ve 
většině členských států zvýšily nerovnosti (v oblasti příjmů a příležitostí), což ohrožuje 
udržitelnost a inkluzivnost růstu a sociální soudržnost, a že v této souvislosti byl pokrok 
při plnění cílů strategie Evropa 2020 obtížný;

C. vzhledem k tomu, že v Evropě a ve světě existuje silná a uznávaná potřeba 
spravedlivého přechodu na udržitelné využívání zdrojů, snižování emisí CO2 a silnou 
ochranu životního prostředí s cílem ochránit živobytí, bezpečnost, zdraví a prosperitu 
budoucích generací; vzhledem k tomu, že přechod ke stabilnímu a udržitelnému 
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ekologickému hospodářství šetrnému k životnímu prostředí a k sociálnímu rozměru 
bude vyžadovat spolupráci mezi veřejnými a soukromými subjekty a musí být 
doprovázen procesem reindustrializace, modernizace průmyslové základny a posilování 
vnitřního trhu; vzhledem k tomu, že ekologická, digitální a demografická transformace 
se týká evropských regionů, odvětví, pracovníků a skupin obyvatelstva různými 
způsoby a že tento přechod bude vyžadovat výraznou změnu kvalifikace a přerozdělení 
pracovních sil, aby se zabránilo rušení pracovních míst v postižených odvětvích;

D. vzhledem k tomu, že evropské regiony, v nichž je nejvíce potřebná udržitelná 
transformace, jsou obvykle také regiony s vysokou úrovní chudoby a vyloučení; 
vzhledem k tomu, že jsou zapotřebí rozhodná opatření a investice pro rychlé oživení, 
které by se mělo zaměřit na zmírnění hospodářských a sociálních dopadů pandemie, 
obnovení hospodářské činnosti, podporu udržitelného rozvoje, ekologickou 
transformaci, digitální transformaci a uplatňování zásad evropského pilíře sociálních 
práv s cílem dosáhnout účinnějšího a silnějšího sociálního státu; vzhledem k tomu, že 
Evropa konkurenceschopná na mezinárodní úrovni musí být založena na silné sociální 
Evropě s cílem vytvořit cestu k udržitelnému růstu, kvalitním pracovním místům 
a solidním systémům sociálního zabezpečení pro všechny;

E. vzhledem k tomu, že výzkum nadace Eurofound ukazuje složitost sociálního rozměru 
Evropské unie, a navrhuje, aby byl srovnávací přehled sociálních ukazatelů doplňující 
evropský pilíř sociálních práv doplněn o další ukazatele týkající se kvality pracovních 
míst, sociální spravedlnosti a rovných příležitostí, solidních systémů sociálního 
zabezpečení a spravedlivé mobility;

F. vzhledem k tomu, že v roce 2010 byla zahájena strategie Evropa 2020 na podporu 
inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění; vzhledem k tomu, že 
provádění Lisabonské strategie by mělo klást větší důraz spíše na udržitelnost 
a začlenění než na růst;

G. vzhledem k tomu, že podle článku 151 Smlouvy o fungování EU Unie a členské státy, 
vědomy si základních sociálních práv, jak jsou stanovena v Evropské sociální chartě 
podepsané v Turínu dne 18. října 1961 a v Chartě Společenství základních sociálních 
práv pracovníků z roku 1989, mají za cíl podporu zaměstnanosti, zlepšování životních 
a pracovních podmínek tak, aby bylo možno tyto podmínky harmonizovat a přitom 
udržet jejich zvýšenou úroveň, přiměřenou sociální ochranu, sociální dialog, rozvoj 
lidských zdrojů za účelem trvale vysoké zaměstnanosti a boje proti vyloučení; vzhledem 
k tomu, že za iniciativy vyplývající z evropského pilíře sociálních práv nesou společnou 
odpovědnost EU a členské státy, které mají různé sociální systémy a tradice; vzhledem 
k tomu, že tyto iniciativy by proto měly chránit vnitrostátní systémy kolektivního 
vyjednávání, které poskytují vyšší úroveň ochrany; vzhledem k tomu, že základní práva, 
proporcionalita, právní jistota, rovnost před zákonem a subsidiarita jsou obecnými 
zásadami práva EU a jako takové musí být dodržovány;

H. vzhledem k tomu, že ženy jsou nedostatečně zastoupeny ve vedoucích hospodářských 
a politických pozicích, v nichž se přijímají rozhodnutí o politických reakcích na 
pandemii COVID-19; vzhledem k tomu, že ženy by měly být zapojeny do 
rozhodovacího procesu, aby přinesly více úhlů pohledu, znalostí a zkušeností, což by 
vedlo k lepším politickým výsledkům;
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I. vzhledem k tomu, že systémy sociálního zabezpečení přispívají k zajištění důstojného 
života; vzhledem k tomu, že tyto systémy zahrnují sociální zabezpečení, zdravotní péči, 
vzdělávání, bydlení, zaměstnanost, spravedlnost a sociální služby pro znevýhodněné 
skupiny a hrají klíčovou úlohu při dosahování udržitelného sociálního rozvoje, podpoře 
rovnosti a sociální spravedlnosti a zajišťování práva na sociální ochranu, jak je 
zakotveno ve Všeobecné deklaraci lidských práv (1948); vzhledem k tomu, že politiky 
sociální ochrany jsou klíčovými prvky vnitrostátních strategií rozvoje, jejichž cílem je 
snížit chudobu a zranitelnost v průběhu celého životního cyklu a podpořit udržitelný 
růst podporující začlenění;

J. vzhledem k tomu, že sociální dialog a kolektivní vyjednávání jsou pro zaměstnavatele 
a odbory klíčovými nástroji, které umožňují vytvářet spravedlivé mzdy a pracovní 
podmínky, a že silné systémy kolektivního vyjednávání zvyšují odolnost členských 
států v době hospodářské krize; vzhledem k tomu, že společnosti se silnými systémy 
kolektivního vyjednávání jsou obvykle bohatší a panuje v nich větší míra rovnosti; 
vzhledem k tomu, že právo na kolektivní vyjednávání je záležitostí, jež se týká všech 
evropských pracovníků, což může mít také zásadní vliv na demokracii a právní stát, 
včetně úcty k základním sociálním právům; vzhledem k tomu, že kolektivní 
vyjednávání je základním evropským právem a že orgány EU jsou povinny je 
respektovat na základě článku 28 Listiny základních práv; vzhledem k tomu, že v této 
souvislosti politiky, které respektují, podporují a posilují kolektivní vyjednávání 
a postavení pracovníků v systémech nastavování mezd, hrají zásadní úlohu při 
dosahování vysoce kvalitních pracovních podmínek;

K. vzhledem k tomu, že kolektivní vyjednávání je klíčovým nástrojem pro prosazování 
práv na pracovišti; vzhledem k tomu, že podle údajů OECD v posledních desetiletích 
výrazně poklesla hustota odborů i působnost kolektivního vyjednávání; vzhledem 
k tomu, že od roku 2000 se působnost kolektivního vyjednávání snížila ve 22 z 27 
členských států EU; vzhledem k tomu, že kvalita práce a pracovního prostředí je 
v průměru vyšší v zemích s dobře organizovanými sociálními partnery a širokou 
působností kolektivních smluv; vzhledem k tomu, že pokud má kolektivní vyjednávání 
širokou působnost a je dobře koordinováno, podporuje dobrou výkonnost trhu práce;

L. vzhledem k tomu, že podle nadace Eurofound je kolektivní vyjednávání pod tlakem a že 
hospodářský pokles v roce 2008 vedl k decentralizaci kolektivního vyjednávání; 
vzhledem k tomu, že ačkoli se odhaduje, že na každého šestého pracovníka v EU se 
vztahuje kolektivní smlouva o mzdách, je obtížné získat kvalitní důkazy ve formě 
podrobnějších údajů o působnosti kolektivního vyjednávání a o kolektivních smlouvách 
v celé EU; vzhledem k tomu, že podle údajů Evropského odborového institutu (ETUI) 
je průměrná míra členství v odborových organizacích v celé EU přibližně 23 %, 
přičemž mezi jednotlivými členskými státy jsou velké rozdíly v míře členství, která se 
pohybuje mezi 74 % a 8 %; vzhledem k tomu, že členství v organizacích 
zaměstnavatelů a podíl trhů, které představují, se značně liší;

M. vzhledem k tomu, že sociální investice jsou investice do lidí za účelem zlepšení jejich 
životních podmínek; vzhledem k tomu, že k hlavním politickým oblastem pro sociální 
investice patří sociální zabezpečení, zdravotní péče, dlouhodobá péče, vzdělávání, 
bydlení, zaměstnanost, spravedlnost a sociální služby pro znevýhodněné skupiny; 
vzhledem k tomu, že správně navržené sociální politiky výrazně přispívají 
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k udržitelnému rozvoji a růstu, jakož i k ochraně lidí před chudobou, a že působí jako 
hospodářské stabilizátory;

N. vzhledem k tomu, že jako jeden z důsledků pandemie COVID-19 má podle odhadů 
vzrůst míra chudoby; vzhledem k tomu, že tento vývoj více ohrožuje ženy, mladé lidi, 
starší osoby, osoby se zdravotním postižením a velké rodiny; vzhledem k tomu, že počet 
osob v jednočlenných domácnostech a starších osob, které žijí samy, roste; vzhledem 
k tomu, že osoby v jednočlenné domácnosti jsou více ohroženy chudobou a sociálním 
vyloučením, přičemž zejména starší ženy jsou více ohroženy chudobou než starší muži, 
pokud žijí sami; vzhledem k tomu, že domácnosti rodičů samoživitelů jsou vystaveny 
vysokému riziku chudoby a deprivace a mají potíže vyjít s finančními prostředky 
v důsledku jediného příjmu a nižší míry zaměstnanosti; vzhledem k tomu, že rostoucí 
počet mladých dospělých spoléhá na bydlení u rodičů, aby se tak chránili před 
chudobou, avšak 29 % třígeneračních domácností je ohroženo chudobou a 13 % trpí 
vážnou deprivací;

O. vzhledem k tomu, že diskriminace na základě pohlaví v domácnosti a na trhu práce 
může vést k nerovnoměrnému rozdělení zdrojů, a ženy se tak stávají zranitelnějšími 
vůči chudobě a sociálnímu vyloučení než muži; vzhledem k tomu, že pokud jsou ženy 
postiženy chudobou, mají menší možnost se z ní vymanit;

P. vzhledem k tomu, že trh práce v EU je stále horizontálně i vertikálně velmi segregovaný 
a že ženy jsou nadměrně zastoupeny v méně ziskových odvětvích; vzhledem k tomu, že 
pandemií COVID-19 byly zasaženy zejména ženy s nejistými smlouvami, protože právě 
ony přišly o zaměstnání jako první, což mělo finanční dopady na jejich rodiny i jejich 
ekonomickou nezávislost a vedlo to k tomu, že v době krize obdržely nedostatečnou 
sociální podporu;

Q. zdůrazňuje, že v roce 2018 bylo v EU-27 ohroženo chudobou nebo sociálním 
vyloučením téměř 109 milionů osob, což odpovídá 21,7 % celkového počtu obyvatel, 
přičemž 23 milionů z nich jsou děti11; vzhledem k tomu, že EU nedosáhla svého cíle 
snížit do roku 2020 počet osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením 
nejméně o 20 milionů; vzhledem k tomu, že v důsledku krize COVID-19 se v Unii 
pravděpodobně zvýší počet osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením; 
vzhledem k tomu, že bezdomovectví v posledním desetiletí ve většině členských států 
soustavně rostlo, a to o 70 %, přičemž v EU je každou noc bez přístřeší nejméně 
700 000 osob; vzhledem k tomu, že pandemie COVID-19 prokázala, že bezdomovectví 
je sociální krizí i krizí veřejného zdraví12; vzhledem k tomu, že přibližně pětině lidí 
v EU hrozí vysoké zadlužení a že mnoho lidí nepobírá sociální dávky, na něž mají 
v rámci svých vnitrostátních systémů nárok;

R. vzhledem k tomu, že každý pátý pracovník v EU má práci nízké kvality; vzhledem 
k tomu, že se v příštím desetiletí očekává další nárůst polarizace pracovních míst 
a atypických forem zaměstnání a větší počet pracovních míst na horním a spodním 
konci spektra dovedností13; vzhledem k tomu, že technologické změny a využívání 

11 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163468/3-16102019-CP-EN.pdf/edc3178f-ae3e-9973-
f147-b839ee522578 
12 https://www.feantsa.org/public/user/Resources/resources/Rapport_Europe_2020_GB.pdf
13 Eurofound (2018), Vzestupná konvergence v EU: pojmy, měření a ukazatele, Úřad pro publikace Evropské 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163468/3-16102019-CP-EN.pdf/edc3178f-ae3e-9973-f147-b839ee522578
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163468/3-16102019-CP-EN.pdf/edc3178f-ae3e-9973-f147-b839ee522578
https://www.feantsa.org/public/user/Resources/resources/Rapport_Europe_2020_GB.pdf


PE657.413v02-00 10/50 RR\1219102CS.docx

CS

umělé inteligence by mohly výrazně změnit trh práce; vzhledem k tomu, že to vede 
k dalším nerovnostem v příjmech; vzhledem k tomu, že poptávka po pracovní síle byla 
trvale nejslabší uprostřed příjmové stupnice, a to především v období recese a snižování 
zaměstnanosti v letech 2008 až 2013, částečně v důsledku přesunu pracovních míst 
z odvětví výroby a stavebnictví do odvětví služeb; vzhledem k tomu, že pandemie 
pravděpodobně tento trend ještě posílí; vzhledem k tomu, že pracovní místa s nízkou 
kvalifikací budou pro společnosti vždy zásadní a že musí nabídnout důstojnou mzdu 
a podmínky; vzhledem k tomu, že digitalizace může vytvářet příležitosti ke zvyšování 
kvalifikace, ale nutně nezlepšuje pracovní podmínky a nevytváří nová kvalitní pracovní 
místa pro všechny;

S. vzhledem k tomu, že je obtížné přejít od pracovních smluv na dobu určitou ke 
smlouvám na dobu neurčitou; vzhledem k tomu, že 60 % pracovníků je nedobrovolně 
zaměstnáno na dobu určitou; vzhledem k tomu, že míra přechodu je obzvláště nízká 
v zemích s vysokou mírou zaměstnání na dobu určitou; vzhledem k tomu, že rovněž 
orgány veřejné správy se příliš často spoléhají na to, že úředníky nahradí dočasnými 
pracovníky s nejistějšími pracovními podmínkami;

T. vzhledem k tomu, že výzkum nadace Eurofound týkající se „nových forem 
zaměstnávání“ ukazuje, že na vznikající a stále důležitější formy zaměstnání, které se 
odchylují od tradičních vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem nebo se 
vyznačují netradiční organizací práce a pracovními zvyklostmi, se často méně vztahuje 
sociální zabezpečení, sociální dialog a kolektivní vyjednávání; vzhledem k tomu, že tyto 
formy zaměstnání jsou rovněž ve větší míře využívány během ekonomicky náročných 
období, a proto by měly být zvažovány intervence proti očekávané krizi na trhu práce 
v důsledku pandemie COVID-19;

U. vzhledem k tomu, že míra nezaměstnanosti přesahuje 7 % a v případě mladých lidí 
vzrostla na 17 %, přičemž se očekává, že se v důsledku onemocnění COVID-19 ještě 
zvýší14, což se bude týkat zvláště žen a pracovníků na málo kvalifikovaných pracovních 
místech; vzhledem k tomu, že se očekává, že míra nezaměstnanosti v eurozóně vzroste 
z 8,3 % v roce 2020 na zhruba 9,3 % v roce 2021, přičemž mezi jednotlivými členskými 
státy budou značné rozdíly15; vzhledem k tomu, že míra nezaměstnanosti určitých 
skupin, jako jsou osoby se zdravotním postižením, etnické menšiny, např. Romové, 
mladí lidé a starší osoby, může být výrazně vyšší; vzhledem k tomu, že podle průzkumu 
nadace Eurofound „Život, práce a onemocnění COVID-19“ měla krize související 
s pandemií COVID-19 dramatický dopad na trh práce, přičemž 8 % zaměstnanců 
a 13 % samostatně výdělečně činných osob od počátku pandemie ztratilo zaměstnání; 
vzhledem k tomu, že dopad krize pocítili rovněž ti, kteří zůstali na trhu práce, ve formě 
značného snížení počtu odpracovaných hodin, což se projevilo ve ztrátě příjmů 
a obavách ohledně budoucí účasti na trhu práce a finanční nejistoty;

V. vzhledem k tomu, že podle Eurostatu bylo v roce 2018 v EU-28 8,3 milionu 

unie, Lucemburk.
Eurofound (2017), Šestý průzkum pracovních podmínek v Evropě – souhrnná zpráva (aktualizace z roku 2017), 
Úřad pro publikace Evropské unie, Lucemburk.
14 Statistika nezaměstnanosti: Eurostat, červenec 2020
15 Hospodářská prognóza, podzim 2020, Evropská komise, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-
finance/ip136_en.pdf

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Unemployment_statistics#Youth_unemployment
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip136_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip136_en.pdf
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podzaměstnaných osob pracujících na částečný úvazek, 7,6 milionu osob bylo 
k dispozici pro trh práce, ale nehledalo práci, a dalších 2,2 milionu hledalo práci, aniž 
by mohlo začít v krátké době pracovat; vzhledem k tomu, že v roce 2018 se v EU-28 
setkalo se situací podobou nezaměstnanosti celkem 18,1 milionu osob;

W. vzhledem k tomu, že boj proti nezaměstnanosti mladých lidí a starších osob zůstává 
jednou z největších výzev na regionální úrovni v EU;

X. vzhledem k tomu, že krize COVID-19 odhalila zneužívání týkající se práv 
přeshraničních, příhraničních a sezónních pracovníků a nejistotu jejich situace, neboť 
mají nízkou úroveň sociální ochrany a koordinace sociálního zabezpečení; vzhledem 
k tomu, že v důsledku toho jsou potřebné silnější regulace, účinnější sledování a účinné 
prosazování důstojných pracovních podmínek, bydlení a zdraví a bezpečnosti při práci; 
vzhledem k tomu, že v tomto ohledu je třeba zlepšit směrnici o agenturním 
zaměstnávání;

Y. vzhledem k tomu, že v roce 2019 činil rozdíl mezi zaměstnaností mužů a žen 11,7 %; 
vzhledem k tomu, že tento rozdíl má pro EU obrovské ekonomické náklady, které 
odpovídají 320 miliardám EUR ročně, tj. 2,7 % HDP EU; vzhledem k tomu, že krize 
související s onemocněním COVID-19 má nepřiměřený dopad na pracovní a sociální 
situaci žen, neboť 26,5 % že má nejisté zaměstnání, což představuje 60 % pracovníků 
na částečný úvazek; vzhledem k tomu, že ženy jsou více než muži postiženy potížemi 
vyplývajícími z pandemie COVID-19, a to v důsledku toho, v jakých odvětvích jsou 
převážně zaměstnány, a v důsledku péče o děti a starší osoby, která stále ještě 
významně spočívá na jejich bedrech;

Z. vzhledem k tomu, že osoby se zdravotním postižením a starší osoby jsou obzvláště 
citlivé vůči krizi COVID-19; vzhledem k tomu, že je pravděpodobné, že tyto osoby 
budou nepřiměřeně postiženy a že mají zvláštní potřeby podpory, které musí být 
zohledněny již od samého počátku řešení pandemie, přičemž z výzkumu vyplývá, že 
tyto skupiny jsou významně ohroženy problémy v oblasti duševního zdraví;

AA. vzhledem k tomu, že evropské regiony čelí dlouhodobým demografickým trendům, od 
delší střední délky života po nižší porodnost, stárnoucí společnosti, úbytek pracovní 
síly, menší domácnosti a rostoucí urbanizaci; vzhledem k tomu, že klesající podíl 
Evropy na světové populaci, kdy se očekává, že do roku 2070 bude představovat méně 
než 4 %, přinese výzvy; vzhledem k tomu, že venkovské a okrajové oblasti jsou silně 
zasaženy demografickými změnami;

AB. vzhledem k tomu, že pandemie postihla zejména starší osoby, což v některých 
případech zhoršuje situaci osob, které se ocitly v izolaci; vzhledem k tomu, že starší 
osoby jsou nejvíce ohroženy chybějícím přístupem k internetu a moderním 
technologiím, a proto jim hrozí vyšší riziko vyloučení, a to i digitálního vyloučení; 

AC. vzhledem k tomu, že krize vede k nárůstu chudoby ve městech, přičemž se více dotýká 
domácností se středními příjmy a vede ke vzniku nových ohrožených skupin, 
prohloubení územních nerovností, zhoršení sociálních znevýhodnění ve 
znevýhodněných městských oblastech a k nerovnému přístupu k veřejným službám, což 
způsobuje nárůst poptávky po sociálních službách a sociální infrastruktuře na místní 
úrovni v době, kdy jsou místní rozpočty přetěžovány;
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AD. vzhledem k tomu, že výzkum založený na průzkumu pracovních podmínek v Evropě 
z roku 2015 ukázal, že dvakrát více pracovníků, kteří pravidelně pracují na dálku, než 
pracovníků, kteří pracují v prostorách zaměstnavatele, pracuje více než 48 hodin týdně 
stanovených v právních předpisech Unie, a odpočívá mezi pracovními dny méně než 
11 hodin; vzhledem k tomu, že téměř 30 % těchto osob pracujících na dálku uvádí, že 
pracují ve svém volném čase každý den nebo několikrát týdně, ve srovnání s méně než 
5 % pracovníků v „kancelářích“; vzhledem k tomu, že u pracovníků pravidelně 
pracujících na dálku je rovněž pravděpodobnější, že si budou stěžovat na stres 
v souvislosti s prací, na poruchy spánku a na problém se sladěním pracovních 
a rodinných odpovědností;

AE. vzhledem k tomu, že v důsledku pandemie COVID-19 a opatření k jejímu řešení, 
konkrétně omezení volného pohybu a zavedení práce na dálku, jsou ženy v násilnických 
vztazích trvale vystaveny násilí, což zvýšilo počet případů násilí vůči ženám; vzhledem 
k tomu, že jedním z důsledků období omezení volného pohybu byl prudký nárůst násilí 
páchaného na základě pohlaví a násilí v rámci rodiny, jehož míra se v některých 
evropských zemích zvýšila asi o 30 %; vzhledem k tomu, že v posledních 12 měsících 
zažilo po celém světě sexuální nebo fyzické násilí více než 243 milionů žen ve věku 15 
až 49 let;

AF. vzhledem k tomu, že tlak na ženy se ještě zvýšil; vzhledem k tomu, že nově zavedené 
formy práce, které umožňují prodlužování a jdou na úkor oddělení pracovního 
a soukromého života, vedly v období omezení volného pohybu k prudkému nárůstu 
nových forem psychického a sexuálního obtěžování on-line i offline; vzhledem k tomu, 
že převážná většina společností a vlád nezavedla žádná opatření proti těmto jevům;

1. zdůrazňuje, že EU zahájila transformaci směrem k nízkouhlíkovému, klimaticky 
neutrálnímu a oběhovému hospodářství účinně využívajícímu zdroje, které musí zajistit 
nejvyšší míru sociální spravedlnosti, zlepšit životní podmínky, sociální pokrok, 
bezpečnost, blahobyt, rovnost a začleňování a nesmí nikoho opomíjet; je přesvědčen, že 
udržitelný rozvoj je hluboce zakořeněn v evropském projektu a evropských hodnotách 
a že sociální udržitelnost je základním předpokladem pro spravedlivou ekologickou, 
digitální a demografickou transformaci podporující začlenění; trvá na tom, že v zájmu 
snížení nerovností musí být tyto procesy zasazeny do přechodu, který může nabídnout 
sociální příležitosti a sdílenou prosperitu; zdůrazňuje, že sociální spravedlnost, důstojná 
práce se zabezpečením životního minima, rovné příležitosti, spravedlivá mobilita 
a odolné systémy sociálního zabezpečení jsou základními prvky spravedlivé 
transformace na udržitelnou a sociální Evropu;

2. je přesvědčen, že toto období oživení musí být časem reforem plně zaměřených na 
provádění Agendy OSN 2030 a jejích 17 cílů udržitelného rozvoje, jež budou založeny 
na solidaritě, integraci, sociální spravedlnosti, spravedlivém rozdělení bohatství, 
rovnosti žen a mužů, kvalitních veřejných systémech sociálního zabezpečení, kvalitní 
zaměstnanosti a udržitelném růstu, což je model, který zajišťuje rovnost a sociální 
ochranu, zohledňuje potřeby zranitelných skupin, posiluje účast a občanství a zlepšuje 
životní úroveň pro všechny; považuje to za nejlepší způsob, jak může EU vyjít z této 
krize udržitelnější, odolnější a spravedlivější pro příští generaci;

3. zdůrazňuje, že pokrok směrem k udržitelné, spravedlivé a inkluzivní sociální Evropě 
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vyžaduje silný společný závazek jak k pokroku v rámci Agendy OSN 2030, tak 
k provádění a realizaci zásad a práv obsažených v evropském pilíři sociálních práv; 
zdůrazňuje, že je třeba vypracovat ambiciózní politický program s identifikovatelnými, 
proveditelnými, udržitelnými, jasnými a povinnými cíli a ukazateli sociální 
udržitelnosti; poukazuje na to, že příští sociální summit EU, který by se měl konat 
v květnu 2021 v Portu, by byl skvělou příležitostí pro přijetí takového programu na 
nejvyšší politické úrovni ze strany vedoucích představitelů 27 členských států 
a Evropské rady, Evropského parlamentu a Evropské komise; vyzývá k zapojení 
sociálních partnerů do celého procesu;

Správní rámec pro sociální pokrok

4. domnívá se, že v programu summitu v Portu by se měl uplatňovat dvojí přístup, tj. měl 
by se zaměřit na část Agendy EU pro udržitelný rozvoj 2030 týkající se sociální 
udržitelnosti a současně by měl připravit cestu pro realizaci zásad evropského pilíře 
sociálních práv tím, že přijme akční plán a naváže na Lisabonskou strategii, přičemž by 
měl stanovit ambiciózní a závazné cíle a nástroje definující cestu k sociálnímu pokroku 
a udržitelnosti; domnívá se, že tato agenda by mohla obsahovat strategický rámec pro 
udržitelnou, spravedlivou a inkluzivní sociální Evropu pro rok 2030;

5. domnívá se, že cíle nového programu pro silnou sociální Evropu se musí zaměřit se na 
ochranu všech, zejména těch nejzranitelnějších, a na to, aby bylo oživení inkluzivní 
a sociálně spravedlivé, a že tyto cíle musí být posíleny prostřednictvím povinné 
vymahatelnosti přihlížející ke specifickým rysům a potřebám členských států 
a odrážející hospodářské a environmentální povinnosti, jejichž dodržování je spojeno 
s°přístupem k evropským finančním prostředkům; domnívá se, že v tomto smyslu by 
měly být politické kroky, programy a reformy na úrovni EU a členských států navrženy 
tak, aby přispívaly k dosažení těchto závazných cílů, a že právní ochrana by měla 
znamenat, že bude zabráněno opatřením, politikám, programům či reformám, jež by 
mohly mít negativní dopad na pokrok směrem k dosažení těchto cílů nebo jež by mohly 
tomuto pokroku bránit;

6. je přesvědčen, že správní rámec pro sociální a udržitelnou Evropu by měl vycházet 
z těchto reforem: začlenění evropského pilíře sociálních práv a protokolu o sociálním 
pokroku do Smluv, ochrana sociálních práv na stejné úrovni jako ekonomických svobod 
na jednotném trhu a přijetí paktu o udržitelném rozvoji a sociálním pokroku, který 
stanoví sociální a udržitelné cíle coby povinné za účelem dosažení cílů OSN v oblasti 
udržitelného rozvoje; domnívá se, že proces evropského semestru by se měl navíc řídit 
metodou Společenství a měl by být dohodnut mezi Radou a Evropským parlamentem, 
zatímco více oblastí sociální politiky by mělo spadat do rozhodovacího procesu 
schvalování kvalifikovanou většinou, zejména pokud jde o zákaz diskriminace, sociální 
ochranu pracovníků (mimo přeshraniční situace), ochranu pracovníků při ukončení 
pracovního poměru, zastupování a kolektivní obranu zájmů pracovníků 
a zaměstnavatelů a podmínky zaměstnávání státních příslušníků třetích zemí oprávněně 
pobývajících v EU;

Finanční prostředky pro silnou sociální a udržitelnou Evropu

7. vyzývá členské státy, aby k zajištění úhrady mimořádných výdajů, která má vést 
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k zamezení sociálním důsledkům krize spojené s pandemií onemocnění COVID-19 
a jejich zmírnění, k posílení systémů sociálního zabezpečení a k financování kvalitních 
pracovních míst, veřejných služeb, boje proti chudobě a ekologické a digitální 
transformace, plně využily flexibility při uplatňování unijních pravidel týkajících se 
veřejných financí a fiskální politiky; vítá nástroj Next Generation EU coby unijní plán 
na podporu oživení; zdůrazňuje, že má-li být zajištěna sociální spravedlnost, sociální 
soudržnost a prosperita pro všechny, lze spravedlivé ekologické a digitální transformace 
dosáhnout pouze na základě přiměřené podpory vzdělávání a infrastruktury v oblasti 
sociální a zdravotní péče; je znepokojen tím, že se v době stávající krize systémy 
sociálního zabezpečení potýkají s nebývalým tlakem a že dojde k exponenciálnímu 
růstu souvisejících veřejných výdajů; poukazuje na to, že výdaje na krizová opatření by 
neměly jít na úkor osob s nejnižším životním standardem, ale měly by být hrazeny 
spravedlivě; zdůrazňuje proto, že pokud májí vést investiční snahy EU k oživení, musejí 
mít prostřednictvím plánu na podporu oživení silný sociální rozměr a vést k upevnění 
systémů sociálního zabezpečení a rozšíření investic do sociálního zabezpečení, 
k většímu přístupu ohrožených skupin ke zdravotní péči a vzdělávání, dostupnému 
bydlení, pracovním místům, spravedlnosti a sociálním službám, aby bylo možné bojovat 
proti sociálnímu dopadu krize; domnívá se, že investice do vzdělávání, dobře 
koncipovaných progresivních daňových systémů a systémů dávek, sociálních investic 
a poskytování kvalitních veřejných a sociálních služeb jsou klíčovým nástrojem, který 
brání předávání znevýhodnění z jedné generace na další; poukazuje na to, že v kontextu 
evropského plánu na podporu oživení a nástroje na podporu oživení a odolnosti je 
důležité uplatňovat evropský pilíř sociálních práv, který je stejně důležitý jako Zelená 
dohoda pro Evropu a digitální transformace; požaduje tedy, aby nadcházející reformy 
spojené s balíčkem opatření sloužících k oživení zahrnovaly coby jeden z hlavních cílů 
národních programů reforem vzestupnou sociální konvergenci, které by mělo být 
dosaženo mimo jiné na základě finanční podpory; v tomto smyslu se domnívá, že nové 
cíle programu z Porta pro rok 2030 by měly být spolu s hospodářskými 
a environmentálními cíli podporovány prostřednictvím plánu na podporu oživení;

8. zdůrazňuje, že sociální investice v rámci balíčku opatření sloužících k oživení by měly 
být z hlediska ambicí v souladu s cíli programu z Porta, aby byla zajištěna i nezbytná 
finanční podpora; domnívá se, že částka rovná investicím do environmentálních 
a digitálních priorit každého z plánů obnovy a odolnosti jako taková je věnována plnění 
cílů evropského pilíře sociálních práv a dosažení cílů programu z Porta a že konkrétní 
plány sociálního pokroku by měly být doplňkem národních plánů na podporu oživení 
a odolnosti a vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu; je přesvědčen, že tyto 
plány sociálního pokroku by měly obsahovat nástin toho, jak budou plněny cíle 
programu z Porta a zásady evropského pilíře sociálních práv, a obsahovat informace 
o velikosti sociálních investic, dotyčných oblastech a o tom, jakého pokroku má být 
dosaženo;

9. připomíná, že režimy zkrácené pracovní doby jsou účinným nástrojem na ochranu 
pracovních míst během hospodářské krize; vítá vytvoření nástroje pro dočasnou 
podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci (SURE) jako 
mimořádného opatření na podporu režimů zkrácené pracovní doby v členských státech 
v souvislosti s koronavirovou krizí; zdůrazňuje, že se jedná o klíčový nástroj 
na podporu vnitrostátních režimů zkrácené pracovní doby, jež umožní ochránit pracovní 
místa a dovednosti a zachovat větší část mezd a příjmů; vyzývá Komisi, aby důkladně 



RR\1219102CS.docx 15/50 PE657.413v02-00

CS

vyhodnotila výsledky používání tohoto dočasného nástroje a posoudila v tomto ohledu 
možnost zavedení stálého zvláštního nástroje, který by byl na žádost členských států 
uveden do chodu v případě jakékoli neočekávané krize, která by vedla k neustálému 
růstu výdajů na režimy zkrácených úvazků a podobná opatření; vyzývá Komisi 
a členské státy k tomu, aby zajistily poskytování finanční pomoci pouze podnikům, 
které nejsou registrovány v zemích uvedených na společném unijním seznamu 
jurisdikcí třetích zemí v daňové oblasti nebo v příloze 1 závěrů Rady o revidovaném 
unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti; vyzývá Komisi 
a členské státy k zajištění toho, aby příjemci finančních prostředků dodržovali základní 
hodnoty zakotvené ve Smlouvách a aby podniky, které obdrží veřejnou finanční 
podporu, chránily své pracovníky, zaručily důstojné pracovní podmínky, dodržovaly 
dohody s odbory a příslušné kolektivní smlouvy, hradily svůj podíl na daních a zdržely 
se zpětného odkupu akcií, vyplácení bonusů manažerům i vyplácení dividend 
akcionářům; poukazuje na to, že je důležité kombinovat programy zkrácených 
pracovních úvazků se vzděláváním a odbornou přípravou příslušných pracovníků;

10. vítá oznámení předsedkyně Evropské komise, že předloží unijní systém zajištění dávek 
v nezaměstnanosti, a naléhavě žádá Komisi, aby svůj návrh představila; vyzývá k tomu, 
aby tento nástroj chránil všechny typy pracovníků, snížil tlak způsobený vnějšími otřesy 
na veřejné finance a chránil vnitrostátní systémy dávek v nezaměstnanosti během krizí, 
které vedou k náhlému nárůstu výdajů; vyzývá k tomu, aby se návrh vztahoval na 
členské státy HMU s možností přistoupení pro další země;

11. vítá zavedení Fondu pro spravedlivou transformaci; zdůrazňuje, že široké společenské 
přijetí opatření na ochranu životního prostředí a opatření v oblasti klimatu má zásadní 
význam z hlediska jejich účinného provádění; naléhavě vyzývá členské státy, aby 
do přípravy územních plánů spravedlivé transformace účinně zapojily sociální partnery, 
regionální a místní vlády a občanskou společnost; připomíná, že změna klimatu 
a následné strukturální změny mají již nyní závažný dopad na mnohé evropské regiony 
a jejich obyvatele; zdůrazňuje, že vytvoření zelených a důstojných pracovních míst má 
zásadní význam pro dosažení inkluzivního a vyváženého trhu práce, který by 
doprovázel spravedlivý přechod k oběhovému a uhlíkově neutrálnímu hospodářství 
založenému na obnovitelných zdrojích, jež bude účinně využívat zdroje a energii, 
a pro zajištění toho, aby nebyl nikdo opomenut; trvá na navýšení částky, kterou 
v květnu 2020 navrhla Komise pro Fond pro spravedlivou transformaci ve svém 
pozměněném návrhu; požaduje, aby měl tento fond dostatečné finanční prostředky 
na podporu transformujících se regionů, k vytváření nových kvalitních pracovních míst 
a k zajištění toho, aby se poskytování podpory v rámci fondu řídilo zásadou sociální 
soudržnosti; zdůrazňuje, že přehodnocený Evropský fond pro přizpůsobení se 
globalizaci má klíčový význam pro podporu sociálních plánů pro pracovníky zasažené 
restrukturalizací, a vyzývá Komisi a členské státy, aby se v rámci širší finanční podpory 
věnované na spravedlivou transformaci v Evropě dohodly na podstatném navýšení 
rozpočtu na tento nástroj; vyzývá k udržitelnému a ambicióznímu využívání dostupných 
finančních prostředků s cílem podpořit nejohroženější a zaostávající regiony tím, že 
budou v případě potřeby uplatněna přechodná opatření; připomíná, že je důležité, aby 
byly způsobilé projekty v souladu s cílem klimatické neutrality pro rok 2050, jeho 
průběžnými kroky do roku 2030 a evropským pilířem sociálních práv;

12. poukazuje na změny, které spravedlivá transformace přináší s ohledem na trh práce 
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a na rozdělení nových zelených pracovních míst; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vypracovaly strategie, které by ženám zajistily přístup k novým ekologickým pracovním 
místům a snížily rozdíly v zaměstnanosti žen a mužů, jež existují v odvětví energie 
z obnovitelných zdrojů;

13. připomíná, že před pandemií onemocnění COVID-19 se s chudobou a materiálním 
nedostatkem potýkalo každodenně více než 100 milionů Evropanů a že se bude tato 
situace v důsledku krize jen dále zhoršovat; uznává zásadní úlohu všech evropských 
fondů a programů v sociální oblasti a ještě důležitější úlohu budoucího fondu ESF+ 
a Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v příštích sedmi letech; 
zdůrazňuje, že úsilí o obnovu by mělo podpořit zaměstnanost a růst a také odolnost 
a spravedlnost našich společností a mělo by být doplněno silným sociálním rozměrem, 
řešením sociálních a hospodářských nerovností a potřebami těch, kteří jsou krizí 
zasaženi nejvíce, zejména ohrožených a znevýhodněných skupin, jako jsou osoby žijící 
v chudobě, nezaměstnaní, starší lidé, mladí lidé, osoby se zdravotním postižením, rodiče 
samoživitelé, mobilní pracovníci a migranti; vítá závazek Komise mobilizovat 
prostředky z fondu EFG v reakci na dopad koronavirové krize na sociální a hospodářské 
úrovni a zdůrazňuje, že rozšíření působnosti tohoto fondu na digitální a ekologickou 
transformaci bude pro nadcházející roky vyžadovat dostatečné finanční prostředky; 
vyzývá členské státy, aby tento fond plně využívaly a nabídly pracovníkům 
propuštěným v rámci transformace pomoc;

14. je znepokojen tím, že v kontextu oživení po pandemii onemocnění COVID-19 bude 
v nadcházejících letech bezprostředně nutné zabývat se problémem chudoby, včetně 
chudoby dětí; zdůrazňuje, že členské státy by měly přidělit v rámci sdíleného řízení 
alespoň 5 % zdrojů z Evropského sociálního fondu plus (ESF+) na podporu činnosti 
v rámci evropské záruky pro děti; zdůrazňuje, že je nezbytné, aby byl pro první rok jeho 
uplatňování vytvořen samostatný rozpočet ve výši 3 miliard EUR, neboť EU trpí 
následky koronavirové pandemie, která bude mít o to větší dopad na děti jakožto 
nejohroženější skupinu ze všech znevýhodněných osob, a že v období 2021–2027 bude 
do systému evropské záruky pro děti celkem investováno nejméně 20 miliard EUR; 
naléhavě požaduje, aby byla tato záruka doplněna o komplexní strategii boje proti 
chudobě, včetně opatření zajišťujících důstojné a finančně dostupné bydlení a řešení 
problému bezdomovectví; připomíná, že každá strategie zaměřená na vymýcení dětské 
chudoby musí zohledňovat realitu rodičovství samoživitelů a rodin s mnoha dětmi, 
jelikož domácnosti samoživitelů a domácnosti s mnoha dětmi patří mezi ohrožené 
skupiny ve společnosti; zdůrazňuje také, že s cílem řešit potravinovou a materiální 
deprivaci a podporovat sociální začlenění nejchudších osob by měly členské státy 
uvolnit v rámci sdíleného řízení alespoň 3 % zdrojů z fondu ESF+;

15. poukazuje na to, že koronavirová krize již připravila o zaměstnání mnoho lidí, zejména 
pak mladé lidi, kteří mají častěji nejisté zaměstnání; vítá v této souvislosti plány Komise 
na rozšíření evropské záruky pro mládež a vyzývá Komisi a členské státy, aby z boje 
proti nezaměstnanosti učinily jednu ze svých priorit; zdůrazňuje, že je nezbytné, aby 
členské státy i nadále investovaly dostatečné zdroje z fondu ESF+ do opatření 
na podporu zaměstnanosti mladých lidí, a proto musejí v rámci sdíleného řízení vyčlenit 
nejméně 15 % svých zdrojů z uvedeného fondu na cílená opatření a strukturální reformy 
zaměřené na podporu kvalitní zaměstnanosti mladých lidí; připomíná, že je zapotřebí 
vytvořit závaznou, účinnější a inkluzivnější záruku pro mladé lidi, která by zajišťovala 
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placené stáže, učňovskou přípravu a odbornou praxi pro všechny skupiny osob, jež 
nejsou zaměstnány ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, a to v rámci 
jasných kritérií kvality, jimiž se záruka pro mladé lidi řídí; odsuzuje využívání 
neplacené odborné praxe, pokud se nepojí se získáním osvědčení o vzdělání, protože 
představuje určitou formu vykořisťování práce mladých lidí a porušování jejich práv; 
vyzývá Komisi, aby předložila právní rámec pro účinný a vymahatelný zákaz neplacené 
odborné praxe, stáží a učňovské přípravy;

Program z Porta: cíle a návrhy

16. domnívá se, že program z Porta by měl coby program udržitelného rozvoje pro silnou 
sociální Evropu zahrnovat hospodářské, sociální a environmentální ukazatele dobrých 
životních podmínek a měl by pokrývat tyto oblasti: důstojnou práci, sociální 
spravedlnost a rovné příležitosti, odolné systémy sociálního zabezpečení a spravedlivou 
mobilitu; domnívá se, že v zájmu dosažení hmatatelnějších výsledků by měl tento nový 
program kombinovat kvantitativní a kvalitativní cíle a měl by být založen na přístupu 
založeném na právech;

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby se aktivně zabývaly digitální propastí v přístupu 
k veřejným službám, z nichž mnohé byly během pandemie onemocnění COVID-19 
digitalizovány, a to zajištěním finanční podpory EU pro sociální inovace na místní 
úrovni s cílem usnadnit přístup k veřejným službám, mj. budováním kapacit 
a rozšiřováním inovativních iniciativ směřujících zdola nahoru, které by se zaměřovaly 
na začleňování občanů do informační společnosti (e-inclusion) a datovou gramotnost, 
aby se zajistil přístup všech občanů ke kvalitním, přístupným a uživatelsky vstřícným 
službám obecného zájmu;

1. Důstojná práce a udržitelné a inkluzivní trhy práce

18. konstatuje, že důstojné mzdy jsou klíčovým prvkem spravedlivých pracovních 
podmínek a prosperujícího sociálně tržního hospodářství a že mzdy by měly 
pracovníkům umožnit uspokojovat své potřeby a potřeby svých rodin; domnívá se, že 
každý pracovník v EU by měl obdržet mzdu, která by mu zajistila alespoň důstojnou 
životní úroveň; domnívá se, že nejlepším způsobem, jak podpořit důstojné mzdy 
v rámci EU, je rozšířit kolektivní vyjednávání; vyzývá Komisi, aby zjistila, jaké 
překážky brání kolektivnímu vyjednávání v rámci EU, a bere na vědomí návrh směrnice 
o minimálních mzdách a kolektivním vyjednávání; zdůrazňuje, že tato směrnice by 
měla v souladu s vnitrostátními tradicemi a s náležitým ohledem na autonomii 
sociálních partnerů v členských státech a na dobře fungující modely kolektivního 
vyjednávání přispět k odstranění chudoby pracujících a podpořit kolektivní 
vyjednávání; znovu proto vyzývá Komisi, aby s cílem odhadnout životní náklady 
a přibližný příjem potřebný k uspokojení základních potřeb domácností pro každý 
členský stát a region provedla studii indexu životního minima, která by mohla sloužit 
sociálním partnerům jako referenční nástroj; trvá na tom, aby byla zákonná minimální 
mzda stanovena s plným zapojením sociálních partnerů na vyšší úrovni, než je prahová 
hodnota pro důstojný život, což přispěje k odstranění chudoby pracujících, zaručí 
každému pracovníkovi příjem nad hranicí chudoby a zároveň zohlední rozdíly týkající 
se životních nákladů v jednotlivých členských státech; vyzývá ke koordinovanému 
přístupu na úrovni EU s cílem dosáhnout skutečného růstu mezd, zabránit spirále 
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snižování nákladů na práci, kterou způsobuje nezdravá soutěž v této oblasti, a zajistit 
vyšší vzestupnou sociální soudržnost pro všechny;

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby se společně se sociálními partnery zavázaly k tomu, 
že do roku 2030 dosáhnou v těch vnitrostátních systémech, které v oblasti 
zaměstnanosti a pracovních podmínek kombinují právní předpisy a předpisy sociálních 
partnerů, 90% působnosti kolektivního vyjednávání; zdůrazňuje, že kolektivní 
vyjednávání přispívá k sociálně tržnímu hospodářství, jak je stanoveno v Lisabonské 
smlouvě; opakuje, že je nutné chránit evropské smlouvy, které výslovně chrání 
autonomii sociálních partnerů, a samoregulační systémy zavedené v některých 
členských státech, aby měli sociální partneři možnost samostatné regulace, a to v zájmu 
zajištění silné legitimity a zvyšování působnosti kolektivních smluv; vyzývá členské 
státy, aby zrušily veškeré vnitrostátní právní předpisy, které brání kolektivnímu 
vyjednávání, mimo jiné zajištěním přístupu odborů na pracoviště za účelem své 
organizace; zdůrazňuje, že reformy v členských státech by neměly mít negativní dopad 
na kolektivní vyjednávání a že je třeba je podporovat na odvětvové úrovni, 
mj. zajištěním podpory sociálních partnerů při budování kapacit; naléhavě vyzývá 
Komisi a členské státy, aby plně zapojily sociální partnery do tvorby evropské politiky, 
mj. do postupů evropského semestru; domnívá se, že navrhované cíle by přispěly 
k vymýcení chudoby pracujících a k zajištění spravedlivých mezd evropských 
pracovníků;

20. vyzývá Komisi, aby s cílem zavést preferenční zacházení se společnostmi, které 
dodržují smlouvy o kolektivním vyjednávání, přezkoumala evropskou směrnici 
o zadávání veřejných zakázek; vyzývá Komisi dále k tomu, aby zpřísnila sociální 
doložku a vyloučila nabídky od společností, které se dopouštějí trestné činnosti či útoků 
na odbory nebo které se odmítají zapojit do kolektivního vyjednávání, aby bylo 
zajištěno, aby byly veřejné finanční prostředky použity na investice do subjektů 
zapojených do spravedlivé transformace, s cílem podpořit kolektivní smlouvy a zvýšit 
hustotu odborových svazů; dále se domnívá, že veškerá finanční podpora podniků 
ze strany EU by měla být podmíněna dodržováním platných pracovních 
a zaměstnaneckých podmínek nebo povinností zaměstnavatelů vyplývajících 
z příslušných kolektivních smluv; naléhá na Komisi a na členské státy, aby usilovaly 
o zajištění toho, aby zařízení obecného zájmu, ať už spravované soukromě, nebo 
veřejně, zajišťovala svým zaměstnancům důstojné pracovní podmínky a dodržovala 
přitom zejména svobodu vyjednávání a uzavírání kolektivních smluv v daném odvětví 
nebo podnikových smluv a právo na přiměřené mzdy;

21. s velkým znepokojením bere na vědomí vysokou míru nezaměstnanosti mladých lidí 
v řadě členských států a nestabilitu pracovních smluv mladých pracovníků, zejména 
v odvětvích vážně postižených pandemií onemocnění COVID-19; s cílem snížit 
dlouhodobou nezaměstnanost a nezaměstnanost mladých lidí do roku 2030 alespoň 
o 50 % vyzývá k lepšímu finančnímu zajištění nástroje záruky pro mladé lidi, který by 
měl v souladu s cílem č. 8 Agendy 2030 přijaté Organizací spojených národů v oblasti 
udržitelného rozvoje obsahovat také kritéria tvorby kvalitních pracovních míst; domnívá 
se, že je načase zajistit, aby byla záruka pro mladé pro všechny členské státy závazná 
a inkluzivní a aby obsahovala aktivní podpůrná opatření zaměřená na osoby, které 
dlouhodobě nemají zaměstnání ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, 
a na mladé lidi pocházející ze znevýhodněného sociálně-ekonomického prostředí, jako 
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jsou mladí lidé se zdravotním postižením a mladí Romové;

22. zdůrazňuje, že evropský program pro kvalitní pracovní místa není pouze otázkou 
důstojnosti, ale je rovněž přínosný pro hospodářství, neboť zvyšuje produktivitu 
a vnitřní poptávku; domnívá se, že kvalitní pracovní místo musí zahrnovat mzdu 
umožňující důstojný život, jistotu práce a přístup k sociální ochraně, příležitosti 
k celoživotnímu vzdělávání, dobré pracovní podmínky na bezpečném a zdravém 
pracovišti, přiměřenou pracovní dobu se správnou rovnováhou mezi pracovním 
a soukromým životem, zastoupení prostřednictvím odborů a právo na kolektivní 
vyjednávání; vyzývá Komisi, aby do postupu v rámci evropského semestru 
a srovnávacího přehledu sociálních ukazatelů zahrnula celkový cíl, kterým je zvýšení 
kvality pracovních míst na evropské úrovni, s cílem posoudit příspěvky v oblasti 
politiky zaměstnanosti ve všech členských státech a nasměrovat je k plnění cílů 
udržitelného rozvoje a k uplatňování evropského pilíře sociálních práv; vyzývá členské 
státy, aby přikládaly doporučením pro jednotlivé země týkajícím se sociální oblasti 
a zaměstnanosti, zejména doporučením vydávaným v návaznosti na koronavirovou 
krizi, stejný význam jako přikládají doporučením v hospodářské a rozpočtové oblasti;

23. vyzývá Komisi a členské státy, aby nejpozději do roka od přijetí hlavních směrů 
zaměstnanosti EU v roce 2020 zajistily jejich přezkoumání, a to s přihlédnutím 
ke koronavirové krizi a k jejím důsledkům v sociální oblasti a oblasti zaměstnanosti, 
a aby lépe reagovaly na podobné krize v budoucnu; trvá na tom, že v zájmu posílení 
demokratického rozhodování musí být Evropský parlament zapojen do stanovování 
integrovaných hlavních směrů pro růst a zaměstnanost na stejné úrovni jako Rada; 
vyzývá nadaci Eurofound, aby přispěla k měření kvality pracovních míst v různých 
smluvních a zaměstnaneckých podmínkách a aby poskytovala příslušné analýzy 
důležité z hlediska této politiky, které pomohou zlepšit kvalitu pracovních míst a zajistit 
udržitelnost práce;

24. je znepokojen zvýšeným počtem pracovníků v nejistých a nestandardních formách 
zaměstnání, falešných OSVČ a pracovníků se smlouvou na nulový počet hodin, a to 
i ve státní správě jednotlivých členských států; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
usilovaly o dosažení cíle, kterým je snížení výskytu nedobrovolného dočasného 
zaměstnání a zaměstnání na zkrácených pracovní úvazek do roku 2030, a o splnění cíle 
vytvořit 80 % pracovních míst se středním nebo vysokým platem, která by se 
soustřeďovala v udržitelných odvětvích; naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby 
odstranily praxi, kdy se využívají smlouvy na nulový počet hodin a falešná samostatně 
výdělečná činnost;

25. vyzývá členské státy, aby se zavázaly k tomu, že do roku 2030 odstraní úmrtí 
související s prací a nemoci z povolání; naléhavě vyzývá Komisi, aby za účelem 
dosažení tohoto cíle předložila novou strategii v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, která by se zabývala jak fyzickým, tak i duševním zdravím pracovníků; 
domnívá se, že součástí této strategie musí být přehodnocení směrnice o bezpečnosti 
a ochraně zdraví, aby byla zajištěna ochrana pracovníků v mimořádných situacích, jako 
jsou pandemie, a že musí zahrnovat ambiciózní legislativní návrhy týkající se 
onemocnění pohybového aparátu a poruch souvisejících se stresem, které by byly 
vypracovány ve spolupráci se sociálními partnery; vyzývá Komisi, aby pokračovala 
v aktualizaci směrnice o karcinogenech a mutagenech a do roku 2024 navrhla závazné 
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limitní hodnoty expozice při práci nejméně pro 50 dalších látek a aby do ní začlenila 
látky, které mají škodlivé účinky na reprodukční systém, a zavedla přísnější limitní 
hodnoty pro škodlivé látky, jako jsou karcinogeny a mutageny; zdůrazňuje, že se EU 
musí řídit evropským rámcem pro činnost v oblasti duševního zdraví; konstatuje, že 
jedním z cílů je také prevence nádorových onemocnění, neboť se má za to, že 40 % 
případů lze předejít; vyzývá Komisi, aby s cílem pomoci omezit utrpení způsobené 
nádorovými onemocněními předložila ambiciózní plán boje proti nim; vyzývá 
k posílení úlohy Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, s cílem 
podporovat zdravá a bezpečná pracoviště v celé Unii a dále rozvíjet iniciativy zaměřené 
na zlepšení prevence na pracovišti ve všech odvětvích činnosti;

26. vyzývá Komisi, aby předložila strategický program EU v oblasti péče coby další krok 
vpřed, pokud jde o kvalitativní zlepšování postavení odvětví zdravotní péče v EU, 
včetně postavení pracovníků v oblasti osobních služeb a služeb pro domácnost; opakuje, 
že program v oblasti péče musí rovněž odrážet situaci 100 milionů neformálních 
pečovatelů v EU, kteří poskytují 80 % dlouhodobé péče, kterým se však většinou 
nedostává uznání; vyzývá Komisi, aby v koordinaci s členskými státy vypracovala 
regulační rámec, který by zaručoval kvalitní pečovatelské služby a obsahoval 
mj. posuzování nových možností zdravotnictví, které by byly ku prospěchu 
spotřebitelům a pacientům, a zároveň respektoval úlohu veřejných a soukromých 
zařízení při poskytování těchto služeb občanům a zajišťoval pečovatelům důstojné 
pracovní podmínky;

27. uznává, že spravedlivá a sociálně udržitelná práce a skutečné zapojení zaměstnanců 
do vytváření pracovních podmínek jsou v rámci digitálních platforem a ve všech dalších 
odvětvích důležitější než kdy jindy a že pracovníci musejí mít demokratický vliv 
na správu pracovních záležitostí; zdůrazňuje, že je nutné zajistit široké a spravedlivé 
rozdělení výhod digitalizace a že pracovníci v digitálním odvětví musejí mít stejná 
práva a pracovní podmínky jako v jiných odvětvích; vyzývá Komisi, aby vypracovala 
návrh směrnice o důstojných pracovních podmínkách a právech v digitální ekonomice, 
která by se vztahovala na všechny pracovníky, včetně pracovníků s nestandardními 
atypickými smlouvami, pracovníků společností působících v oblasti platforem a OSVČ; 
vyzývá Komisi, aby v rámci této směrnice zajistila, aby podniky založené 
na platformách dodržovaly stávající vnitrostátní a evropské právní předpisy, vyjasnila 
zaměstnanecký status pracovníků platforem prostřednictvím vyvratitelné domněnky 
pracovního poměru, zabezpečila jim pracovní podmínky, sociální ochranu a BOZP 
a zajistila právo organizovat se, právo na zastoupení prostřednictvím odborů a právo 
vyjednávat kolektivní smlouvy, mj. i v případě OSVČ; naléhavě vyzývá Komisi, aby 
předložila cílenou revizi právních předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže s cílem 
umožnit kolektivní stanovování cen OSVČ s nejistými pracovními podmínkami, aby 
byla zajištěna lepší rovnováha vyjednávací síly a spravedlivější vnitřní trh;

28. zdůrazňuje, že pandemie onemocnění COVID-19 poukázala na význam digitálních 
řešení, zejména práce na dálku; naléhavě vyzývá Komisi, aby předložila směrnici 
o minimálních normách a podmínkách spravedlivé práce dálku, která by zajistila 
bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků a důstojné pracovní podmínky, včetně 
dobrovolného charakteru práce na dálku, dodržování pracovní doby, dovolené, zajištění 
rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a dalších digitálních práv 
na pracovišti, jako je právo se odpojit, ochrana soukromí pracovníků, která vylučuje 
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jejich dálkové monitorování nebo jakékoli jiné sledování, a zákaz aplikace 
mikročipových implantátů pracovníkům a používání umělé inteligence v rámci 
náborových postupů, přičemž by zohledňovala rámcovou dohodu evropských sociálních 
partnerů o digitalizaci;

29. vyzývá Komisi, aby za účelem stanovení minimálních norem, mj. norem týkajících se 
očekáváných změn a restrukturalizace, zejména na úrovni společností, zavedla novou 
rámcovou směrnici o informování, konzultaci a účasti pracovníků pro jednotlivé formy 
evropských společností, včetně subdodavatelských řetězců a franšíz, a pro společnosti, 
které využívají nástroje mobility pro evropské společnosti; vyzývá dále k přepracování 
směrnice o evropské radě zaměstnanců, aby bylo zajištěno mj. její řádné uplatňování, 
přístup ke spravedlnosti a účinné sankce za porušování pravidel a aby došlo k lepšímu 
fungování zvláštního vyjednávacího orgánu, mj. na základě postupu mezinárodní 
výměny informací a mezinárodních konzultací, který by měl řádně proběhnout a být 
dokončen před přijetím každého rozhodnutí; vyzývá Komisi, aby podporovala 
kapitálovou účast zaměstnanců jako nástroj k většímu zapojení pracovníků na základě 
demokratičtějších postupů na pracovišti, a současně omezila nerovnosti a riziko ztráty 
pracovních míst během hospodářského poklesu;

30. vyzývá Komisi a členské státy, aby vytvořily podmínky a požadavky nezbytné k tomu, 
aby se do roku 2030 na alespoň 80 % korporací vztahovaly dohody o udržitelné správě 
a řízení společnosti, aby byly po dohodě se zaměstnanci vytvořeny strategie s cílem 
pozitivně ovlivňovat environmentální, sociální a hospodářský rozvoj prostřednictvím 
postupů správy a řízení a přítomnosti na trhu, zajistit větší odpovědnosti vedení 
za začlenění udržitelnosti do rozhodování podniků a podporovat postupy správy a řízení 
společností, které přispívají k jejich udržitelnosti, mj. s odkazem na podnikové 
výkaznictví, odměňování členů správních orgánů, maximální rozdíl v poměru mezd, 
složení správních rad a zapojení zúčastněných stran;

31. vyzývá k přijetí směrnice o závazném dodržování lidských práv, náležité péči 
a odpovědném podnikání, včetně práv pracovníků, jako je právo na sdružování 
a kolektivní vyjednávání, právo na bezpečnost a ochranu zdraví, sociální ochranu 
a dobré pracovní podmínky, v níž by byla stanovena povinnost náležité péče vztahující 
se na činnost společností a jejich obchodní vztahy, včetně dodavatelských 
a subdodavatelských řetězců; zdůrazňuje, že tato směrnice by měla zajistit plné zapojení 
odborů a zástupců zaměstnanců do celého procesu náležité péče a zaručit právo 
kolektivně vyjednávat na příslušných úrovních strategie v oblasti náležité péče; 
zdůrazňuje, že inspektoráty práce členských států a Evropský orgán pro pracovní 
záležitosti (ELA) musejí mít u všech společností EU a u společností, které chtějí mít 
přístup na vnitřní trh, možnost provádět společné inspekce v celém řetězci, v jejichž 
rámci by bylo možné podávat stížnosti, a nabízet pomoc zaměřenou na dodržování 
předpisů; vyzývá Komisi, aby trvala na ratifikaci úmluvy MOP č. 81 (inspekce práce) 
a č. 129 (inspekce práce v zemědělství), a to všemi obchodními partnery EU;

32. vybízí Komisi, aby zohlednila specifické rysy podniků sociální ekonomiky, které se 
během pandemie ukázaly být pro společnost velmi důležité, a aby posoudila 
vypracování konkrétních programů a finančních nástrojů; vyzývá Komisi, aby 
zaktualizovala svůj rámec pro zakládání a rozvoj družstev a podniků sociální 
ekonomiky, které ze své podstaty kladou větší důraz na spravedlivé pracovní podmínky 
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a silnější postavení pracovníků;

33. zdůrazňuje, že zásadní význam z hlediska ochrany pracovníků a uplatňování jejich 
sociálních práv má účinné prosazování právních předpisů; vyjadřuje politování nad tím, 
že většina členských států je v plnění svých závazků vyplývajících z úmluvy MOP 
o inspekci práce, pokud jde o počet inspektorů práce, pozadu; trvá na tom, aby členské 
státy zvýšily svou kapacitu zajišťující prosazování právních předpisů, tak aby 
nejpozději do roku 2030 dosáhly poměru alespoň jeden inspektor práce 
na 10 000 zaměstnaných osob;

2. Sociální spravedlnost a rovné příležitosti

34. zdůrazňuje, že nejvyšší prioritou Evropy musí být vymýcení dětské chudoby a zajištění 
dobrých životních podmínek a rovných příležitostí pro děti; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby urychlily přijetí evropské záruky pro děti a její provádění, tak aby do roku 
2030 měly všechny děti v EU neomezený přístup ke kvalitní a bezplatné zdravotní péči, 
vzdělávání a k zařízením péče o děti, měly důstojné bydlení a dostávaly dostatečnou 
výživu; konstatuje, že tato politika musí být spojena s dalšími opatřeními zaměřenými 
na politiku v oblasti chudoby a rodiny, aby vedla k vyváženým cyklům politiky, které 
mohou dětem a jejich rodinám nabídnout příležitosti k sociálnímu začleňování, včetně 
celostátních a místních strategií zaměřených na boj proti chudobě dětí, které by 
přihlížely ke konkrétním problémům, jimž na místní úrovni čelí nejrůznější skupiny děti 
v nouzi;

35. odsuzuje skutečnost, že některé vlády využívají pandemii jako záminku k tomu, aby 
učinily krok zpět, pokud jde o některá základní práva pracovníků a žen; připomíná 
nezcizitelné právo na přístup ke zdravotní péči stejně jako právo rozhodovat o vlastním 
těle; zdůrazňuje proto, že je nutné zaručit práva na zdravotní péči v oblasti 
reprodukčního zdraví, na antikoncepci a umělé přerušení těhotenství, a to 
i prodloužením zákonné lhůty pro umělé přerušení těhotenství; 

36. vítá závěry Rady týkající se zajištění větší ochrany minimálního příjmu, jejímž cílem 
je bojovat proti chudobě a sociálnímu vyloučení; trvá na tom, aby Komise za účelem 
zajištění práva na důstojný život a vymýcení chudoby navázala na tyto závěry a navrhla 
rámec pro systémy minimálního příjmu, který by se měl zabývat otázkou jejich 
přiměřenosti a působnosti a obsahovat doložku o zákazu snížení úrovně ochrany; 
zdůrazňuje, že systém minimálního příjmu by se měl vztahovat na každou osobu 
v Evropě a že důchody by měly zajišťovat příjem nad hranicí chudoby;

37. vyzývá členské státy a Komisi, aby se zavázaly k odstranění rozdílů v odměňování žen 
a mužů, jež dnes dosahují 16 %, – a z nich plynoucích rozdílů ve výši důchodů žen 
a mužů – s cílem dosáhnout 0 % do roku 2030 tím, že budou prosazovat zásadu stejné 
mzdy za stejnou práci žen a mužů; vyzývá Komisi, aby urychleně předložila právní 
rámec o mzdové transparentnosti zahrnující podávání zpráv o mzdové transparentnosti 
a informování o mzdových úrovních, jak původně přislíbila u příležitosti 100 dní ve 
funkci; opakuje, že rozdíl ve výši důchodů žen a mužů vyplývá také z nepřiměřených 
důchodových systémů, které náležitě nezohledňují délku mateřské nebo rodičovské 
dovolené; vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly dlouhodobá opatření na snížení 
vysoké míry nezaměstnanosti mezi ženami a zajistily účast žen na trhu práce a rovnou 
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účast a rovné příležitosti pro muže a ženy na tomto trhu a aby zavedly iniciativy na 
podporu přístupu žen k finančním prostředkům, podnikání žen a finanční nezávislosti 
žen;

38. vyzývá Komisi, aby zavedla konkrétní opatření vztahující se na veřejný i soukromý 
sektor s náležitým přihlédnutím ke zvláštnostem malých a středních podniků, jako jsou 
jasná definice kritérií pro posuzování hodnoty práce, genderově neutrální systémy 
hodnocení a klasifikace práce, audity a zprávy týkající se odměňování žen a mužů 
s cílem zaručit stejnou mzdu, nárok pracovníků požadovat úplné informace 
o odměňování a právo na nápravu a jasné cíle pro činnost společností v oblasti rovnosti 
žen a mužů; dále žádá, aby byl v zájmu boje proti diskriminaci v odměňování zlepšen 
přístup ke spravedlnosti a aby byla zavedena rozsáhlejší procesní práva; vyzývá Komisi, 
aby v chystaných právních předpisech týkajících se transparentnosti odměňování 
podporovala úlohu sociálních partnerů a kolektivního vyjednávání na všech úrovních 
(vnitrostátní, odvětvové, místní a podnikové); vyzývá Komisi, aby mezi příslušné kroky 
zahrnula přísná donucovací opatření pro ty, kdo neplní své povinnosti, jako jsou sankce 
pro zaměstnavatele, kteří porušují právo na mzdovou rovnost;

39. vyzývá členské státy, aby odblokovaly směrnici o ženách v řídících a dozorčích 
orgánech a přijaly ambiciózní postoj v Radě s cílem řešit značnou nerovnováhu mezi 
ženami a muži v rozhodovacím procesu na nejvyšší úrovni; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby se zavázaly k odstranění dopadu „skleněného stropu“ na řídící a dozorčí 
orgány kótovaných společností tím, že zavedou cíl dosáhnout alespoň 40% zastoupení 
žen na vyšších vedoucích pozicích;

40. vyzývá Komisi, aby předložila evropskou strategii pro osoby se zdravotním postižením 
na období po roce 2020, jež by zahrnovala ustanovení Úmluvy o právech osob se 
zdravotním postižením a obsahovala ambiciózní, jasné a měřitelné cíle, plánovaná 
opatření s jasnými časovými rámci a vyčleněnými zdroji a aby se tato strategie rovněž 
opírala o odpovídající monitorovací mechanismus s dostatečnými zdroji a jasnými 
ukazateli a referenčními hodnotami, který by rovněž zdůrazňoval potřebu dosáhnout 
plné přístupnosti zboží a služeb včetně zastavěného prostředí, inkluzivního vzdělávání 
a trhu práce a potřebu používat umělou inteligenci s cílem umožnit osobám se 
zdravotním postižením plně se podílet na chodu společnosti, a aby se rovněž zavázaly 
k dokončení procesu deinstitucionalizace zařízení dlouhodobé péče; vyzývá členské 
státy, aby využívaly zdroje dostupné z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, a zejména ESF, s cílem zlepšit přístupnost veřejných prostor pro 
osoby se zvláštními potřebami, včetně osob se zdravotním postižením, pro osoby 
s dětmi a pro starší osoby, které se stále potýkají s problémem sociálního vyloučení;

41. naléhavě vyzývá k začlenění hlediska rovnosti žen a mužů do nadcházející strategie pro 
rovnost osob se zdravotním postižením 2021, přičemž je třeba věnovat náležitou 
pozornost zlepšení přístupu na trh práce prostřednictvím cílených opatření a akcí;

42. vyslovuje se pro podporu inkluzivního a dostupného vzdělávání, včetně přístupu 
k širokopásmovému internetovému připojení, a podporu odborného vzdělávání 
a vzdělávání v digitální oblasti, mimo jiné pro zranitelné skupiny a osoby se zdravotním 
postižením, s cílem umožnit zejména pracovníkům s nízkou kvalifikací a starším 
pracovníkům, aby se rekvalifikovali a učili novým dovednostem; podporuje vytvoření 
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možností učňovské přípravy napříč EU; vyzývá Komisi a členské státy, aby zvýšily úsilí 
o další začleňování osob se zdravotním postižením na trh práce tím, že odstraní 
překážky a využijí příležitostí, které digitální práce nabízí pro jejich začlenění, a vytvoří 
pobídky pro jejich zaměstnávání; připomíná, že podle nadace Eurofound má pouze 
jeden ze tří pracovníků s omezujícím chronickým či vzácným onemocněním vhodně 
uzpůsobené pracovní místo; vyzývá Komisi a členské státy, aby pokračovaly ve své 
práci na podpoře zaměstnanosti, udržování práce a opětovného začlenění osob se 
zdravotním postižením a chronickými onemocněními na trh práce v Evropě;

43. vítá novou agendu dovedností pro Evropu; zdůrazňuje význam přístupu k odborné 
přípravě a rekvalifikaci pracovníků v odvětvích a úsecích, které musí projít zásadními 
změnami s ohledem na ekologickou a digitální transformaci; zdůrazňuje, že kvalifikace 
a certifikované kompetence přinášejí pracovníkům přidanou hodnotu, zlepšují jejich 
postavení na trhu práce a mohou být převedeny při přechodu na trhu práce; vyzývá 
k tomu, aby veřejná politika v oblasti dovedností byla zaměřena na certifikaci a validaci 
kvalifikací a kompetencí; zdůrazňuje, že by měly být zavedeny systémy kompenzací 
založené na dovednostech ve společnostech využívajících veřejné prostředky pro 
zvyšování kvalifikace pracovníků a po dohodě se zástupci zaměstnanců, neboť takový 
systém by zajistil návratnost těchto veřejných investic; zdůrazňuje, že evropská strategie 
dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost musí 
zaručit právo na celoživotní učení pro všechny a ve všech oblastech, 

3. Odolné systémy sociálního zabezpečení

44. konstatuje, že stávající investice do sociální infrastruktury v EU jsou odhadovány na 
přibližně 170 miliard EUR ročně a že Komise odhaduje, že potřebné investice do 
sociální infrastruktury činí 192 miliard EUR, přičemž zdravotní a dlouhodobá péče tvoří 
62 % investic (dostupné bydlení 57 miliard EUR, zdravotnictví 70 miliard EUR, 
dlouhodobá péče 50 miliard EUR, vzdělávání a celoživotní učení 15 miliard EUR); 
vyzývá Komisi a členské státy, aby věnovaly provádění evropského pilíře sociálních 
práv část facility na podporu oživení a odolnosti, jež by byla ekvivalentní investicím do 
životního prostředí a digitálních priorit; trvá na tom, aby při přidělování zdrojů facility 
na podporu oživení a odolnosti byla zohledněna rovnost žen a mužů; 

45. vyzývá Komisi, aby monitorovala evropskou strategii pro rovnost žen a mužů (2020–
2025), a vyzývá členské státy, aby přijaly vnitrostátní strategie pro rovnost žen a mužů 
na základě evropské strategie jako důležitou součást sociálně-ekonomických opatření 
přijatých v návaznosti na krizi COVID-19;

46. dále zdůrazňuje, že je třeba, aby Komise a členské státy shromažďovaly lepší 
a harmonizovanější údaje o počtu osob bez domova v Evropě, neboť to představuje 
základ účinné veřejné politiky;

47. zdůrazňuje, že EU a její členské státy mají povinnost zajistit občanům všeobecný 
přístup k důstojnému, bezpečnému a cenově dostupnému bydlení v souladu 
s programem OSN do roku 2030, zejména s cílem 11, a v souladu se základními právy, 
jako jsou práva uvedení v článcích 16, 30 a 31 Evropské sociální charty a v evropském 
pilíři sociálních práv; vyzývá v tomto ohledu všechny členské státy, aby ratifikovaly 
revidovanou Evropskou sociální chartu; zdůrazňuje, že investice do sociálního, 



RR\1219102CS.docx 25/50 PE657.413v02-00

CS

důstojného a cenově dostupného bydlení jsou zásadní pro zajištění a zlepšení kvality 
života všech; vyzývá Komisi a členské státy, aby maximalizovaly úsilí investovat do 
cenově dostupného bydlení s cílem uspokojit potřeby v oblasti bydlení u skupin 
s nízkými a středními příjmy (spodní tři pětiny), zajistit, aby alespoň 30 % všech nově 
postavených domů představovalo cenově dostupné bydlení pro obě tyto příjmové 
skupiny, a odstranit do roku 2030 energetickou chudobu prostřednictvím podpory 
investic domácností s nízkými příjmy do energetické účinnosti; vyzývá členské státy, 
aby ve svých plánech obnovy a odolnosti upřednostňovaly renovace; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby předložila ambiciózní akční plán pro postupné odstranění bezdomovectví 
do roku 2030, včetně celoevropského přístupu „bydlení na prvním místě“; vyzývá 
Komisi, aby navrhla rámec EU pro vnitrostátní strategie v oblasti bezdomovectví; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily minimální normy pro kvalitní bydlení pro 
přeshraniční a sezónní pracovníky, které by neměly být vázány na jejich odměnu, a aby 
zajistily důstojné podmínky, ochranu soukromí nájemníků a písemné nájemní smlouvy 
podléhající kontrole inspektorátu práce a stanovily v tomto ohledu příslušné normy;

48. trvá na tom, aby byli všichni pracovníci součástí systému sociálního zabezpečení a měli 
právo na dávky v nezaměstnanosti, placenou dobu pracovní neschopnosti, mateřskou, 
otcovskou a rodičovskou dovolenou, úrazové pojištění a ochranu před nespravedlivým 
propuštěním;

49. je znepokojen nevyvážeností kvality zdravotní péče a přístupu k ní v celé EU, kterou 
odhalila krize COVID-19; připomíná, že chudší lidé žijí v průměru až o 6 let méně než 
bohatší lidé a že osoby se zdravotním postižením se často potýkají s obtížemi při 
přístupu ke zdravotní péči; zdůrazňuje, že je třeba řešit sociální, hospodářské 
a environmentální faktory ovlivňující zdraví s cílem čelit těmto nerovnostem v oblasti 
zdraví; vyzývá Komisi, aby vypracovala společné ukazatele a metodiky pro 
monitorování zdraví i výkonnosti a dostupnosti systémů zdravotní péče s cílem snížit 
nerovnosti a určit a upřednostnit oblasti, jež je třeba zlepšit, a dosáhnout navýšení 
financování; vyzývá Komisi, aby analyzovala, jak různé vnitrostátní systémy sociálního 
zabezpečení pokrývají potřeby sociálního zabezpečení během současné krize, s cílem 
stanovit silné stránky a slabiny v oblasti přístupu k sociálním službám a sociální 
ochraně a v jejich poskytování, a aby zajistila mechanismus pro monitorování 
a hodnocení systémů sociálního zabezpečení v Evropě s cílem ověřit jejich odolnost, 
když budou procházet různě závažnými otřesy, a aby prozkoumala, jak by mohly být 
odolnější a silnější, aby odolaly budoucím krizím;

50. zdůrazňuje, že je nutné zajistit univerzální přístup k veřejným, solidárním a přiměřeným 
předčasným a starobním důchodům pro všechny občany; uznává výzvy, kterým čelí 
členské státy při posilování udržitelnosti důchodových systémů, zdůrazňuje však, že je 
důležité zachovat solidaritu v důchodových systémech prostřednictvím posílení 
příjmové stránky; zdůrazňuje význam veřejných a zaměstnaneckých důchodových 
systémů, které zajišťují přiměřený důchodový příjem nad hranicí chudoby a umožňují 
důchodcům zachovat si svou životní úroveň; domnívá se, že nejlepším způsobem, jak 
zajistit udržitelné, spolehlivé a přiměřené důchody pro ženy a muže, je zvýšit celkovou 
míru zaměstnanosti a vytvářet více kvalitních pracovních míst ve všech věkových 
skupinách, zlepšit pracovní podmínky a podmínky zaměstnávání a vyčlenit nezbytné 
veřejné výdaje; je přesvědčen, že reformy penzijního systému by se měly mimo jiné 
zaměřit na skutečný věk odchodu do důchodu a měly by se v nich odrážet tendence 
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vývoje na trhu práce, porodnost, zdravotní stav obyvatelstva a prosperita země, 
pracovní podmínky a poměr ekonomické závislosti; domnívá se, že tyto reformy musí 
brát rovněž v potaz situaci milionů pracujících v Evropě, zejména žen, mladých lidí 
a samostatně výdělečně činných osob, které doplácejí na nejisté a nestabilní formy 
zaměstnání, období nedobrovolné nezaměstnanosti a zkrácení pracovní doby; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby zohlednily zvláštní situaci starších pracovníků na trhu práce 
a aby zintenzivnily své úsilí o aktivní a zdravé stárnutí potíráním diskriminace starších 
osob v zaměstnání a rozvíjením programů pro začlenění občanů starších 55 let na trh 
práce, kdy klíčovou prioritou by bylo celoživotní učení;

51. je znepokojen způsobem, jakým pandemie COVID-19 dále prohloubila zranitelnost, 
izolaci a riziko chudoby a sociálního vyloučení staršího obyvatelstva; zdůrazňuje, že 
pandemie COVID-19 prokázala potřebu modelu EU, který bude podporovat a chránit 
důstojnost a základní práva starších osob; vyzývá Komisi, aby předložila plán na 
zajištění duševního zdraví, důstojnosti a dobrých životních podmínek lidí, včetně 
starších osob, a to podporou přiměřené kvalitní zdravotní péče a pečovatelských služeb, 
investic do komunitních služeb, zdravotní prevence a podpory zdraví, sociální ochrany, 
důstojného a cenově dostupného bydlení a infrastruktury, upřednostňováním projektů 
sociální ekonomiky včetně sdíleného bydlení a družstevního bydlení, programů 
zdravotní péče a wellness programů, denní a dlouhodobé péče o dospělé osoby 
a ochrany úlohy a pracovních podmínek pečovatelů, a rovněž podporou mezigenerační 
solidarity; vyzývá členské státy, aby poskytly rovný přístup k cenově dostupné, 
preventivní a léčebné zdravotní péči dobré kvality, jak je zakotveno v evropském pilíři 
sociálních práv, včetně lékařských a pečovatelských služeb a zařízení, jež nebude 
diskriminující z důvodů věku;

52. vítá nedávnou zprávu Komise o dopadu demografických změn na různé skupiny ve 
společnosti a na oblasti a regiony, jež jsou v Evropě nepřiměřeně postiženy; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby vyčlenily více zdrojů dostupných v rámci Evropského fondu 
pro regionální rozvoj na zlepšení dopravní a telekomunikační infrastruktury v oblastech 
s vysokým podílem stárnoucího obyvatelstva i v převážně venkovských oblastech 
a oblastech, jež trpí úbytkem obyvatel;

4. Spravedlivá mobilita

53. vyzývá Komisi, aby přezkoumala směrnici o agenturách práce s cílem stanovit právní 
rámec, který zajistí důstojné pracovní podmínky a rovné zacházení sezónním 
pracovníkům a mobilním pracovníkům uvnitř EU, kteří mají smlouvy na dobu určitou 
uzavřené s agenturami práce nebo s jakýmkoli jiným typem zprostředkovatelů na trhu 
práce, včetně náborových agentur; vyzývá členské státy, aby posílily vymáhání 
a bojovaly proti praktikám podvodných agentur práce; zdůrazňuje, že tento právní 
rámec by mohl zahrnovat: zákaz zprostředkovatelů na trhu práce, kteří nedodržují 
směrnici o agenturách práce a působí na jednotném trhu, minimální mzdu zaručenou 
kolektivní smlouvou nebo zákonem, zaručený minimální počet hodin týdně/měsíčně, 
který zaměstnavatel nemůže pod žádnou položkou odečíst z minimální mzdy nebo mezd 
stanovených kolektivními smlouvami, zákaz srážek ze mzdy v případě smluv na 
částečný úvazek, zaručené rovné zacházení pro kohokoli, kdo je v dotčeném členském 
státě chráněn jako pracovník pracující v téže společnosti/odvětví, požadavek, aby byly 
veškeré agentury práce působící na vnitřním trhu zapsány v evropském registru a měly 
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osvědčení, které jim umožňuje působit na jednotném trhu, a sankce pro společnosti 
využívající podvodné náborové praktiky a obchodující s lidmi za účelem pracovního 
vykořisťování a přístup k informacím o zaměstnaneckých smlouvách a pracovním právu 
v jazyce, jemuž může pracovník rozumět; vyzývá Komisi a členské státy, aby ukončily 
vyplácení přímých plateb v rámci společné zemědělské politiky příjemcům, kteří 
nedodržují vnitrostátní a evropské pracovní právo, úmluvy MOP a platné smlouvy 
kolektivního vyjednávání;

54. zdůrazňuje, že volný pohyb pracovníků v EU je základní svobodou a nedílnou součástí 
úspěchu vnitřního trhu; zdůrazňuje, že volného pohybu služeb musí být dosaženo, aniž 
by došlo k oslabení práv pracovníků a sociálních práv; domnívá se, že volný pohyb 
služeb je nerozlučně spjat se svobodnou a spravedlivou mobilitou pracovníků, kteří tyto 
služby poskytují, a že je ku prospěchu vnitřního trhu, jsou-li dodržována pravidla 
týkající se pracovních podmínek a je-li ochráněno zdraví a bezpečnost mobilních 
pracovníků; konstatuje, že existují šedé zóny a právní mezery a že někteří pracovníci 
tak tento volný pohyb využívají v nejistých podmínkách a často prostřednictvím 
podvodných pracovních agentur a zprostředkovatelů na trhu práce; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby všem mobilním pracovníkům v EU zaručily důstojné pracovní 
podmínky a rovné zacházení;

55. požaduje koordinovaný přístup na úrovni EU, aby se zabránilo soutěži ve snižování 
nákladů práce a posílila se vzestupná sociální konvergence pro všechny; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby zajistily spravedlivé a důstojné pracovní podmínky pro mobilní, 
přeshraniční a sezónní pracovníky v EU a aby tito pracovníci měli rovný přístup 
k zaměstnání a příležitostem v jiných členských státech a k rovným mírám sociální 
ochrany, jak stanoví čl.45 odst. 2 SFEU; vyzývá k tomu, aby byly rovněž zohledněny 
praktiky týkající se vysílání pracovníků; naléhavě vyzývá členské státy, aby zajistily 
odpovídající koordinaci sociálního zabezpečení, a to i prostřednictvím revize nařízení 
(ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení16 a posílením 
přenositelnosti práv; vyzývá k další podpoře digitalizace systémů sociálního 
zabezpečení; vyzývá členské státy a Komisi, aby zajistily ochranu všech pracovníků, 
kterých se to týká, v případě převodů podniků a aby posoudily potřebu přezkumu 
směrnice o převodech podniků;

56. zdůrazňuje, že praktiky zřizování dceřiných společností nebo vytváření 
subdodavatelských řetězců s cílem snížit příspěvky na sociální zabezpečení a vyhnout 
se povinnostem zaměstnavatelů bez vytvoření účinného krytí sociálního pojištění 
v praxi jsou škodlivé jak pro ochranu pracovníků, tak pro udržitelnost systémů 
sociálního zabezpečení a Komise a členské státy se jimi musí zabývat; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby v zájmu spravedlivosti vnitřního trhu přijaly legislativní opatření, 
která ukončí škodlivé zadávání subdodávek a zajistí obecnou společnou a nerozdílnou 
odpovědnost v celém subdodavatelském řetězci za účelem ochrany práv pracovníků 
a jejich pohledávek v případech, jako jsou nedoplatky na mzdě, neplacení sociálních 
příspěvků, bankrot nebo zmizení či řádné neplacení ze strany subdodavatelů s fiktivním 
sídlem; 

57. vyzývá Komisi, aby důsledně vymáhala sociální doložku ve stávající směrnici EU 

16 Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s. 1. 
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o zadávání veřejných zakázek a aby tuto směrnici přezkoumala s cílem posílit sociální 
doložky ve veřejných zakázkách vyžadující, aby hospodářské subjekty a subdodavatelé 
plně respektovali právo pracovníků na kolektivní vyjednávání, a aby stanovila 
podmínky pro plné provedení platných odvětvových kolektivních smluv a vytvoření 
pracovních podmínek, které jsou v nich popsány, a aby přitom respektovala vnitrostátní 
tradice a modely trhu práce; vyzývá k tomu, aby tento přezkum osvobodil všechny 
sociální služby od povinností v oblasti zadávání veřejných zakázek a zavedl evropský 
mechanismus pro vyloučení, který by vyloučil primární dodavatele a subdodavatele, 
kteří se opakovaně podílejí na nekalé hospodářské soutěži a daňových podvodech; 
vyzývá členské státy, aby zajistily její dodržování, monitorování a prosazování;

58. je znepokojen velkými částkami daňových příjmů ušlých v důsledku rozsáhlého 
vyhýbání se daňovým povinnostem; vyzývá Radu, aby urychlila jednání o právních 
předpisech týkajících se veřejného podávání zpráv podle jednotlivých zemí 
a společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob a aby 
přezkoumala jak kritéria Skupiny pro kodex chování pro zdaňování podniků, tak kritéria 
pro seznam EU nespolupracujících jurisdikcí;

59. vítá zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti (ELA); vyzývá k tomu, aby byl 
Evropský orgán pro pracovní záležitosti co nejdříve plně funkční; vyzývá Evropský 
orgán pro pracovní záležitosti k průběžné výměně informací o osvědčených postupech 
s příslušnými orgány členských států pro pracovní záležitosti a k provádění 
předběžných inspekcí; zdůrazňuje, že má-li Evropský orgán pro pracovní záležitosti 
účinně bojovat proti nezákonným praktikám a vykořisťování a zneužívání pracovníků, 
měl by mít možnost provádět kontroly a ukládat sankce a postihy společnostem, které 
nedodržují předpisy; zdůrazňuje, že to rovněž vyžaduje rozšíření mandátu orgánu 
zahrnující legislativní akty EU, jako je např. směrnice 2008/104 o agenturním 
zaměstnávání, směrnice 2014/36 o sezónních pracovnících, směrnice 2009/52 
o sankcích vůči zaměstnavatelům a příslušné právní předpisy EU týkajících se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; je přesvědčen, že Evropský orgán pro pracovní 
záležitosti a vnitrostátní inspektoráty by měly být požádány o provádění společných 
nebo navzájem sladěných inspekcí, pokud orgán o případech zneužití uvědomí 
vnitrostátní sociální partner; naléhavě proto vyzývá Komisi, aby začlenila tyto aspekty 
do hodnocení mandátu Evropského orgánu pro pracovní záležitosti, s nímž se počítá 
v roce 2024, a aby zapojila zúčastněné strany s hlubokou znalostí různých trhů práce do 
činnosti a hodnocení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti; dále se domnívá, že 
správa Evropského orgánu pro pracovní záležitosti by se měla řídit stejnou tripartitní 
strukturou jako ostatní agentury, aby tak bylo možné větší zastoupení sociálních 
partnerů ve správní radě, včetně hlasovacích práv;

60. vybízí Komisi, aby na základě řádného posouzení dopadů předložila návrh digitálního 
čísla sociálního zabezpečení EU, jehož předložení oznámila v roce 2018, s cílem posílit 
a chránit mobilitu pracovníků, a který by rovněž mohl vytvořit kontrolní mechanismus 
pro jednotlivce i příslušné orgány s cílem zajistit, aby byli pracovníci kryti a sociální 
zabezpečení bylo vypláceno v souladu se závazky, jako je osobní pracovní průkaz, aby 
byla pravidla EU o pracovní mobilitě a koordinaci sociálního zabezpečení prosazována 
spravedlivě a účinně; vyjadřuje dále přesvědčení, že pracovníci a jejich zástupci 
a inspektoráty musí mít přístup k aktuálním informacím o příslušných zaměstnavatelích 
i o svých mzdových nárocích a pracovních a sociálních právech, případně v souladu 
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s odvětvovou kolektivní dohodou nebo vnitrostátními právními předpisy a v souladu 
s kritérii ochrany údajů;

61. vyzývá Komisi, aby prostudovala možnosti, jak umožnit státním příslušníkům třetích 
zemí získat pracovní povolení v EU pod podmínkou, že všechny záruky ve 
vnitrostátním pracovním právu a v pracovním právu EU účinně zajišťují ochranu 
a důstojné pracovní podmínky rovněž pro státní příslušníky třetích zemí a že to 
nepovede k narušení trhu práce; žádá Evropskou komisi, aby provedla rozsáhlé šetření 
trendů vyslaných státních příslušníků třetích zemí, pokud jde o jejich pracovní 
podmínky, a zdůrazňuje, že na základě výsledků šetření bude možná zapotřebí přijmout 
politická opatření na úrovni EU nebo na vnitrostátní úrovni; je hluboce znepokojen 
současným nárůstem podílu státních příslušníků třetích zemí v odvětvích, která jsou 
známa nejistými pracovními podmínkami a případy zneužívání; zdůrazňuje, že státní 
příslušníci třetích zemí jsou často zranitelnější z hlediska vykořisťování, a proto 
potřebují ochranu; zdůrazňuje, že tyto nekalé praktiky zahrnují falešné vysílání, 
falešnou samostatnou výdělečnou činnost, podvodné subdodávky a náborové agentury, 
společnosti s fiktivním sídlem a nehlášenou práci; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily soulad s platnými právními předpisy a pravidly o podmínkách zaměstnávání při 
nakládání se státními příslušníky třetích zemí s cílem odstranit případy zneužívání, 
a vyzývá členské státy, aby provedly ochranné prvky směrnice 2009/52/ES a zajistily 
dostupné a účinné mechanismy stížností, jež by umožnovaly účinně vymoci dlužnou 
mzdu a příspěvky sociálního zabezpečení;

62. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Evropský trh práce prochází velkými změnami. Tyto změny vedou ke vzniku problémů 
a nových příležitostí, jež mají dopad na všechny členské státy a všechny Evropany. 

Sociálně tržní hospodářství je založeno na sociální spravedlnosti. Měli bychom naší 
společnosti pomoci účinně těmto změnám čelit, aby se stala odolnější, s cílem dosáhnout 
nejvyšších norem kvality života a podporovat dobré životní podmínky. Protože procházíme 
ekologickou a digitální transformací a čelíme stárnutí obyvatelstva, chápeme, že evropské 
hospodářství, pracovněprávní vztahy a sociální záležitosti se budou muset patřičně a velmi 
rychle přizpůsobit.

V současnosti je v EU zaměstnán rekordně vysoký počet 241,5 milionu osob. V důsledku 
mezinárodní finanční krize a současné krize spojené s pandemií je však pro pracující často 
obtížné naplnit své každodenní potřeby. Spravedlivá minimální mzda pro pracovníky 
zaměstnané v°EU může umožnit důstojný život. Mezi hlavní problémy, které se snažíme řešit 
a zdůraznit v této zprávě, patří: požadavek týkající se důstojného života pro pracovníky 
a spravedlivé minimální mzdy, řešení nepřetržitého růstu nezaměstnanosti mladých lidí, 
pomoc pracovníkům s nízkou kvalifikací využít celoživotního učení, zajištění zásady stejné 
odměny za stejnou práci a překlenutí genderových rozdílů, dostupné bydlení, sociální 
začlenění osob se zdravotním postižením a přístup na trh práce, modernizace infrastruktury 
zdravotní péče a cenově dostupný přístup k ní, boj proti onemocněním a především boj proti 
rakovině, jak jej popisuje program Evropské komise. Tyto problémy zhoršila krize spojená 
s pandemií COVID-19, v jejímž důsledku je zcela nezbytné, aby tato strategická zpráva 
požadovala přijetí opatření.

Spravedlivá transformace znamená přechod na ekologičtější a digitální hospodářství, který 
horizontálně a hluboce zasáhne regiony, města a místní obyvatelstvo, ale také různá odvětví 
a pracovníky. 
Aby se zajistila spravedlivá transformace, je nanejvýš důležité, aby se při nadcházejícím 
rozhodování uplatnily sociální aspekty. Pouze tehdy, pokud investujeme do lidského kapitálu 
a zaručíme dostatečnou ochranu pro všechny pracovníky, můžeme zajistit, aby nikdo nezůstal 
opomenut. Dosažení spravedlivé transformace je přímo spojeno s prováděním evropského 
pilíře sociálních práv a jeho 20 hlavních zásad.

Cílem této zprávy je zdůraznit nejdůležitější problémy, kterými budou v příštích deseti letech 
postupně procházet evropský trh práce, regiony, odvětví a pracovníci, a popsat hlavní 
iniciativy, jež je v tomto ohledu třeba přijmout. Zpravodajové proto požadují, aby byl příští 
rok během sociálního summitu v Portu přijat hlavní sociální program (program z Porta).

Tato zpráva je rozdělena do tří částí: správní rámec pro sociální pokrok; finanční prostředky 
pro silnou sociální a udržitelnou Evropu; program z Porta: cíle a návrhy.

Zatímco první část se soustředí na provedení evropského pilíře sociálních práv a přijetí paktu 
o udržitelném rozvoji a sociálním pokroku, druhá část poukazuje na finanční nástroje pro 
dosažení spravedlivé transformace, jako je Evropský sociální fond, systém záruk pro mladé 
lidi, záruka pro děti, nástroj SURE a Fond pro spravedlivou transformaci.
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Ve třetí části zpravodajové požadují výše uvedený program z Porta, který zdůrazňuje 
jednotlivé povinné cíle a návrhy na téma: 

1. DŮSTOJNÁ PRÁCE A UDRŽITELNÉ A INKLUZIVNÍ TRHY PRÁCE
2. SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOST A ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI
3. ODOLNÉ SYSTÉMY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
4. SPRAVEDLIVÁ MOBILITA

Každý z těchto oddílů představuje několik cílů, kterých je třeba dosáhnout do roku 2030. 
Zatímco by všichni pracovníci měli dostávat mzdu umožňující důstojný život, zpravodajové 
požadují široký podíl působnosti kolektivního vyjednávání. Kolektivní vyjednávání je 
ústředním prvkem fungování sociálně tržních hospodářství a jedním z nejlepších způsobů, jak 
podpořit důstojné mzdy v EU. Může regulovat nejen úroveň mezd, ale také pracovní 
podmínky, přičemž může existovat silný vzájemný vztah mezi účastí pracovníků na pracovišti 
a výkonností a příjmy společností.

Současně je třeba alespoň o polovinu snížit nezaměstnanost mladých lidí, což je ambiciózní 
cíl, který nelze opomenout.

Dalším aspektem je rovnost žen a mužů. Je třeba odstranit rozdíly v odměňování žen a mužů 
a podpořit zastoupení žen na vyšších vedoucích pozicích kotovaných společností. 
Kromě toho zpráva požaduje cenově dostupné bydlení pro všechny a minimální úroveň 
sociální ochrany.

Domníváme se, že odkaz na dopad pandemie COVID-19 na pracovníky ve zdravotnictví 
a zejména na pečovatele a ucelená strategie pro tyto pracovníky, ale také zlepšení 
infrastruktury zdravotní péče v EU a přístupu k ní mohou zajistit, aby území EU pohotověji 
reagovalo na potřeby pracovníků.

Jsme rovněž přesvědčeni, že je třeba podporovat práva přeshraničních a sezónních 
pracovníků. Tato zpráva zdůrazňuje význam Evropského orgánu pro pracovní záležitosti 
v tomto ohledu a požaduje, aby byly zlepšeny jeho kompetence z hlediska rychlé koordinace 
s vnitrostátními orgány, inspekcemi a z hlediska obecnějších povinností.
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28.10.2020

STANOVISKO VÝBORU PRO KULTURU A VZDĚLÁVÁNÍ

pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

k silné sociální Evropě pro spravedlivou transformaci
(2020/2084(INI))

Zpravodaj: Marcos Ros Sempere

(*) Přidružený výbor – článek 57 jednacího řádu

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. připomíná, že vzdělávání je investicí do budoucnosti Unie a klíčovým nástrojem pro 
plnění cílů evropského pilíře sociálních práv, v němž stojí, že „každý má právo na 
kvalitní a inkluzivní všeobecné a odborné vzdělávání a celoživotní učení, aby si udržel 
a nabyl dovednosti, které mu umožní účastnit se plně na životě společnosti a úspěšně 
zvládat přechody na trhu práce“;

2. vyzývá Unii a členské státy, aby tuto zásady plně realizovaly v souladu se závazky 
přijatými v Římské deklaraci z 25. března 2017 a na vrcholné schůzce v Göteborgu 17. 
listopadu 2017; zdůrazňuje, že pro realizaci závazků pilíře sociálních práv je zapotřebí 
akčního plánu, a vítá odhodlání Komise v tomto směru; trvá na tom, aby členské státy 
prováděly doporučení pro jednotlivé země v rámci evropského semestru, zejména ta, 
která se týkají sociálních věcí;

3 zdůrazňuje potřebu každoročního přehledu prostředků dostupných pro vzdělávání 
a kulturu v každém členském státě, jehož obecným cílem bude podpořit investice do 
zaměstnanosti a růstu a jenž bude sestaven na základě objektivních a transparentních 
parametrů a kritérií v systému přidělování prostředků a bude zahrnovat prostředky od 
EU členským státům i od vlád členských států poskytnuté jednotlivým regionům;

4. poukazuje na výhody, které může přinést podpora dvoustranné a vícestranné výměny 
zkušeností ohledně získaných poznatků a osvědčených postupů ve vzdělávání a kultuře, 
stejně jako analýz, vyhodnocování, monitorování a řízení poskytované podpory;

5. poukazuje na význam plnění cílů Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a cílů 
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udržitelného rozvoje, zejména cíle č. 1: „konec chudoby“, cíle č. 4: „kvalitní 
vzdělávání“ a cíle č. 13: „opatření v oblasti klimatu“; v tomto ohledu tvrdí, že by 
odpovídající všeobecné a odborné vzdělávání v oblasti přechodu na environmentálně 
a sociálně udržitelná hospodářství mohlo být v kombinaci s významnými investicemi do 
hospodářského oživení významnou hybnou silou tvorby pracovních míst, sociální 
spravedlnosti a odstraňování chudoby a přispět k lepšímu uspokojování měnících se 
potřeb trhu práce; žádá Unii, aby usnadnila intenzivnější spolupráci, sdílení informací 
a výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy a jejich systémy všeobecného 
a odborného vzdělávání;

6. připomíná klíčovou úlohu vzdělávání pro přechody na trhu práce i pro lidský a osobní 
rozvoj občanů, zvláště pak jeho úlohu při zvyšování povědomí o životním prostředí 
a uznání potřeby snížit emise skleníkových plynů a dosáhnout klimatické neutrality do 
roku 2050; zdůrazňuje, že přechod na environmentálně udržitelnější společnost 
vyžaduje kvalifikované i vysoce kvalifikované pracovníky, a je přesvědčen, že by 
z finančních prostředků na spravedlivou transformaci měly být financovány významné 
investice do všech úrovní vzdělávání, včetně odborného vzdělávání a přípravy, 
zvyšování kvalifikace a rekvalifikace na pracovišti a kombinace zkráceného pracovního 
úvazku a rekvalifikace na zkrácený úvazek; zdůrazňuje důležitost toho, aby tento proces 
proběhl v plném souladu se zásadami rovného zacházení a rovných příležitostí, zvláště 
pokud jde o osoby, které jsou v naší společnosti nejvíce zranitelné, a o znevýhodněné 
skupiny, a důležitost soustředit se na oživení hospodářství postižených oblastí;

7. zdůrazňuje, že systémy členských států pro všeobecné a odborné vzdělávání musí být 
přizpůsobeny tak, aby mohly plně využívat příležitosti nabízené digitální a ekologickou 
transformací; zdůrazňuje, že více všeobecného i odborného vzdělávání v oblasti 
zelených, digitálních a neformálních dovedností může přispět k dosažení cílů v oblasti 
udržitelnosti a usnadnit v mnoha odvětvích zaměstnatelnost, zejména zranitelných 
skupin; vyzývá EU a její členské státy, aby poskytovaly pobídky pro digitální 
a ekologické vzdělávání a související obory a aby podporovaly propojenost škol; 
zdůrazňuje, že při přechodu na nové, udržitelné a odpovědné modely společnosti je 
třeba uplatňovat politiku začlenění, která všem zajistí rovná práva a zapojení do 
vzdělávacího procesu, včetně uměleckého a kulturního vzdělávání, přičemž je třeba 
budovat dovednosti, které budou odpovídat novým požadavkům trhu práce, a soustředit 
se na lidštější a ekologický rozměr; vyzývá členské státy, aby se zasazovaly o větší 
zastoupení žen, pokud jde o studium přírodních věd, technologie, inženýrství 
a matematiky (STEM); 

8. bere na vědomí rychlý a setrvalý růst stříbrné ekonomiky v EU, která bude do roku 
2025 pravděpodobně k HDP Unie přispívat 32 % a na pracovních místech se bude 
podílet 38 %; zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby odborné vzdělávání, digitální vzdělávání 
a rekvalifikační programy na tuto skutečnost patřičně reagovaly s cílem zajistit 
začleňování seniorů do společnosti;

9 zdůrazňuje skutečnost, že pandemie COVID-19 má bezprecedentní dopad na 
společnost, a zejména na kvalitu vzdělávání; je si vědom naléhavé potřeby Fondu pro 
spravedlivou transformaci a jeho hospodářských, sociálních a environmentálních 
přínosů;
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10. zdůrazňuje, že systém sociální ochrany a podpory pro všechny je nezbytný pro zajištění 
spravedlivé transformace; zdůrazňuje, že takový systém má pro vzdělání zásadní 
význam, neboť umožňuje další získávání poznatků, podporuje dobré životní podmínky 
dětí a mladých lidí tím, že uspokojí základní potřeby rodin, mimo jiné tím, že nabízí 
předškolní i dlouhodobé vzdělávání, a dá jim odvahu zapojit se do celoživotního 
vzdělávání a hledat práci v nových oborech a odvětvích;

11. zdůrazňuje, že je třeba lépe zpřístupnit Erasmus+ studentům, kteří mají méně 
příležitostí, a rozšířit jeho nabídku všeobecného a odborného vzdělání ve vylidněných 
oblastech s cílem přispět k sociální ochraně, péči o kulturní dědictví a udržitelnosti 
životního prostředí;

12. vyzývá k posílení dialogu a spolupráce mezi vzdělávacími zařízeními a podnikatelským 
prostředím s cílem umožnit studium v oborech, které podle očekávání porostou, 
a vytvořit nová pracovní místa, přičemž je třeba věnovat zvláštní pozornost zranitelným 
lidem, komunitám a regionům; v tomto ohledu konstatuje, že k realizaci plného 
potenciálu evropských systémů všeobecného a odborného vzdělávání a k zajištění 
celoživotního rozšiřování dovedností a rekvalifikace a lepší pracovní mobility je 
zapotřebí rozvíjet ve větší míře partnerství veřejného a soukromého sektoru, aby se 
zabránilo vysoké míře nezaměstnanosti v některých oblastech; vyzývá k posílení 
Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání jakožto prostředku k usnadnění 
a zlepšení udržitelného dialogu v rámci vysokoškolského vzdělávání a žádá členské 
státy, aby podporovaly stáže coby součást vysokoškolských osnov;

13. žádá, aby byly urychleně vytvořeny synergické vazby mezi Fondem pro spravedlivou 
transformaci a programem Erasmus+, programem Kreativní Evropa a Evropským 
sborem solidarity s cílem podpořit projekty zaměřené na nové využití prostor, jež byly 
uzavřeny v důsledku snah o přechod ke klimaticky neutrální ekonomice; poukazuje na 
význam iniciativ v regionech nejvíce dotčených spravedlivou transformací a na potřebu 
vyčlenit další prostředky na projekty týkající se vzdělávání, kultury a sportu 
a zdůrazňuje potřebu rozšiřování dovedností a rekvalifikace pracovníků v uhlíkově 
náročných odvětvích za podpory modernizačního fondu EU;

14. žádá, aby Fond pro spravedlivou transformaci podporoval kreativní a kulturní odvětví 
coby klíčová odvětví, která mohou napomoci vytvářet nové příležitosti a pracovní místa 
v regionech, zvláště pokud budou dotyčné projekty zahrnovat udržitelné osvědčené 
postupy a podporovat udržitelnost, účinné využívání energie a ochranu životního 
prostředí;

15. vyzývá Unii, aby posílila přenositelnost a plné uznávání dovedností a profesních 
kvalifikací za účelem zvýšení mobility a optimalizace nabývání dovedností na vnitřním 
trhu, a v končeném důsledku i posílení konkurenceschopnosti Evropy ve světě;

16. naléhavě vyzývá celostátní, regionální a komunitní orgány zabývající se vzděláváním 
a celoživotním učením, jakož i sociální partnery, aby zavedli právní rámec, který bude 
motivovat podniky k tomu, aby investovaly do programů a opatření, jejichž cílem je 
zaručit profesní integraci a podpořit vyvážené zastoupení žen a mužů, rozmanitost 
a inkluzi, v zájmu úspěšného přechodu na ekologicky udržitelné a sociálně odpovědné 
hospodářství s nulovými emisemi, přičemž je třeba zaměřit se především na zranitelné 
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skupiny, které mohou potřebovat dodatečná cílená opatření, osoby se zdravotním 
postižením, které jsou často vystaveny dvojí diskriminaci, a ty, kterých se dotkne 
transformace na trhu práce; 

17. zdůrazňuje, že součástí Evropského prostoru vzdělávání by měla být odborná příprava 
zaměřená na podporu průřezových dovedností týkajících se ekologické a digitální 
transformace, jakož i vhodné spojení se světem práce, zejména na pozdějších úrovních 
vzdělávacích programů, a připomíná, že je zapotřebí podpořit a rozvinout spolupráci 
mezi členskými státy za účelem prohloubení vzájemného učení a výměny osvědčených 
postupů;

18. upozorňuje na to, že nejúčinnější a nejinkluzivnější vzdělávací systémy jsou ty, které se 
opírají o pedagogický výzkum; požaduje, aby příští stěžejní výzkumný program Unie, 
nástupce Horizontu 2020, sloužil jako prostředek, který přispěje k dosahování špičkové 
úrovně v oblasti všeobecného a odborného vzdělávání;

19. zdůrazňuje, že přechod společnosti na udržitelnou energetickou základnu vyžaduje 
propagaci a přijetí měnící se regionální identity; zdůrazňuje, že toho lze dosáhnout 
například aktivní propagací průmyslového dědictví a etnografického výzkumu; 
podporuje prohloubení demokratických dialogů o úpravách a sociálním přechodu 
s pomocí kulturních, vědeckých a vzdělávacích institucí;

20. zdůrazňuje, že spravedlivá transformace si žádá celostní přístup zahrnující 
hospodářskou diverzifikaci, komplexní podporu pro pracovníky při přechodu na nové 
pracovní pozice, ekologickou sanaci, náležitou péči o identitu a kulturní dědictví 
zasažených komunit a inkluzivní postupy, které se budou rovněž zabývat dopady na 
rovné postavení zranitelných a marginalizovaných skupin; vyzývá členské státy, aby 
zajistily udržitelnou podporu kulturním aktivitám komunit, které se nacházejí v průběhu 
transformace, a aby respektovaly a pomáhaly uchovat jejich kulturní dědictví;

21. žádá, aby podniky činné v kultuře a cestovním ruchu podporovaly regionální politiku 
pro usazování obyvatel ve vylidňujících se hornických regionech pomocí rekonstrukce 
a změnou využití průmyslových zařízení a aby se zaměřily na příkladné postupy pro 
obnovení divoké přírody, které omezují dopady změny klimatu, například vytváření 
přírodních zásobníků vody, jako jsou lesy, nivy a louky.
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STANOVISKO VÝBORU PRO PRÁVA ŽEN A ROVNOST POHLAVÍ

pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

k silné sociální Evropě pro spravedlivou transformaci – sdělení Komise
(2020/2084(INI))

Zpravodajka: Evelyn Regner

NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako 
příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že sdělení Komise „Silná sociální Evropa pro spravedlivou 
transformaci“ (COM(2020)0014) bylo zveřejněno před vypuknutím pandemie COVID-
19;

B. vzhledem k tomu, že ženy jsou pandemií COVID-19 postiženy více, zejména ženy 
pracující v nejistém zaměstnání a ve feminizovaných odvětvích, jako je zdravotnictví, 
maloobchodní služby nebo pečovatelské služby; vzhledem k tomu, že provádění 
odpovídajících politik zaměřených na rovnováhu mezi pracovním a soukromým 
životem a rovné rozdělení pečovatelských povinností je nezbytné pro sladění 
pracovního, soukromého a rodinného života a pro usnadnění rovné účasti žen na trhu 
práce, neboť ženy zůstávají i nadále primárně odpovědné za péči;

C. vzhledem k tomu, že ženy, včetně žen se zdravotním postižením, zdravotními problémy, 
migrujících žen a žen z etnických menšin, starších žen, žen s menším počtem 
formálních akademických kvalifikací, matek samoživitelek, žen žijících ve 
venkovských oblastech a LGBTQI+ osob, jsou častěji vystaveny vícenásobným 
a průřezovým formám diskriminace;

D. vzhledem k tomu, že ženy jsou nedostatečně zastoupeny ve vedoucích hospodářských 
a politických pozicích, v nichž se přijímají rozhodnutí o politických reakcích na 
pandemii COVID-19; vzhledem k tomu, že ženy by měly být zapojeny do 
rozhodovacího procesu, aby přinesly více úhlů pohledu, znalostí a zkušeností, což by 
vedlo k lepším politickým výsledkům;

E. vzhledem k tomu, že v důsledku pandemie COVID-19 a opatření k jejímu řešení, 
konkrétně omezení volného pohybu a práce na dálku, jsou ženy v násilnických vztazích 
trvale vystaveny násilí, což zvýšilo počet případů násilí páchaného na ženách; vzhledem 
k tomu, že jedním z důsledků období omezení volného pohybu byl prudký nárůst násilí 
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páchaného na základě pohlaví a násilí v rámci rodiny, jehož míra v některých 
evropských zemích dosáhla asi 30 %; vzhledem k tomu, že v posledních 12 měsících 
zažilo po celém světě sexuální nebo fyzické násilí více než 243 milionů žen ve věku 15 
až 49 let;

F. vzhledem k tomu, že ačkoli je rovnost žen a mužů jednou ze základních zásad Evropské 
unie a je zakotvena v článku 2 a čl. 3 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii (SEU), článku 8 
Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) a v článcích 21 a 23 Listiny základních 
práv EU, rozdíl v zaměstnanosti žen a mužů činí 11,7 %, rozdíl v odměňování 15,7 % 
a rozdíl ve výši důchodů 30,1 %;

G. vzhledem k tomu, že nákaza COVID-19 odhalila dlouhodobý problém v poskytování 
péče v EU, zejména v souvislosti s rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem; 
vzhledem k tomu, že péči je třeba vnímat komplexně a jako kontinuální proces, od péče 
o děti přes mimoškolní péči a péči o osoby se zdravotním postižením, až po péči o starší 
osoby; vzhledem k tomu, že více než 50 % pečovatelů mladších 65 let kombinuje péči 
se zaměstnáním, takže složitě hledají rovnováhu mezi oběma oblastmi; vzhledem 
k tomu, že pečovatelé mohou upřednostňovat málo placená pracovní místa s nízkou 
kvalifikací, která mohou být přizpůsobena jejich harmonogramu péče, a také mohou být 
nuceni zkrátit si pracovní dobu nebo placenou práci zcela opustit; vzhledem k tomu, že 
7 až 21 % neformálních pečovatelů si zkracuje pracovní dobu a 3 až 18 % z nich z trhu 
práce odchází;

H. vzhledem k tomu, že diskriminace na základě pohlaví v domácnosti a na trhu práce 
může vést k nerovnoměrnému rozdělení zdrojů, a ženy se tak stávají zranitelnějšími 
vůči chudobě a sociálnímu vyloučení než muži; vzhledem k tomu, že pokud jsou ženy 
postiženy chudobou, mají menší možnost se z ní vymanit;

I. vzhledem k tomu, že 15 % domácností s dětmi na úrovni EU jsou domácnosti rodičů 
samoživitelů; vzhledem k tomu, že 85 % těchto domácností vedou matky samoživitelky 
a že 47 % domácností rodičů samoživitelů bylo v roce 2017 ohroženo chudobou nebo 
sociálním vyloučením; vzhledem k tomu, že tyto domácnosti rodičů samoživitelů byly 
nepřiměřeně zasaženy pandemií COVID-19;

J. vzhledem k tomu, že bezdomovectví žen je stále častějším problémem; vzhledem 
k tomu, že ženy bez domova se v souvislosti s krizí COVID-19 nadále potýkají se 
specifickými problémy, přičemž v dočasném a nouzovém ubytování hrozí zvlášť velké 
riziko přenosu nemocí a násilí páchaného na základě pohlaví a přístup k hygieně 
a zdravotnickým zařízením je zde nedostatečný;

K. vzhledem k tomu, že trh práce v EU je stále horizontálně i vertikálně velmi segregovaný 
a že ženy jsou nadměrně zastoupeny v méně ziskových odvětvích; vzhledem k tomu, že 
pandemií COVID-19 byly zasaženy zejména ženy s nejistými smlouvami, protože právě 
ony přišly o zaměstnání jako první, což mělo finanční dopady na jejich rodiny i jejich 
ekonomickou nezávislost a vedlo to k tomu, že v době krize obdržely nedostatečnou 
sociální podporu;

L. vzhledem k tomu, že začínající podnikatelé, z nichž 70 % jsou muži a 30 % ženy, 
a osoby samostatně výdělečně činné, z nichž 34,4 % tvoří ženy, byli krizí COVID-19 
vážně zasaženi; vzhledem k tomu, že aktualizovaná studie uvádějící krátkodobé, 
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střednědobé a dlouhodobé dopady pandemie COVID-19 na podnikání žen v EU-27 by 
byla cenným zdrojem informací pro evropské rozhodovací orgány;

M. vzhledem k tomu, že digitální vzdělávání a dovednosti mají klíčový význam pro 
přizpůsobení se digitální transformaci evropského hospodářství a společnosti; vzhledem 
k tomu, že ženy jsou v odvětvích IKT, přírodních věd, technologií, inženýrství 
a matematiky (obory STEM) a v oboru umělé inteligence nedostatečně zastoupeny; 
vzhledem k tomu, že pouze 17 % odborníků v oblasti IKT a 34 % absolventů oborů 
STEM jsou ženy; vzhledem k tomu, že ženy v odvětví IKT zároveň vydělávají o 19 % 
méně než muži; vzhledem k tomu, že existuje 11% rozdíl v digitálních dovednostech 
žen a mužů, a vzhledem k tomu, že tento rozdíl je vyšší u dovedností nad rámec 
základních dovedností, a to zejména u osob starších 55 let; vzhledem k tomu, že 
podnikání žen posiluje postavení žen a jejich sociální začlenění, povzbuzuje 
zaměstnanost, podporuje diverzifikaci podniků a podněcuje inovace a růst; vzhledem 
k tomu, že potenciál spravedlivé transformace závisí také na nových zelených 
pracovních místech v odvětvích, která často vyžadují pokročilé digitální dovednosti 
a dovednosti v oblasti IKT;

N. vzhledem k tomu, že tlak na ženy se ještě zvýšil; vzhledem k tomu, že nově zavedené 
formy práce, které umožňují prodlužování a jdou na úkor oddělení pracovního 
a soukromého života, vedly v období omezení volného pohybu k prudkému nárůstu 
nových forem psychického a sexuálního obtěžování on-line i off-line; vzhledem k tomu, 
že převážná většina společností a vlád nezavedla žádná opatření proti těmto jevům;

O. vzhledem k tomu, že ženy jsou nepřiměřeně postiženy energetickou chudobou a stěží si 
mohou dovolit svou spotřebu energie; vzhledem k tomu, že pracovní sílu v odvětví 
energetiky tvoří především muži (77,9 %) a že ženy jsou zastoupeny pouze z 22,1 %; 
vzhledem k tomu, že stejný trend se podle všeho týká i odvětví energie z obnovitelných 
zdrojů, kde ženy představují méně než 30 % pracovní síly;

P. vzhledem k tomu, že v zásadě č. 2 evropského pilíře sociálních práv je zakotvena 
rovnost zacházení a příležitostí pro ženy a muže, pokud jde o účast na trhu práce, 
pracovní podmínky a kariérní postup;

Q. vzhledem k tomu, že ženy musely i v tomto období nadále vykonávat značnou část 
práce v domácnosti a byly většinou odpovědné i za vzdělávání dětí; vzhledem k tomu, 
že jejich psychická zátěž se zvýšila z dvojnásobné denní práce na trojnásobnou; 
vzhledem k tomu, že neplacené pečovatelské povinnosti zpomalují pokrok v profesní 
dráze žen nebo mu brání, přičemž pracovní život mužů ovlivňují jen málo nebo vůbec, 
a že tato skutečnost vede k následným rozdílům v odměňování a k nedostatečnému 
zastoupení žen v určitých odvětvích;

R. vzhledem k tomu, že digitální a ekologická transformace a demografické změny ve 
společnosti představují jak výzvy, tak i a příležitosti, a naše strategie k jejich řešení 
musí být sociálně spravedlivá a přiměřená; vzhledem k tomu, že tato strategie musí 
podporovat, koordinovat a doplňovat opatření členských států v oblasti rovnosti žen 
a mužů;

S. vzhledem k tomu, že ženy již dříve byly hlavními oběťmi chudoby v Evropě; vzhledem 
k tomu, že mezi těmito oběťmi jsou rodiny samoživitelů tvořené více než z 80 % 
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matkami samoživitelkami, které jsou ohroženy nejistými životními podmínkami a hrozí 
jim, že budou uvrženy do ještě větší chudoby; vzhledem k tomu, že podle odhadů 
nevládní organizace OXFAM se může do chudoby propadnout až 500 milionů lidí na 
světě, což odpovídá 10 % světové populace, a že by byly zasaženy především ženy;

T. vzhledem k tomu, že tato krize rovněž poukázala na obrovský nedostatek solidarity na 
evropské úrovni; vzhledem k tomu, že řada vlád nyní využívá pandemii jako záminku 
nejen ke zrušení závazků v oblasti životního prostředí, ale i ke zpochybnění základních 
práv pracovníků a žen;

1. vyzývá Komisi, aby spolupracovala s členskými státy na tom, aby se evropský pilíř 
sociálních práv stal jádrem programů hospodářského oživení; trvá na tom, že Komise 
a Rada musí začleňovat hledisko rovnosti žen a mužů a genderové rozpočtování do 
všech aspektů evropského pilíře sociálních práv s cílem podporovat rovnost žen a mužů, 
rovné příležitosti a účast žen na trhu práce, řešit rozdíl v zaměstnanosti žen a mužů 
a prosazovat spravedlivé pracovní podmínky, finančně dostupnou a udržitelnou sociální 
ochranu a zapojení žen na všech úrovních rozhodovacích procesů; zdůrazňuje, že je 
třeba učinit hledisko rovnosti žen a mužů nedílnou součástí tohoto plánu; vyzývá 
Komisi, aby při vypracovávání tohoto plánu dodržovala zásadu subsidiarity zakotvenou 
ve Smlouvách;

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby prováděly politiky a rámce sociálního dialogu, které 
jsou nezbytné k dosažení pokroku při ekologickém přechodu na klimatickou neutralitu, 
který nebude nikoho opomíjet, což znamená, že tento proces bude otevřený vůči 
nejzranitelnějším a marginalizovaným Evropanům, zejména ženám, a posílí jejich 
odolnost, a to zajištěním prosperity celé společnosti, inkluzivním přístupem, vhodnou 
ochranou pracovníků a vytvářením kvalitních pracovních míst;

3. vyzývá Komisi, Eurostat, členské státy a Evropský institut pro rovnost žen a mužů 
(EIGE), aby pravidelně shromažďovaly údaje o onemocnění COVID-19 rozlišené podle 
pohlaví a věku a o sociálně-ekonomickém dopadu tohoto viru; zdůrazňuje, že opatření 
na podporu oživení musí vycházet z údajů rozlišených podle pohlaví se zvláštním 
důrazem na oblasti, kde jsou údaje omezené a nesrovnatelné, aby bylo možné činit 
informovaná rozhodnutí na úrovni EU i na vnitrostátní a regionální úrovni;

4. konstatuje, že nedostatečné zastoupení žen připravuje transformaci energetiky o celou 
řadu různých talentů, a brzdí tak transformační změnu potřebnou k dosažení cílů 
Pařížské dohody (globální cíle v oblasti klimatu) a cílů OSN v oblasti udržitelného 
rozvoje; vyzývá k rovnému zastoupení žen v rámci pracovní síly, které je důležité pro 
podniky, hospodářství, sociální rozvoj a životní prostředí; zdůrazňuje, že 
diverzifikovaná pracovní síla přináší lepší výsledky, a to nejen pokud jde o větší 
kreativitu a inovační potenciál, ale také v podobě lepšího rozhodování a vyšších zisků;

5. vyzývá Komisi, aby monitorovala evropskou strategii pro rovnost žen a mužů (2020–
2025), a vyzývá členské státy, aby přijaly vnitrostátní strategie pro rovnost žen a mužů 
na základě evropské strategie jako důležitou součást sociálně-ekonomických opatření 
přijatých v návaznosti na krizi COVID-19;

6. zdůrazňuje, že rovnost žen a mužů je nejen jedním z hlavních rozvojových cílů sama 
o sobě, ale také zvyšuje produktivitu hospodářství a zlepšuje vyhlídky budoucích 
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generací; zdůrazňuje, že je důležité, aby byly ženy více zastoupeny v rozhodovacích 
pozicích na místní úrovni, které se zabývají transformací energetiky a oběhovým 
netoxickým hospodářstvím, což může vést k vyšší míře inovací a větší ziskovosti, 
nižšímu riziku a lepším postupům udržitelnosti;

7. zdůrazňuje, že je nezbytné zapojit více žen a mladých lidí do vlád, bankovního sektoru, 
společností, univerzit a nevládních organizací s cílem zavést širokou škálu strategií 
v zájmu větší rozmanitosti a inkluzivnosti ekologické transformace;

8. konstatuje, že ženy mají zásadní význam pro odvětví udržitelné energetiky a pro úspěch 
rychlejší transformace energetiky; zdůrazňuje, že je nezbytné přilákat, udržet 
a podporovat více žen, a vyzývá k zavedení větší rozmanitosti dovedností v oblasti 
udržitelné energetiky;

9. vyzývá Komisi a Radu, aby v zájmu podpory rovnosti žen a mužů a s cílem usnadnit 
účast žen na trhu práce během krize způsobené pandemií COVID-19 důkladně 
posoudily potřeby žen; žádá stanovení ambiciózní strategie sociální péče 
a demografického plánu s cílem zlepšit dostupnou a cenově přijatelnou kvalitní 
infrastrukturu péče o děti, mimoškolní péče a dlouhodobé péče; naléhavě vyzývá 
členské státy, aby v plném rozsahu provedly a uplatňovaly směrnici o rovnováze mezi 
pracovním a soukromým životem; vyzývá členské státy a Komisi, aby využívaly 
veškeré synergie v příslušných finančních nástrojích EU k rozvoji nezbytné 
pečovatelské infrastruktury a služeb; vyzývá Komisi a členské státy, aby vynaložily 
veškeré úsilí, a to i přijetím ustanovení Istanbulské úmluvy, v boji proti všem formám 
násilí páchaného na ženách, dětech a starších osobách, které v důsledku omezení 
zavedených v souvislosti s pandemií výrazně vzrostlo;

10. vyzývá členské státy, aby v době, kdy stále platí opatření k řešení krize COVID-19, 
stanovily zvláštní dovolenou pro pečovatele a pracující rodiče, která je nepřenosná 
a plně placená;

11. vyzývá Komisi, aby shromažďovala údaje o poskytování různých typů péče, na jejichž 
základě by měla být vypracována studie o nedostatku pečovatelských služeb, s cílem 
navrhnout dohodu v oblasti péče pro Evropu zaměřenou na podporu přechodu 
k ekonomice péče; konstatuje, že dohoda v oblasti péče musí vytvářet synergie 
s pravomocemi členských států a regionů, měla by usilovat o zlepšení spolupráce 
a koordinace a zajistit příslušné investice a právní předpisy na úrovni EU, které budou 
přínosem;

12. naléhavě žádá Radu a Komisi o zajištění toho, aby genderová rovnost a genderové 
rozpočtování tvořily ústřední prvek všech opatření spojených s oživením a aby v těchto 
opatřeních bylo promítnuto ponaučení z krize COVID-19;

13. zdůrazňuje, že Komise a Rada se i při navrhování opatření reagujících na krizi COVID-
19 musí řídit zásadou, že ženy a muži by měli za stejnou práci dostávat stejnou odměnu; 
vítá závazek Komise předložit do konce roku 2020 závazná opatření týkající se 
transparentnosti odměňování s cílem účinně řešit rozdíly v odměňování a důchodech 
žen a mužů, kdy podle prvních zpráv byla ekonomická nezávislost žen omezena krizí; 
v tomto ohledu zdůrazňuje, že je třeba, aby Komise a členské státy zavedly opatření pro 
boj proti genderové segregaci ve vysoce feminizovaných odvětvích a aby řešily rozdíly 
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v odměňování a důchodech žen a mužů;

14. vyzývá členské státy EU, aby včas a účinně provedly a uplatňovaly směrnici 
o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem, a také Komisi, aby účinně 
monitorovala její provádění; vyzývá členské státy, aby přezkoumaly, jaká doplňující 
opatření by byla zapotřebí k zajištění lepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým 
životem pracujících rodičů, a to s náležitým ohledem na domácnosti samoživitelů;

15. vyzývá Komisi, aby shromažďovala údaje o poskytování různých typů péče (péče 
o děti, péče o starší osoby a osoby se zdravotním postižením nebo osoby vyžadující 
dlouhodobou péči) pro účely studie, která by prozkoumala nedostatky v péči s cílem 
informovat iniciativu pro evropskou strategii v oblasti péče; konstatuje, že daná 
strategie by musela respektovat pravomoci členských států, jak jsou stanoveny ve 
Smlouvách, ale jejím cílem by bylo zlepšit spolupráci a koordinaci všech opatření, která 
by mohla být přínosná jak pro neformální pečovatele v EU, tak i pro osoby, o něž 
pečují; zdůrazňuje, že k vytvoření kvalitních, přístupných a cenově přijatelných 
pečovatelských služeb může přispět spolupráce na evropské úrovni spolu s účinným 
využíváním fondů EU;

16. odsuzuje skutečnost, že některé vlády využívají pandemii jako záminku k tomu, aby 
učinily krok zpět, pokud jde o některá základní práva pracovníků a žen; připomíná 
nezcizitelné právo na přístup ke zdravotní péči, jakož i právo rozhodovat o vlastním 
těle; zdůrazňuje proto, že musí být zaručena práva na zdravotní péči v oblasti 
reprodukčního zdraví, antikoncepci a umělé přerušení těhotenství, a to i prodloužením 
zákonné lhůty pro umělé přerušení těhotenství; 

17. zdůrazňuje, že v souvislosti s rostoucím počtem rodin se dvěma výdělečně činnými 
osobami a rodin samoživitelů vznikly nové potřeby služeb péče o děti; poukazuje na to, 
že vysoce kvalitní, dostupné, přístupné a cenově přijatelné služby péče o děti jsou 
zásadní pro to, aby rodiče mohli zůstat na trhu práce nebo se do něj zapojit a aby se 
snížily rozdíly v zaměstnanosti žen a mužů; zdůrazňuje však, že tyto služby péče o děti 
by měly být dostupné i pro děti rodičů hledajících zaměstnání a pro děti v nejistých 
rodinných situacích;

18. zdůrazňuje, že vzhledem k nově vznikajícím demografickým trendům, jako jsou 
stárnoucí společnosti, nižší porodnost a následně i pokles počtu obyvatel 
v produktivním věku, jsou formální a neformální služby dlouhodobé péče potřebnější 
než kdy jindy; poukazuje na to, že poskytování pečovatelských služeb a infrastruktury 
je zvláště důležité pro ženy, které se často více než muži podílí na formální i neformální 
péči o starší osoby nebo osoby se zdravotním postižením, z nichž mnoho jsou rovněž 
ženy; v souvislosti s neformálními pečovateli zdůrazňuje význam systémů dovolené 
příznivé pro rodinu a zajištění nároků na sociální zabezpečení;

19. poukazuje zejména na vývoj v oblasti poskytování péče během opatření souvisejících 
s pandemií COVID-19; v této souvislosti vyzývá Komisi, aby sloužila jako platforma 
pro usnadnění výměny osvědčených postupů v oblasti kvality, přístupnosti a cenové 
dostupnosti pečovatelských služeb i jednotlivých modelů pečovatelských služeb; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby přezkoumala situaci neformálních pečovatelů a aby 
sdílela osvědčené postupy týkající se toho, jak členské státy upravují jejich práci 
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prostřednictvím právních předpisů;

20. vyzývá členské státy, aby posilovaly postavení žen v odvětvích umělé inteligence, IKT 
a v oborech STEM prostřednictvím přístupného, vysoce kvalitního a na míru 
přizpůsobeného digitálního vzdělávání a individualizované odborné přípravy a rozvoje 
dovedností, s přihlédnutím k digitalizaci hospodářství a trhu práce s cílem dosáhnout 
genderové vyváženosti; v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba předjímat nejen 
odbornou přípravu a rozvoj dovedností online, ale také zvláštní odbornou přípravu 
v této oblasti; vyzývá Komisi, aby přijala konkrétní opatření pro začleňování hlediska 
rovnosti žen a mužů při provádění strategie pro jednotný trh a digitální agendy;

21. se znepokojením konstatuje, že práce na dálku, která byla propagována jako jedno 
z opatření k omezení šíření onemocnění COVID-19, se podle všeho mění na stálou 
součást trhu práce, což by mohlo závažně ovlivnit pracovní podmínky, a to zejména 
v případě žen, z důvodu prodloužitelné pracovní doby, přičemž ženy zároveň zajišťují 
péči a práci v domácnosti; naléhavě vyzývá k přijetí opatření k zajištění souladu 
s právními předpisy, a to posílením kontrol dodržování pracovní doby a podporou 
zdravých a bezpečných pracovních podmínek a dob odpočinku v souladu s pracovním 
právem;

22. konstatuje, že přechod na zelenou energii nabízí příležitosti k řešení systémové 
diskriminace na základě pohlaví a k tomu, aby společnosti mohly využívat výhod 
různorodější pracovní síly; požaduje zahrnutí rozmanité škály dovedností, včetně 
stavebního inženýrství, vědy o životním prostředí, marketingu, výuky a komunitní 
činnosti;

23. klade důraz na vytváření současných a budoucích kariérních příležitostí a profesních 
drah v partnerství se vzdělávacími institucemi a na vytváření inkluzivních 
a stimulujících programů a politik zaměřených na ženy a dívky v pozicích v oborech 
STEM i mimo ně;

24. vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily rovný přístup k technologiím, vzdělávání, 
odborné přípravě, zaměstnání, systémům sociální ochrany a zdravotní péči pro všechny 
tím, že náležitě zohlední potřeby žen, které se potýkají s vícenásobnou diskriminací, 
včetně žen se zdravotním postižením a zdravotními problémy, žen z řad rasových 
a etnických menšin, starších žen, žen, které po střední škole nepokračovaly ve studiu, 
rodičů samoživitelů, žen žijících ve venkovských a okrajových oblastech, žen z řad 
uprchlíků a osob LGBTQI+, aby se zvýšil jejich potenciál na trhu práce a účast na 
společenském a občanském životě s cílem zajistit rovné příležitosti a odstranit rozdíly 
v odměňování žen a mužů;

25. naléhavě vyzývá k začlenění hlediska rovnosti žen a mužů do nadcházející strategie pro 
rovnost osob se zdravotním postižením 2021, přičemž je třeba věnovat náležitou 
pozornost zlepšení přístupu na trh práce prostřednictvím cílených opatření a akcí;

26. zdůrazňuje, že je třeba začlenit hledisko rovnosti žen a mužů do politik a programů 
odborné přípravy, neboť regiony, které byly krizí zasaženy nejvíce, si zaslouží lepší 
budoucnost založenou na udržitelnosti, rovnosti a sociální spravedlnosti;

27. vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily účast žen v rozhodovacím procesu, pokud 
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jde o politické reakce na pandemii COVID-19;

28. vyzývá Komisi a Radu, aby přijaly závazná politická opatření týkající se 
transparentnosti odměňování a minimální mzdy;

29. vyzývá Komisi, aby zaujala zvláštní přístup k matkám samoživitelkám, které jsou 
ekonomicky zvlášť zranitelné, protože často vydělávají méně než muži a je u nich vyšší 
pravděpodobnost, že po narození dítěte opustí trh práce; vyzývá Komisi, aby v této 
souvislosti posílila prosazování stávajících právních nástrojů pro přeshraniční vymáhání 
výživného a aby přitom usilovala o zvýšení povědomí veřejnosti o jejich dostupnosti; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby úzce spolupracovala s členskými státy na zjišťování 
praktických problémů spojených s vymáháním výživného v přeshraničních případech 
a aby vyvinula nástroje k účinnému vymáhání platebních povinností;

30. vyzývá členské státy, aby podnikly významný krok vpřed, pokud jde o odstraňování 
rozdílů v odměňování žen a mužů, a to prostřednictvím investic do převážně ženských 
a nejistých odvětví, konkrétně do odvětví péče a úklidu, zlepšením pracovních 
podmínek a prosazováním většího ekonomického a sociálního uznání této práce;

31. naléhavě vyzývá členské státy, aby odblokovaly jednání o směrnici o zastoupení žen 
v řídících a dozorčích orgánech a o antidiskriminační směrnici;

32. vítá závazek Komise předložit do konce roku 2020 závazná opatření týkající se 
transparentnosti odměňování; zdůrazňuje v tomto ohledu význam plné spolupráce 
a zapojení sociálních partnerů a všech zúčastněných stran;

33. vyzývá členské státy, aby zdokonalily své plány na sdílené a spravedlivé rozdělení 
neplacených pečovatelských povinností, zejména péče o děti a seniory, a to na základě 
osvědčených postupů a účinných příkladů;

34. vyzývá Komisi a členské státy, aby uznaly významnou hodnotu, kterou mají pro 
společnost pečovatelé, kteří byli během pandemie COVID-19 v první linii, s cílem 
zlepšit jejich pracovní podmínky a zvýšit hodnotu těchto povolání, a to se zapojením 
sociálních partnerů a prostřednictvím kolektivního vyjednávání;

35. vyzývá členské státy, aby zajistily, že zaměstnavatelé a veřejná správa vytvoří účinnou 
strukturu pro prevenci a řešení násilí páchaného na ženách při práci na dálku, kterého se 
dopouštějí jejich zaměstnanci nebo jehož oběťmi jsou jejich zaměstnanci;

36. zdůrazňuje skutečnost, že rodiny samoživitelů jsou v celé Evropě více ohroženy 
chudobou a nejistotou než jiné rodiny; vyzývá proto ke zvýšení jejich sociální ochrany, 
zvýšení rodinných přídavků a k zaručenému přístupu k veřejným službám, včetně 
bydlení; vyzývá k přijetí mimořádných opatření na ochranu nejchudších 
a nejzranitelnějších žen, včetně rodin samoživitelů, a na zlepšení zabezpečení v jejich 
životě;

37. vyzývá členské státy, aby zajistily rozšíření odpovídající sociální a finanční podpory na 
osoby v nejistých situacích, včetně žen ohrožených chudobou nebo žen žijících 
v chudobě, osob bez domova nebo osob ohrožených sociálním vyloučením;
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38. naléhavě vyzývá k přijetí ambiciózních politik zaměřených na nejzranitelnější skupiny, 
jako jsou uprchlíci, migranti, Romové atd.; 

39. zdůrazňuje, že je třeba podporovat digitální gramotnost prostřednictvím vzdělávání a že 
je třeba poskytnout zdroje k překlenutí digitální propasti, která se výrazně projevila 
v důsledku náhlého přesunutí práce a výuky a také řady služeb a zařízení na internet;

40. vybízí členské státy, aby dodržovaly hlavní směry Komise pro politiky zaměstnanosti 
v EU, včetně boje proti nejisté práci, která se často týká více žen než mužů, s náležitým 
ohledem na jejich vnitrostátní modely trhu práce; vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
pracovní podmínky pracovníků platforem s cílem navrhnout zlepšení jejich konkrétní 
situace, vzhledem k tomu, že pandemie COVID-19 může jedině posílit negativní trendy 
v jejich zaměstnanosti;

41. zdůrazňuje změny, které spravedlivá transformace přináší pro trh práce a rozdělení 
nových zelených pracovních míst; vyzývá Komisi a členské státy, aby vypracovaly 
strategie, které by ženám zajistily přístup k novým ekologickým pracovním místům 
a snížily rozdíly mezi ženami a muži v zaměstnanosti v odvětví energie z obnovitelných 
zdrojů.
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