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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti 

a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2018 

(2017/2260(INI)) 

Evropský parlament, 

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

– s ohledem na články 9, 145, 148, 152, 153, 174 a 349 Smlouvy o fungování Evropské 

unie (SFEU), 

– s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 

právních předpisů mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou 

komisí1, 

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

této listiny, 

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

– s ohledem na cíl č. 1 udržitelného rozvoje („vymýtit chudobu ve všech jejích formách 

a všude ve světě“), a zejména na cíl č. 3 („zavést v jednotlivých zemích odpovídající 

systémy sociální ochrany a opatření pro všechny, včetně minimální úrovně sociální 

ochrany, a do roku 2030 dosáhnout zásadního pokrytí, pokud jde o chudé a zranitelné 

osoby“), 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 22. listopadu 2017 s názvem „Roční analýza růstu 

2018“ (COM(2017)0690), 

– s ohledem na předlohu společné zprávy Komise a Rady o zaměstnanosti ze dne 

22. listopadu 2017, která doprovází sdělení Komise o roční analýze růstu 2018 

(COM(2017)0674), 

– s ohledem na návrh Komise na rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik 

zaměstnanosti členských států předložený dne 22. listopadu 2017, 

– s ohledem na doporučení Komise ohledně doporučení Rady ze dne 22. listopadu 2017 

týkajícího se hospodářské politiky eurozóny (COM(2017)0770), 

– s ohledem na zprávu Komise ze dne 22. listopadu 2017 s názvem „Zpráva mechanismu 

varování 2018“ (COM(2017)0771), 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 22. listopadu 2017 s názvem „Návrhy 

rozpočtových plánů na rok 2018: celkové posouzení“ (COM(2016)0730), 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 26. dubna 2017 nazvané „Vytvoření evropského 

                                                 
1 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1. 
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pilíře sociálních práv“ (COM(2017)0250), 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 26. dubna 2017 nazvané „Iniciativa na podporu 

rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem pracujících rodičů a pečujících osob“ 

(COM(2017)0252), 

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 26. dubna 2017 

nazvaný „Hodnocení doporučení z roku 2013 s názvem Investice do dětí: východisko 

z bludného kruhu znevýhodnění“ (SWD(2017)0258), 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 4. října 2016 s názvem „Záruka pro mladé lidi 

a Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí po třech letech“ (COM(2016)0646), 

– s ohledem na návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU, Euratom) 

č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 

(COM(2016)0604), jejž předložila Komise dne 14. září 2016, 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. září 2016 s názvem „Posílení evropských 

investic ve prospěch zaměstnanosti a růstu: na cestě k druhé fázi Evropského fondu pro 

strategické investice a novému evropskému plánu vnějších hranic“ (COM(2016)0581), 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 10. června 2016 s názvem „Nová agenda 

dovedností pro Evropu – Společně pracovat na posílení lidského kapitálu, 

zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti“ (COM(2016)0381), 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 2. června 2016 s názvem „Evropský program 

pro ekonomiku sdílení“ (COM(2016)0356), 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 1. června 2016 s názvem „Obnova investic 

v Evropě – zhodnocení investičního plánu pro Evropu“ (COM(2016)0359), 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 8. března 2016 k zahájení konzultací o evropském 

pilíři sociálních práv (COM(2016)0127) a na jeho přílohy, 

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady ze dne 15. února 2016 o hlavních směrech politiky 

zaměstnanosti členských států, který předložila Komise (COM(2016)0071), který 

předložila Komise, a na postoj Evropského parlamentu k němu ze dne 15. září 20161, 

– s ohledem na zprávu pěti předsedů ze dne 22. června 2015 nazvanou „Dokončení 

evropské hospodářské a měnové unie“, 

– s ohledem na závěry Rady ze dne 7. prosince 2015 na téma „Podpora sociální 

ekonomiky jakožto jednoho z klíčových motorů hospodářského a sociálního vývoje 

v Evropě“, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. listopadu 2017 o boji proti nerovnostem jakožto 

nástroji k podpoře tvorby pracovních míst a růstu2, 

                                                 
1 Přijaté texty, P8_TA(2016)0355. 
2 Přijaté texty, P8_TA(2017)0451. 
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– s ohledem na své usnesení ze dne 26. října 2017 o hospodářské politice eurozóny1, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 24. října 2017 o politikách zaměřených na zaručení 

minimálního příjmu jako nástroji boje proti chudobě2, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. září 2017 o nové agendě dovedností pro Evropu3, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. února 2017 o evropském semestru pro koordinaci 

hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu 

na rok 20174, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 19. ledna 2017 o evropském pilíři sociálních práv5, 

– s ohledem na legislativní usnesení ze dne 2. února 2016 o návrhu rozhodnutí 

Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropská platforma pro posílení 

spolupráce při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní6, 

– s ohledem na závěrečné připomínky Výboru OSN pro práva osob se zdravotním 

postižením k první zprávě Evropské unie (ze září 2015), 

– s ohledem na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora č. 5/2017 z března 2017 

nazvanou: „Nezaměstnanost mladých lidí – vedla opatření EU ke změnám? Posouzení 

záruky pro mladé lidi a Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí“, 

– s ohledem na rozhovory se zástupci vnitrostátních parlamentů o prioritách evropského 

semestru na rok 2018, 

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu, 

–  ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0000/2017), 

A. vzhledem k tomu, že míra zaměstnanosti v EU roste a v druhém čtvrtletí roku 2107 

dosáhla 235,4 milionu zaměstnaných osob, což představuje míru zaměstnanosti 72,3 %, 

a EU je tedy na cestě k dosažení cíle 75% míry zaměstnanosti zakotveném ve strategii 

Evropa 2020; 

B. vzhledem k tomu, že míra nezaměstnanosti v EU je na nejnižší úrovni za devět let a činí 

7,5 %; 

C. vzhledem k tomu, že i přes pozorované mírné zlepšení zůstává míra nezaměstnanosti 

mladých lidí na znepokojivě vysoké úrovni 16,6 % (18,7 % v eurozóně); vzhledem 

k tomu, že v roce 2016 nebylo stále ještě 6,3 milionu mladých lidí ve věku 15–24 let 

zaměstnaných, ani se neúčastnili vzdělávání nebo odborné přípravy; 

D. vzhledem k tomu, že rozdíly v mírách nezaměstnanosti mezi členskými státy jsou sice 

                                                 
1 Přijaté texty, P8_TA(2017)0418. 
2 Přijaté texty, P8_TA(2017)0403. 
3 Přijaté texty, P8_TA(2017)0360. 
4 Přijaté texty, P8_TA(2017)0039. 
5 Přijaté texty, P8_TA(2017)0010. 
6 Přijaté texty, P8_TA(2016)0033. 
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menší, ale stále se drží nad úrovní před krizí; 

E. vzhledem ke stárnutí společnosti v Evropské unii, které představuje další výzvy pro 

systémy sociálního zabezpečení a zdravotní péče v členských státech;  

F. vzhledem k tomu, že 80 milionů Evropanů žije se zdravotním postižením; vzhledem 

k tomu, že provádění opatření týkajících se přístupnosti pro tyto osoby nadále zaostává; 

G. vzhledem k tomu, že i přes určitý pozorovaný pokrok v oblasti zmírňování chudoby 

a sociálního vyloučení ve společnosti nadále existují znevýhodněné skupiny 

a přetrvávají regionální nerovnosti; 

H. vzhledem k tomu, že digitální transformace vyžaduje, aby pracovníci měli alespoň 

základní digitální dovednosti, ale přesto se odhaduje, že 44 % obyvatel EU tyto 

dovednosti nemá1; 

1. vítá roční analýzu růstu na rok 2018 coby důležitou součást evropského investičního 

procesu, který se opírá o investiční strategii, strukturální reformy a zodpovědné veřejné 

finance; vyzývá členské státy, aby priority identifikované v průzkumu zohlednily ve 

svých vnitrostátních politikách a strategiích na podporu růstu, zaměstnanosti a sociální 

ochrany;  

2. zdůrazňuje potřebu strukturálních reforem zaměřených na zlepšení pracovního trhu 

a sociálních politik s cílem pomoci pracovní síle získat potřebné dovednosti a podpořit 

rovné příležitosti na trhu práce, spravedlivé pracovní podmínky, zvyšování produktivity 

práce na podporu růstu mezd a udržitelných a přiměřených systémů sociální ochrany; 

3. vítá Interinstitucionální vyhlášení evropského pilíře sociálních práv a má za to, že jeho 

20 klíčových zásad týkajících se rovných příležitostí a přístupu na trh práce, 

spravedlivých pracovních podmínek a sociální ochrany a začleňování by mělo sloužit 

jako referenční bod pro provádění cyklu koordinace politik evropského semestru; 

4. vítá nový srovnávací přehled vytyčený v sociálním pilíři, který přináší 14 hlavních 

ukazatelů pro sledování výkonnosti v oblasti zaměstnání a sociálních věcí v členských 

státech ve třech širších rozměrech; zdůrazňuje skutečnost, že v EU v průměru 11 ze 14 

ukazatelů zaznamenalo za poslední dostupný rok zlepšení, což potvrzuje stabilní 

zlepšování trhu práce a sociální situace, které doprovázejí hospodářskou obnovu; 

5. opakuje svoje znepokojení z míry nezaměstnanosti mladých lidí, která zůstává vysoká, 

přičemž počet osob, které nejsou zaměstnané, ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné 

přípravy, stagnuje; vítá v této souvislosti navýšení financování Iniciativy na podporu 

zaměstnanosti mladých lidí o 2,4 miliard EUR v období 2017–2020; 

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby maximalizovaly své úsilí v oblasti investic do 

vysoce kvalitního vzdělávání a odborné přípravy s cílem zaručit, aby nabyté dovednosti 

odpovídaly poptávce trhu práce; podtrhuje v této souvislosti rostoucí poptávku po 

digitálních a jiných přenosných dovednostech a trvá na tom, že rozvoj těchto dovedností 

                                                 
1 Index digitální ekonomika a společnost Evropské komise. 
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je naléhavý a zvlášť důležitý; 

7. vyzývá členské státy a Komisi, aby přijaly veškerá potřebná opatření ke zlepšení služeb 

a právních předpisů, které jsou důležité pro řádné sladění pracovního a soukromého 

života; požaduje rozvoj přístupných a cenově dostupných služeb péče o děti a služeb 

předškolního vzdělávání a vytváření příznivých podmínek pro děti a pečovatele 

umožněním výhodné rodičovské dovolené a flexibilních pracovních úvazků s využitím 

potenciálu nových technologií; zdůrazňuje v této souvislosti potenciál partnerství 

veřejného a soukromého sektoru; 

8. poukazuje na potenciál malých a středních podniků pro tvorbu pracovních míst 

a hospodářství jako celek; považuje za klíčové podporovat podnikání a zlepšovat 

podnikatelské prostředí odstraňováním administrativních překážek, zlepšováním 

přístupu k financím a podporou daňových modelů a zjednodušených postupů 

dodržování daňových předpisů ve prospěch malých a středních podniků, podnikatelů, 

mikrosubjektů a začínajících podniků;  

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby investovaly do rozvoje nových výrobních 

technologií a služeb a podporovaly je; zdůrazňuje jejich potenciál pro zvyšování 

produktivity, tvorbu nových pracovních míst a povzbuzení dlouhodobého růstu;  

10. považuje demografický pokles, který v různé míře dopadá na regiony EU, za jednu ze 

závažných překážek bránících růstu EU; vyzývá Komisi a členské státy, aby zavedly 

opaření k řešení tohoto problému; podtrhuje skutečnost, že demografický pokles 

vyžaduje celostní přístup, který by měl zahrnovat přizpůsobení potřebné infrastruktury 

a posílení veřejných služeb a flexibilních pracovních úvazků; 

11. připomíná, že rostoucí střední délka života vyžaduje přizpůsobení důchodových 

systémů, aby se zajistila dobrá kvalita života starších osob; zdůrazňuje, že toho lze 

dosáhnout vztažením věku odchodu do důchodu nejen ke střední délce života, ale také 

k počtům let, po která bylo přispíváno do systému pojištění, a předcházení předčasnému 

odchodu z pracovního trhu;  

12. vyzývá Komisi a členské státy, aby usilovaly o politiku aktivního stárnutí, sociální 

začleňování starších osob a mezigenerační solidaritu;  

13. je toho názoru, že politika soudržnosti jako hlavní investiční politika Evropské unie 

prokázala svou efektivitu při zmírňování nerovností, a že by tedy měla být zachována 

minimálně na podobné rozpočtové úrovni i v budoucím víceletém finančním rámci; má 

za to, že Evropský sociální fond by měl být zachován jako hlavní nástroj EU pro 

integraci a opětovnou integraci pracovníků na pracovní trh; 

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby zintenzivnily úsilí o další začleňování osob se 

zdravotním postižením na pracovní trh prostřednictvím odstraňování legislativních 

překážek a tvorby pobídek pro jejich zaměstnávání; 

15. podtrhuje skutečnost, že nesladění poptávky po práci s nabídkou představuje problém, 

který se týká všech regionů EU, a to i těch nejrozvinutějších; vyzývá Komisi a členské 

státy, aby tuto otázku řešily zaváděním opatření k usnadnění mobility pracovníků napříč 

pracovními pozicemi, odvětvími a lokalitami s cílem uspokojit poptávku po práci 
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v méně i více rozvinutých regionech; vyzývá Komisi a členské státy, aby navíc 

věnovaly zvláštní pozornost jedinečné situaci přeshraničních pracovníků a pracovníků 

v okrajových regionech; 

16. podtrhuje úlohu sociálních partnerů coby zásadních zúčastněných stran v procesu 

reformy a přidanou hodnotu jejich zapojení do návrhů, načasování a provádění reforem; 

podporuje názor, že nové podoby zaměstnání na globalizovaném trhu vyžadují nové 

formy sociálního dialogu; potvrzuje, že členské státy musí pomáhat lidem vytvářet 

dovednosti, které trh práce požaduje; 

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

Roční analýza růstu je nedílnou součástí cyklu evropského semestru a jejím cílem je posílit 

udržitelný hospodářský rozvoj a sociální sbližování určením priorit Evropské unie 

a členských států na nadcházející rok. Zpravodaj konstatuje, že toto vydání společné zprávy 

o zaměstnanosti předkládá výsledky srovnávacího přehledu sociálních ukazatelů, který 

nahrazuje srovnávací přehled ukazatelů zaměstnanosti a sociálních ukazatelů schválený v roce 

2013. Nový srovnávací přehled poskytuje řadu hlavních ukazatelů s cílem nahlédnout na 

výkon členských států v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí ve třech širších rozměrech 

v kontextu pilíře, a sice i) rovných příležitostí a přístupu na trh práce, ii) dynamických trhů 

práce a spravedlivých pracovních podmínek a iii) veřejné podpory / sociální ochrany 

a začlenění. 

Roční analýza růstu na rok 2018 vykazuje pozitivní známky oživení evropského hospodářství 

se stabilním hospodářským růstem, klesajícími mírami nezaměstnanosti a zlepšením investic 

a veřejných financí. Ve druhém čtvrtletí roku 2017 bylo zaměstnaných rekordních 

235,4 milionu lidí, přičemž 8 milionů dalších pracovních míst vzniklo od druhého čtvrtletí 

2014. Míry chudoby a sociálního vyloučení se snižují. Nadále však přetrvávají určité 

problémy. Cílem této zprávy je poukázat na nejzávažnější přetrvávající překážky dosažení 

udržitelného hospodářského rozvoje spolu se sociálním sbližováním a poskytnout doporučení 

Komisi a členským státům. 

I přes mírný pokles zůstává nezaměstnanost mladých lidí na nepřijatelně vysoké úrovni 

16,6 % a v eurozóně 18,7 %. Kromě toho 6,3 milionu mladých lidí ve věku 15–24 let není 

zaměstnáno, ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy; Jde o jednu z nejpalčivějších 

výzev, kterou je třeba naléhavě řešit. Evropská komise přišla s řadou opatření a stěžejní 

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí nedávno obdržela dalších 2,4 miliard EUR 

na období 2017–2020. Je však zapotřebí dalších opatření jak ze strany Komise, tak ze strany 

členských států. 

Jedním z řešení vysoké míry nezaměstnanosti je zabývat se nesouladem mezi poptávkou trhu 

práce a dovednostmi pracovníků. Je tedy žádoucí přizpůsobit vzdělávací politiku a zlepšit 

rámce odborné přípravy. Podle Eurostatu navíc přibližně 44 % Evropanů nemá digitální 

dovednosti, zatímco 90 % všech pracovních míst vyžaduje aspoň určitou úroveň. V tomto 

ohledu je zvlášť potřebný rozvoj digitálních a dalších přenosných dovedností. Jsou oblasti, 

v nichž se zaměstnavatelům nedaří zaplnit volná pracovní místa, a tento fenomén se týká jak 

méně rozvinutých, tak rozvinutějších regionů. Měla by tedy být poskytnuta podpora mobility 

pracovníků napříč pracovními pozicemi, odvětvími a lokalitami. 

Strukturální reformy jsou zapotřebí v zájmu posílení investic a zlepšení produktivity 

a zároveň zajištění odpovídajících systémů sociální ochrany. Měly by se zaměřit především 

na zlepšování podnikatelského prostředí pro malé a středně velké podniky, které vytvářejí 

85 % nových pracovních míst. Komise a členské státy by měly podporovat novou produkci 

technologií, jelikož mají potenciál podpořit produktivitu a vytvářet nová pracovní místa. 

Zpravodaj uvádí, že demografická situace (a sice stárnutí evropských společností 

a nepřiměřené vylidňování některých regionů) představuje problém pro systémy sociálního 

zabezpečení, služby a trh práce jako celek. K jeho řešení je zapotřebí celostní přístup, který 

zahrnuje tvorbu a přizpůsobení nezbytné infrastruktury, reformu vnitrostátních důchodových 

systémů a politiky aktivního stárnutí. Kromě toho bude pro společnost jako celek prospěšná 

i podpora mezigenerační solidarity a sociálního začleňování starších lidí. 

Zpravodaj poukazuje na skutečnost, že i přes řadu provedených opatření, jejichž cílem je plně 
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začleňovat osoby se zdravotními postiženími na pracovní trh, tento problém nadále existuje 

a vyžaduje další opatření. Zvlášť velký potenciál pro zvyšování zaměstnatelnosti osob se 

zdravotním postižením mají nejrůznější pobídky pro zaměstnavatele, které by je podpořily 

v přijímání osob se zdravotním postižením. Dále by měly být odstraněny legislativní překážky 

představující překážku pro plnou integraci osob se zdravotním postižením na trh práce. 

Závěrem je zpravodaj toho názoru, že roční analýza růstu přestavuje důležitý ukazatel pro 

členské státy při přípravě jejich vnitrostátních politik a plánů reforem. Aby však byly účinné, 

je třeba zabránit nesourodému provádění doporučení pro jednotlivé země, která jsou dalším 

krokem v evropském semestru. 


