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NÁVRHY

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

A. vzhledem k tomu, že průzkum nadace Eurofound ukázal, že finanční opatření prováděná 
vládami a sociálními partnery během pandemie COVID-19 snížila finanční obtíže; 
vzhledem k tomu, že průzkum rovněž zjistil mnohem vyšší míru důvěry v národní vládu 
a Unii u respondentů, kteří obdrželi podporu; vzhledem k tomu, že průzkum ukazuje, že 
se kvůli hospodářským důsledkům koronavirové krize potýká s finanční zátěží více 
domácností než před začátkem krize; vzhledem k tomu, že téměř polovina všech 
respondentů (47 %) uvádí, že mají potíže se zvládáním své domácnosti; 

B. vzhledem k tomu, že podle nadace Eurofound přišlo od začátku  pandemie COVID-19 o 
práci 13 % samostatně výdělečně činných respondentů bez zaměstnanců a 8 % 
respondentů, kteří pracovali pro zaměstnavatele; vzhledem k tomu, že respondenti z 
nejmladší věkové kategorie (18–34 let) a respondenti se základním nebo středním 
vzděláním byli během pandemie častěji nezaměstnaní;

C. vzhledem k tomu, že výzkum nadace Eurofound zdůrazňuje, že krize způsobená 
onemocněním COVID-19 představuje vážné riziko, že budou vymazána celá desetiletí 
pokroku dosaženého v oblasti rovnosti žen a mužů, pokud jde o účast na trhu práce, 
zejména je-li činnost dále omezována v odvětvích, ve kterých jsou ženy nadměrně 
zastoupeny; vzhledem k tomu, že opatření jsou ze sociálních a ekonomických důvodů 
nezbytná; vzhledem k tomu, že nadace Eurofound zdůrazňuje význam provádění 
politických opatření, která mohou podporovat rovnost žen a mužů a integraci žen na trh 
práce;

D. vzhledem k tomu, že lze očekávat, že krize COVID-19 vyvolá hospodářskou a sociální 
krizi, která bude mít vážný dopad na trhy práce; vzhledem k tomu, že předchozí 
průzkum nadace Eurofound ukázal, že tuto situaci lze řešit prostřednictvím opatření 
veřejného a sociálního partnerství za účelem zachování a vytváření podpory 
zaměstnanosti nebo příjmu pro nezaměstnané osoby a osoby mimo trh práce, přičemž v 
tomto ohledu uznává význam opatření spolufinancovaných z evropských fondů, jako je 
ESF a EFG;

1. zdůrazňuje, že v souladu s článkem 151 SFEU by Unie a její 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, měly mít mezi svými cíli podporu zaměstnanosti, zlepšování 
životních a pracovních podmínek, poskytování náležité sociální ochrany, vytváření 
udržitelných a kvalitních pracovních míst a boj proti vyloučení;

2. bere na vědomí, že návrh rozpočtu na rok 2021 je založen na návrhu Komise týkajícího 
se víceletého finančního rámce (VFR) na období 2021–2027 ze dne 27. května 2020; 
vítá nezbytný plán na podporu oživení přijatý Evropskou radou, lituje však, že návrh 
Evropské rady týkající se VFR ze dne 21. července 2020 je o 25 700 milionů EUR nižší 
než revidovaný návrh Komise; poukazuje na to, že této mimořádné situaci nelze čelit s 
rozpočtem, který byl sestaven pro scénář normálního vývoje, a zdůrazňuje, že je v 
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souladu s postojem Parlamentu zapotřebí ambicióznějších opatření;

3. vyzývá Unii, aby zvýšila své úsilí o posílení sociální soudržnosti a vzestupné 
konvergence v Evropě; připomíná, že před vypuknutím pandemie COVID-19 bojovalo 
více než 100 milionů Evropanů každodenně s chudobou a materiálním nedostatkem a že 
se tato situace v důsledku pandemie pravděpodobně ještě zhorší, zejména u zranitelných 
sociálních skupin; uznává klíčovou úlohu, kterou ve stávajícím VFR na období 2014–
2020 hrají evropské fondy a programy v sociální oblasti, zejména Evropský sociální 
fond (ESF), Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI), Evropský fond pro 
přizpůsobení se globalizaci (EFG), program pro zaměstnanost a sociální inovaci (EaSI) 
a Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD), a ještě důležitější úlohu, kterou 
budou v příštích 7 letech hrát budoucí Evropský sociální fond plus (ESF+) a EFG; 
požaduje proto, aby byl v rámci boje proti chudobě v Evropě odpovídajícím způsobem 
financován ESF+, a zejména FEAD;

4. vzhledem k tomu, že si pandemie onemocnění COVID-19 vyžádala v Evropě tisíce 
životů a vedla k bezprecedentní krizi, která má pro občany, rodiny, pracovníky, zejména 
mobilní pracovníky, nevládní organizace, organizace občanské společnosti a podniky, 
zejména malé a střední podniky a mikropodniky, katastrofální důsledky, a že proto 
vyžaduje bezprecedentní a účinnou reakci Rady a Komise; zdůrazňuje, že rok 2021 
bude z hlediska rozpočtu Unie kritický, jelikož to bude první rok VFR na období 2021–
2027 a zároveň první rok „obnovy po koronavirové krizi“; zejména zdůrazňuje, že k 
oživení po krizi způsobené onemocněním COVID-19 přispěje pouze sociální a 
udržitelný rozpočet, který neopomene žádnou skupinu ani odvětví;

5. zdůrazňuje, že rozpočet Unie na rok 2021 by se měl zaměřit především na zmírnění 
sociálních a zaměstnaneckých dopadů krize COVID-19 na pracovníky a podniky a na 
podporu oživení ekonomik členských států, mimo jiné na základě Zelené dohody pro 
Evropu a digitální transformace; v této souvislosti vítá, že rozpočet na rok 2021 bude 
doplněn o 211 000 milionů EUR formou grantů a o přibližně 133 000 milionů EUR 
poskytnutých formou půjček v rámci nástroje Next Generation EU;

6. zdůrazňuje, že Unie a všechny členské státy musí prokázat plnou solidaritu s těmi, kteří 
to nejvíce potřebují, a zajistit prostřednictvím zvláštního podpůrného fondu, aby žádné 
území nebo země nebyla ponechána v boji proti pandemii sama, včetně zámořských 
zemí a území a nejvzdálenějších regionů; připomíná zejména své usnesení ze dne 17. 
dubna 2020 o koordinovaných opatřeních EU v boji proti pandemii COVID-19 a jejím 
následkům1,

7. zdůrazňuje, že úsilí o oživení by mělo vést k podnícení udržitelného růstu, který je v 
souladu se Zelenou dohodou pro Evropu, odolností našich společností a kvalitním 
zaměstnáním, a  mělo by být doplněno silným sociálním rozměrem zaměřeným na 
sociální a hospodářské nerovnosti a potřeby těch, kteří byli krizí zasaženi nejvíce, 
zejména v EU a jejích zámořských zemích a územích a zranitelných a znevýhodněných 
skupin, jako jsou lidé žijící v chudobě, nezaměstnaní, starší a mladí lidé, osoby se 
zdravotním postižením, samoživitelé, mobilní pracovníci a migranti, jejichž sociální 
začlenění a integraci a udržení na trhu práce je třeba podporovat a prosazovat;

1 Přijaté texty, P9_TA(2020)0054.
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8. uznává, že většina odvětví, která byla krizí COVID-19 zasažena nejvíce, jsou odvětví s 
vysokým zastoupením žen a klíčová odvětví, z nichž některá se již vyznačují nejistými 
pracovními podmínkami, a že je třeba vyvinout zvláštní úsilí a během období oživení 
vyčlenit zvláštní zdroje na zlepšení podmínek zaměstnávání a uznávání těchto odvětví;

9. vítá návrh Komise, aby v roce 2021 bylo Fondu pro spravedlivou transformaci 
přiděleno 1,5 miliardy EUR, a zdůrazňuje, že tento fond musí hrát klíčovou úlohu při 
podpoře potřeb jednotlivců a sociálního blahobytu, vytváření důstojných a udržitelných 
pracovních míst a rekvalifikaci pracovníků v rámci přípravy na moderní pracovní místa 
poskytováním vhodného celoživotního učení a rovných pracovních příležitostí pro 
všechny a vytvářením sociální infrastruktury, aby nikdo nebyl opomenut;

10. vítá, že dojde ke sloučení stávajícího fondu ESF, YEI, FEAD a EaSI v rámci fondu 
ESF+, což zvýší synergie a sníží administrativní zátěž; vyjadřuje nicméně politování 
nad tím, že celková částka přidělená ESF+ je stále pod úrovní VFR na období 2014–
2020; připomíná, že ESF+ bude hlavním finančním nástrojem pro posílení evropského 
sociálního rozměru, jelikož uvede do praxe zásady evropského pilíře sociálních práv, a 
pro oživení po krizi způsobené COVID-19; odmítá jakékoli snížení rozpočtu ESF+, 
protože nedostatek odpovídajících zdrojů by mohl ohrozit nejen jeho účinné provádění a 
dosažení jeho cílů, ale také zabránit účinnému oživení; je proto znepokojen výší 
prostředků, kterou Komise předložila pro ESF+ v návrhu rozpočtu na rok 2021 (12 
655,1 milionu EUR v prostředcích na závazky, 15 374,8 milionu EUR v prostředcích na 
platby), a vyzývá k výraznému zvýšení této částky, zejména pokud jde o řešení 
dlouhodobé nezaměstnanosti a nezaměstnanosti mladých lidí a starších osob, dětskou 
chudobu, riziko chudoby a sociálního vyloučení, diskriminaci, zajištění posíleného 
sociálního dialogu, řešení dlouhodobé strukturální demografické změny a zaručení 
přístupu všech, zejména stárnoucího obyvatelstva, k základním a nepostradatelným 
službám, jako je zdravotní péče, sociální ochrana, mobilita, vhodná výživa a důstojné 
bydlení;

11. vítá v tomto ohledu návrh Komise na nový nástroj REACT-EU, jehož cílem je zvýšit 
objem finančních prostředků vyčleněných na politiku soudržnosti nad rámec stávajících 
přídělů na období 2014–2020 a navíc k navrhovaným finančním prostředkům na období 
2021–2027; je však znepokojen jeho dočasnou krátkodobou povahou a skutečností, že 
samotný ESF+ nemá pro zbytek období VFR  dostatečné finanční zdroje; vyzývá 
Komisi, aby do 31. března 2025 předložila Evropskému parlamentu a Radě hodnotící 
zprávu o programu REACT-EU, která bude zahrnovat rozpočtové závazky na roky 
2020, 2021 a 2022, včetně informací o naplňování cílů REACT-EU, účinném využívání 
příslušných zdrojů, o typech financovaných opatření, příjemcích a konečných 
příjemcích finančních přídělů a jejich evropské přidané hodnotě pro podporu 
hospodářského oživení;

12. vítá řadu nových návrhů Komise na řešení sociálních dopadů současné nebo budoucí 
krize; v této souvislosti bere na vědomí zavedení dočasných opatření v rámci ESF+ v 
reakci na mimořádné okolnosti; varuje před možným rizikem oslabení povinností 
tematického soustředění, které by ohrozily klíčové cíle a investice ESF+, jakož i dobré 
využívání a účinnost investic z ESF+, neboť v případě výjimečných okolností může 
Komise přijmout prováděcí akty, kterými rozšíří oblast působnosti ESF+ a sníží 
povinnosti tematického soustředění;
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13. v této souvislosti dále bere na vědomí návrh Komise na financování režimů zkrácené 
pracovní doby v rámci těchto dočasných opatření; připomíná však, že režimy zkrácené 
pracovní doby budou již financovány z nově zavedeného dočasného nástroje SURE, 
který má mnohem větší objem, a že se Komise zavázala, že brzy zavede stálý nástroj ve 
formě evropského systému zajištění v nezaměstnanosti; v této souvislosti zdůrazňuje, že 
ESF+ má již omezené zdroje na své původní tematické zaměření, které by v takovém 
případě mohly být dále sníženy; dále připomíná, že režimy zkrácené pracovní doby jsou 
podstatně nákladnější; vyzývá proto Komisi, aby bez dalšího prodlení zavedla evropský 
systém zajištění v nezaměstnanosti;

14. zdůrazňuje význam zásady partnerství pro zajištění zapojení sociálních partnerů do 
všech fází plánování, provádění a monitorování projektů financovaných z evropských 
strukturálních a investičních fondů (ESI fondy); považuje za nezbytné, aby byla zásada 
partnerství zahrnuta do ESI fondů i do dalších příslušných fondů Unie, včetně facility 
na podporu oživení a odolnosti a REACT EU, a to i pro období 2021–2027;

15. zdůrazňuje, že nadcházející racionalizace by měla být založena na důkazech a 
posouzení dopadů a měla by být v souladu s programem zlepšování právní úpravy a s 
příslušnými doporučeními Evropského účetního dvora; domnívá se, že racionalizace by 
měla také pomoci vyrovnat se sociálními dopady, na něž krize COVID-19 poukázala; v 
této souvislosti zdůrazňuje, že činnost prováděná v oblasti zaměstnanosti a sociálních 
věcí by měla vždycky vyústit ve strategická opatření s jasně definovanými cíli a že 
účinné a účelné výdaje jsou stejně důležité jako celkové stropy rozpočtu;

16. s ohledem na očekávaný nárůst poptávky v důsledku koronavirové krize vítá návrh 
Komise, aby bylo roční financování EFG od roku 2021 dále navýšeno na 386 milionů 
EUR, a je znepokojen tím, že návrh Rady, aby bylo toto financování v roce 2021 
omezeno na 197 milionů EUR, oslabí klíčovou úlohu tohoto fondu při poskytování 
pomoci pracovníkům, kteří ztratili práci v důsledku restrukturalizací;

17. poukazuje na to, že Komise je odhodlána mobilizovat EFG v reakci na sociální a 
ekonomické dopady krize COVID-19, a konstatuje, že rozšíření oblasti působnosti EFG 
tak, aby zahrnovala digitální a zelenou transformaci, bude vyžadovat pro rok 2021 
odpovídající financování, které překročí strop stanovený Radou;

18. připomíná, že EFG nemá vliv na povinnosti dotčených podniků podle vnitrostátního 
práva nebo kolektivních smluv, zejména pokud jde o povinná opatření týkající se 
propuštěných pracovníků; vyzývá k důkladnému posouzení opatření financovaných z 
EFG, aby finanční prostředky byly využívány efektivně;

19. zdůrazňuje, že v souvislosti se stávajícími rozpočtovými omezeními a s oživením po 
koronavirové krizi bude kriticky důležité co nejlépe využívat souhrnný rozpočet na rok 
2021, včetně budoucích politik a opatření zaměřených na dovednosti na podporu 
přechodu na trhu práce a lepšího přizpůsobení se demografickým změnám, ekologické a 
digitální transformace a  opatření na podporu integrace zranitelných a znevýhodněných 
skupin na trhu práce; připomíná, že využívání digitálních řešení založených na umělé 
inteligenci zaměřené na člověka nabízí potenciál pro vytváření pracovních míst a 
integraci těchto skupin na trh práce při plném respektování jejich základních práv a 
pracovních podmínek, a to i pokud jde o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, jakož i 
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sociální důsledky;

20. požaduje, aby programy Unie kladly důraz na projekty, které podporují a zlepšují 
zachování stávajících pracovních míst a vytváření kvalitních pracovních míst se 
zaručenými pracovními právy a stabilními a regulovanými mzdami a pracovními 
podmínkami a také účinně a rozhodně bojují proti chudobě a sociálnímu vyloučení;

21. dále zdůrazňuje, že je důležité bojovat proti chudobě, včetně dětské chudoby, a řešit 
sociální nerovnosti a otázky nezaměstnanosti mladých lidí a jejich přístupu na trh práce;

22. souhlasí s prognózou Komise, že v souvislosti s oživením po pandemii COVID-19 bude 
boj proti dětské chudobě v nadcházejících letech ještě důležitější; v této souvislosti 
zdůrazňuje postoj Parlamentu a Komise, že členské státy by měly vyčlenit alespoň 5 % 
zdrojů z ESF+ v rámci sdíleného řízení na podporu činností v rámci evropské záruky 
pro děti; v důsledku toho a v souladu s postojem Parlamentu k ESF+ trvá na tom, aby 
byla v rámci ESF+ vytvořena samostatná rozpočtová položka pro evropskou záruku pro 
děti s přídělem 3 miliard na rok 2021;

23. vyzývá členské státy a Komisi, aby k boji proti nezaměstnanosti mladých lidí 
přistupovaly jako k záležitosti, kterou je třeba řešit prioritně, zejména v rámci 
evropského úsilí o oživení, a aby plně využívaly finančních nástrojů, jako je záruka pro 
mladé lidi, a programů EU, jako je Erasmus+, a přijaly cílená opatření k řešení 
problému nezaměstnanosti mladých lidí a ke zvýšení jejich zaměstnatelnosti;

24. zdůrazňuje, že krize způsobená onemocněním COVID-19 již připravila mnoho lidí o 
zaměstnání, zejména mladých lidí, kteří jsou častěji zaměstnáni na nejistých pracovních 
místech; v této souvislosti vítá plány Komise na posílení evropské záruky pro mladé lidi 
a zdůrazňuje, že je nezbytné, aby členské státy i nadále investovaly dostatečné zdroje z 
ESF+ do opatření na podporu zaměstnanosti mladých lidí, a proto musí vyčlenit 
nejméně 15 % svých zdrojů z ESF+ v rámci sdíleného řízení na cílená opatření a 
strukturální reformy zaměřené na podporu kvalitní zaměstnanosti mladých lidí;

25. je pevně přesvědčen, že sestavování rozpočtu zohledňujícího rovnost žen a mužů musí 
být začleněno do souhrnného rozpočtu na rok 2021, aby bylo možné lépe sladit politiky 
a činnosti, které podporují rovnou účast žen na trhu práce, a aby byly k dispozici 
komplexní systémy pro monitorování a měření rozpočtových prostředků přidělených na 
rovnost žen a mužů;

26. poukazuje na význam rozpočtové odpovědnosti a stanovení priorit, včetně většího 
zaměření na tvorbu politiky založené na důkazech, která je inkluzivní, a zvláštní 
pozornosti věnované sociálním, regionálním a územním rozdílům a příjmové 
nerovnosti, aby byla občanům Unie za jejich prostředky poskytována skutečná hodnota;

27. poukazuje na významný přínos agentur, které se zabývají širokou škálou otázek 
zaměstnanosti a sociálních otázek, jako jsou životní a pracovní podmínky, mobilita, 
zdraví a bezpečnost, dovednosti atd., a shromažďováním údajů, zejména 
prostřednictvím průzkumů; zdůrazňuje, že jejich úlohy se neustále vyvíjejí, a proto se 
jim musí poskytnout potřebné zdroje pro jejich plnění; vyzývá proto k důkladnému 
posouzení nových a stávajících úkolů přidělených agenturám i jejich celkové 
výkonnosti tak, aby docházelo pouze k přiměřenému a účelnému přidělování 
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rozpočtových prostředků a aby byly vybaveny nezbytnými finančními prostředky, aby 
tak mohly shromažďovat kvalitativní údaje nezbytné k lepšímu plnění těchto 
povinností; zejména trvá na řádném personálním obsazení a financování nového 
Evropského orgánu pro pracovní záležitosti;

28. v této souvislosti poukazuje na to, že zdroje, které jsou v současné době plánovány pro 
Evropský orgán pro pracovní záležitosti v roce 2021, jsou nižší než zdroje stanovené v 
aktualizovaném finančním výkazu agentury, který na rok 2021 předpokládal 29 milionů 
EUR namísto 24 milionů EUR; s ohledem na problémy při zajišťování spravedlivé 
mobility pracovní síly, na něž poukázala krize COVID-19, zejména v případě vyslaných 
a sezónních pracovníků, a v zájmu boje proti nehlášené práci se domnívá, že rozpočet 
pro Evropský orgán pro pracovní záležitosti by měl být navýšen alespoň na původně 
plánovanou částku;

29. vyzývá ke zřízení nadnárodního fóra pro tvůrce vnitrostátních politik za účelem výměny 
informací o postupech a zkušeností souvisejících s podporou zaměstnavatelů a 
pracovníků zasažených hospodářskou krizí a krizí na trhu práce, které by mohlo 
vycházet z informací o takových zásazích shromážděných v rámci Evropského 
monitoru pro restrukturalizaci nadace Eurofound (podpůrné nástroje a právní databáze), 
odborných znalostí získaných v rámci podobných předchozích činností (jako jsou 
semináře nadace Eurofound v oblasti regionální průmyslové politiky prováděné v rámci 
pilotního projektu „Budoucnost výroby v Evropě“ nebo semináře GŘ pro zaměstnanost 
organizované na vnitrostátní úrovni o předvídání a řízení restrukturalizace 
(A.R.E.N.A.S.)), a realizovaných za spolupráce různých institucí EU (např. GŘ pro 
zaměstnanost, Eurofound, Cedefop);

30. připomíná závazek Komise urychleně posoudit revizi směrnice o biologických činitelích 
a případně dalších právních předpisů v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci 
vzhledem ke krizi COVID-19 a urychlit práci na novém strategickém rámci EU pro 
ochranu zdraví a bezpečnost při práci; vyzývá v této souvislosti k tomu, aby byly 
příslušnému oddělení GŘ pro zaměstnanost přiděleny odpovídající zdroje, aby mohlo 
tento závazek splnit;

31. vyjadřuje znepokojení nad návrhem Komise sloučit různé rozpočtové položky 
související s cíli sociální politiky, zejména položky na podporu v oblastech „Informační 
a vzdělávací opatření pro organizace pracovníků“, „Informování, konzultace a účast 
zástupců podniků“, „Pracovněprávní vztahy a sociální dialog“ do jedné rozpočtové 
položky „07 20 04 06 – Zvláštní kompetence v oblasti sociální politiky, včetně 
sociálního dialogu“; domnívá se, že stejně jako v minulosti samostatné rozpočtové 
položky zaručují nezbytnou transparentnost a zdroje pro každou z těchto klíčových 
oblastí;

32. znovu zdůrazňuje, že pilotní projekty a přípravné akce, budou-li pečlivě připravené, 
jsou velmi cenným nástrojem k zahájení nových činností a opatření v oblasti 
zaměstnanosti a sociálního začleňování a že v minulosti bylo v podobě pilotních 
projektů a přípravných akcí úspěšně realizováno několik myšlenek Výboru pro 
zaměstnanost a sociální věci; připomíná, že tyto nástroje by měly být zaměřeny na 
podporu inovativních nápadů, které odrážejí potřeby současné krize a budoucích politik;
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33. vyjadřuje však znepokojení nad nedostatkem objektivity předběžného posouzení 
Komise, což má výrazný dopad na jejich přijetí v Parlamentu, a zdůrazňuje význam 
transparentního přístupu Komise při posuzování pilotních projektů nebo přípravných 
akcí;

34. dále vyzývá k tomu, aby provádění pilotních projektů a přípravných akcí bylo 
transparentní a v souladu s jejich přijatými cíli a doporučeními; vyzývá Komisi, aby z 
důvodů účinnosti upřednostňovala provádění těchto projektů a činností prostřednictvím 
agentur EU, pokud spadají do oblastí jejich odbornosti;

35. zdůrazňuje, že je důležité zahrnout do sestavování rozpočtu zámořské země a území; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby přijala opatření a uvolnila finanční prostředky k řešení 
důsledků krize COVID-19 v zámořských zemích a územích.
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