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NÁVRHY 

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako věcně 

příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

A.  vzhledem k tomu, že rostoucí nerovnosti v EU mohou mít nepříznivé dopady na kvalitu 

tvorby hospodářské politiky a hospodářský rozvoj; vzhledem k tomu, že nerovnosti jsou 

obvykle vnímány pouze jako společenský problém; vzhledem k tomu, že globalizace 

obchodu přispěla ke snižování celkových a celosvětových nerovností, ovšem současně se 

podílí na vzniku nových nerovností; vzhledem k tomu, že MMF zjistil, že v globálním 

měřítku existuje inverzní vztah mezi podílem na příjmech nejbohatších 20 % 

a hospodářským růstem, tedy, že pokud podíl na příjmech nejbohatších 20 % vzroste o 1 

%, je růst HDP v následujících pěti letech ve skutečnosti o 0,08 % nižší; vzhledem 

k tomu, že naopak obdobný nárůst podílu na příjmech nejchudších 20 % je spjat se 

zvýšením růstu o 0,38 %; vzhledem k tomu, že rovnost může za správných podmínek 

přispívat k hospodářské výkonnosti a současně může být jejím důsledkem; vzhledem 

k tomu, že řádně fungující hospodářství a trh práce jsou i nadále jedním z nejúčinnějších 

prostředků, jak řešit nezaměstnanost a tudíž i snižovat nerovnosti; 

B. vzhledem k tomu, že v EU je nedostatek investic; vzhledem k tomu, že veřejné 

a soukromé investice jsou klíčovými prvky, které mohou stimulací zaměstnanosti přispět 

ke snižování nerovností; vzhledem k tomu, že je nutné řádně řešit strukturální nedostatky; 

vzhledem k tomu, že Evropský fond pro strategické investice (EFSI) by měl být 

aktualizován, aby přispěl k řešení nedostatku investic; vzhledem k tomu, že problém 

nedostatku investic je třeba řešit, a to mimo jiné rozvojem finančních trhů za účelem 

podpory inovativních projektů, které mohou stimulovat zaměstnanost; 

C. vzhledem k tomu, že boj proti nerovnostem může být nástrojem k podpoře vytváření 

pracovních míst a růstu a současně snižovat chudobu; vzhledem k tomu, že v roce 2015 

hrozila 47,5 % všech nezaměstnaných osob v Evropské unii chudoba1; 

D. vzhledem k tomu, že nerovnosti mají mnoho aspektů a neomezují se pouze na peněžní 

otázky, ale týkají se také rozdílných příležitostí, které se u jednotlivých osob liší například 

v závislosti na jejich pohlaví, etnickém původu, sexuálních preferencích, zeměpisné 

poloze nebo věku; 

1.  zdůrazňuje, že veřejné a soukromé investice mohou vytvářet pracovní místa a že 

nezaměstnanost je jednou z hlavních příčin nerovností; zdůrazňuje, že je nutné investiční 

mezeru zacelit a vytvořit podnikatelské prostředí, které by bylo příznivé pro investice do 

strategických oblastí a nových technologií, aby se tak snížily nerovnosti, oživil růst, 

bojovalo se proti nezaměstnanosti, podpořil rozvoj silného, udržitelného 

a konkurenceschopného průmyslu a aby se dosáhlo dlouhodobých politických cílů EU; 

mimoto podtrhuje skutečnost, že vysoká míra nezaměstnanosti vytváří tlak na snižování 

mezd a v některých případech může mít také negativní dopad na pracovní a společenské 

podmínky; zdůrazňuje, že boj proti nezaměstnanosti je nezbytným, ale sám o sobě nikoliv 

dostatečným předpokladem ke snižování nerovností;  

                                                 
1 Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Income_distribution_statistics/cs  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Income_distribution_statistics/cs
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2.  domnívá se, že investice do veřejných služeb a účinné struktury těchto služeb mají 

společně s poskytováním soukromých služeb zásadní význam pro vyřešení kvalifikačního 

rozměru nerovností; zdůrazňuje, že dosažení vyšších úrovní vzdělání a dovedností mezi 

širokou veřejností, zejména v oblasti finanční a digitální gramotnosti, přispívá nejen ke 

snižování nerovností v příjmech, ale také k boji proti sociálnímu vyloučení; vyzývá 

Komisi, aby v zájmu ochrany spotřebitelů zajistila, aby evropské politiky v oblasti 

hospodářské soutěže umožňovaly spravedlivou hospodářskou soutěž a pomáhaly v boji 

proti kartelům nebo nekompatibilní státní pomoci, které deformují ceny a narušují 

fungování vnitřního trhu; 

3. zdůrazňuje význam vzdělávání, odborné přípravy a rekvalifikace pracovníků jakožto 

základního nástroje celoživotního učení k rozšiřování a posilování dovedností potřebných 

k tomu, aby se pracovníci mohli úspěšně zapojit na trhu práce, jakož i nástroje k boji proti 

nezaměstnanosti s cílem zajistit, aby se technologický pokrok, jehož jsme svědky, nestal 

zdrojem nerovností; zdůrazňuje, že tato politika celoživotního učení by měla podporovat 

doplňování dovedností a rekvalifikace pracovníků, především pokud jde o pracovníky 

s nízkou až střední úrovní dovedností a ty, kterým nejvíce hrozí sociální nerovnosti; 

4. zdůrazňuje, že moderní společnost čelí závažným sociálním výzvám, které se týkají také 

problematiky nerovností, a to navzdory existenci sociálního státu, jenž dopady těchto 

výzev zmírňuje; zdůrazňuje, že řešení těchto problémů je současně úkolem veřejných 

služeb a veřejné politiky a příležitostí pro soukromé investory; souhlasí s názorem 

Komise, že řešení nerovnosti příjmů a chudoby vyžaduje komplexní soubor preventivních 

a zmírňujících opatření, včetně rovného přístupu ke vzdělání a zdravotní péči, lepších 

příležitostí na trhu práce a vyhlídek na příjmy, finančně dostupných kvalitních služeb 

a dobře koncipovaných systémů daní a dávek; poukazuje na to, že iniciativa EU 

spočívající v koordinaci sociálních politik členských států musí zohledňovat úroveň 

hospodářského rozvoje jednotlivých členských států a umožnit jim, aby koncipovaly 

sociální systémy, které odpovídají jejich konkrétní situaci; domnívá se, že evropský pilíř 

sociálních práv, který zavedla Komise, připravuje podmínky pro koordinaci boje proti 

nerovnostem; 

5. bere na vědomí zásadní úlohu daňových politik – na niž poukázaly i závěry výborů TAXE 

I, TAXE II a PANA – při výběru příjmů a jejich funkci v oblasti přerozdělování v zájmu 

nápravy nerovností v příjmech a bohatství; v této souvislosti zdůrazňuje, že daňové úniky 

a vyhýbání se daňovým povinnostem mají dopad na veřejné finance a veřejné politiky; 

zdůrazňuje, že větší daňová spravedlnost, boj pro nezákonným finančním tokům 

a opatření proti podvodům v oblasti DPH uvnitř Společenství mohou zvýšit daňové příjmy 

a současně vést k odstranění daňových rájů, kterých využívají nadnárodní společnosti 

včetně evropských podniků; vyzývá členské státy, aby s cílem snížit nerovnosti zavedly 

progresivní a spravedlivé vnitrostátní daňové systémy a zintenzívnily boj proti daňovým 

únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem, a zlepšily tak výběr příjmů z daní; 

6. znovu opakuje, že členské státy mají vedoucí úlohu, pokud jde o monitorování jejich 

sociální situace, a to prostřednictvím zjišťování aktuálních potřeb svých občanů, aby 

mohly definovat své politiky zaměstnanosti a sociální politiky, a zdůrazňuje, že EU by 

měla toto úsilí podporovat a posilovat; vyzývá Komisi, aby vyhodnotila provádění 

různých právních předpisů týkajících se nerovností a aby navrhla jejich následný přezkum 

v případě, že budou zjištěny nedostatky; konstatuje, že by měla existovat možnost 
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posoudit účinnost těchto politik při snižování nerovností, zejména pomocí zkoumání změn 

v příjmových skupinách, a to případně i v rámci evropského semestru. 
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