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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o evropském semestru pro koordinaci hospodářské politiky: hledisko zaměstnanosti a 
sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2020
(2019/2212(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 17. prosince 2019 nazvané „Roční 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, který doprovází sdělení o roční strategii pro udržitelný růst na rok 2020 
(COM(2019)0653),

– s ohledem na doporučení Komise ze dne 17. prosince 2019 pro doporučení Rady 
týkající se hospodářské politiky eurozóny (COM(2019)0652),

– s ohledem na zprávu Komise ze dne 17. prosince 2019 nazvanou „Zpráva mechanismu 
varování 2020“ (COM(2019)0651),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. listopadu 2019 nazvané „Návrhy rozpočtových 
plánů na rok 2020: celkové posouzení“ (COM(2019)0900),

– s ohledem na cíle udržitelného rozvoje přijaté vedoucími světovými představiteli v září 
roku 2015 a podpořené Radou, která se zavázala k jejich provádění,

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

– s ohledem na závěrečné připomínky Výboru OSN pro práva osob se zdravotním 
postižením ze dne 3. září 2015 k původní zprávě Evropské unie určené výboru ze dne 5. 
června 2014 o provádění Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením,

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 8. listopadu 2019 o přístupu pracovníků a osob 
samostatně výdělečně činných k sociální ochraně1,

– s ohledem na rozhodnutí Rady (EU) 2019/1181 ze dne 8. července 2019 o hlavních 
směrech politiky zaměstnanosti členských států2,

– s ohledem na evropský pilíř sociálních práv vyhlášený Evropskou radou, Parlamentem a 
Komisí v listopadu 2017,

– s ohledem na dokument nazvaný „Politické směry pro příští Evropskou komisi (2019–
2024): Unie, která si klade vyšší cíle“, jenž představila předsedkyně Komise Ursula von 
der Leyenová,

1 Úř. věst. C 387, 15.11.2019, s. 1.
2 Úř. věst. L 185, 11.7.2019, s. 44.
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– s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. ledna 2020 nazvané „Silná sociální Evropa pro 
spravedlivou transformaci“ (COM(2020)0014),

– s ohledem na zprávu Komise ze dne 8. listopadu 2019 nazvanou „Vývoj na trzích práce 
a vývoj mezd v Evropě, roční přehled z roku 2019“,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 10. června 2016 nazvané „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 nazvané „Evropský program pro 
ekonomiku sdílení“ (COM(2016)0356),

– s ohledem na balíček týkající se oběhového hospodářství (směrnice (EU) 2018/8493, 
2018/8504, 2018/8515 a 2018/8526),

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

– 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 20198, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 11. prosince 2018 o vzdělávání v digitálním věku: 
výzvy, příležitosti a ponaučení pro tvorbu politiky EU9,

– s ohledem na své usnesení ze dne 29. listopadu 2018 o situaci zdravotně postižených 
žen10,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. listopadu 2018 o pečovatelských službách v EU 
pro větší rovnost žen a mužů11,

– s ohledem na své usnesení ze dne 11. září 2018 o možnostech opětovného začlenění 
pracovníků, kteří se zotavují z úrazu a nemoci, do kvalitních zaměstnání12,

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. listopadu 2017 o boji proti nerovnostem jakožto 
nástroji k podpoře tvorby pracovních míst a růstu13,

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

3 Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 93.
4 Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 100.
5 Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 109.
6 Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 141.
7 Přijaté texty, P9_TA(2019)0033.
8 Přijaté texty, P8_TA(2019)0202.
9 Přijaté texty, P8_TA(2018)0485.
10 Přijaté texty, P8_TA(2018)0484.
11 Přijaté texty, P8_TA(2018)0464.
12 Přijaté texty, P8_TA(2018)0325.
13 Úř. věst. C 356, 4.10.2018, s. 89.
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minimálního příjmu jako nástroji boje proti chudobě14,

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. září 2017 o nové agendě dovedností pro Evropu15,

– s ohledem na své usnesení ze dne 19. ledna 2017 o evropském pilíři sociálních práv16,

– s ohledem na své usnesení ze dne 26. května 2016 o chudobě: z hlediska rovnosti žen a 
mužů17,

– s ohledem na svůj postoj ze dne 2. února 2016 k přijetí rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropská platforma pro posílení spolupráce při 
řešení problematiky nehlášené práce18,

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2015 o strategickém rámci EU pro 
ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014–202019,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 19. září 
2018 k propasti v digitálních dovednostech žen a mužů20,

– s ohledem na studii OECD ze dne 15. června 2018 nazvanou „A Broken Social 
Elevator? How to Promote Social Mobility“,

– s ohledem na jednání se zástupci vnitrostátních parlamentů o prioritách evropského 
semestru na rok 2020,

– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

– s ohledem na stanovisko Výboru pro kulturu a vzdělávání,

– s ohledem na postoj Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví ve formě pozměňovacích 
návrhů,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A9-0000/2020),

A. vzhledem k tomu, že míra zaměstnanosti osob ve věku mezi 20 a 64 lety dosáhla ve 
druhém čtvrtletí roku 2019 73,9 % v EU a 72,7 % v eurozóně;

B. vzhledem k tomu, že se míra zaměstnanosti starších pracovníků (55–64 let) v roce 2018 
zvýšila na 58,7 %; vzhledem k tomu, že starší pracovníci jsou i nadále hlavní hnací 
silou růstu zaměstnanosti; vzhledem k tomu, že nedostatek přiměřených pečovatelských 
služeb je překážkou bránící udržení starších pracovníků, a zejména žen, na trhu práce;

C. vzhledem k tomu, že předčasný odchod ze vzdělávání a špatné výsledky vzdělávání 

14 Úř. věst. C 346, 27.9.2018, s. 156.
15 Úř. věst. C 337, 20.9.2018, s. 135.
16 Úř. věst. C 242, 10.7.2018, s. 24.
17 Úř. věst. C 76, 28.2.2018, s. 93.
18 Úř. věst. C 35, 31.1.2018, s. 157.
19 Úř. věst. C 366, 27.10.2017, s. 117.
20 Úř. věst. C 440, 6.12.2018, s. 37.
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představují překážky pro zaměstnanost a hospodářský růst; 

D. vzhledem k tomu, že nedostatek pracovních sil dosáhl v některých členských státech 
kritické úrovně a představuje překážku dalšímu hospodářskému růstu;

E. vzhledem k tomu, že sociální dialog je základním prvkem evropského sociálního 
modelu; vzhledem k tomu, že v celé Evropě byl oslaben sociální dialog a snížil se 
rozsah kolektivního vyjednávání, přičemž existují obrovské rozdíly mezi členskými 
státy; 

F. vzhledem k tomu, že přetrvává výrazná příjmová nerovnost; vzhledem k tomu, že 
úsporná opatření v oblasti mezd i soutěž ve snižování daní a nákladů práce jsou pro 
jednotný trh škodlivé a zvyšují nerovnost a zranitelnost nízkopříjmových osob; 
vzhledem k tomu, že mezigenerační sociální mobilita je ve většině členských států 
omezená;

G. vzhledem k tomu, že více než jeden Evropan z pěti je ohrožen chudobou a sociálním 
vyloučením; 

H. vzhledem k tomu, že země, které byly nejvíce zasaženy finanční krizí, musely také 
nejdůrazněji seškrtat výdaje, které potenciálně mohly podpořit růst; vzhledem k tomu, 
že snížení sociálních výdajů má škodlivý dopad na zranitelné osoby a brání 
hospodářskému růstu; 

I. vzhledem k tomu, že přiměřené minimální mzdy jsou zásadní pro snížení chudoby 
pracujících, omezení nerovnosti a vytváření poptávky;

1. vítá roční strategii pro udržitelný růst na rok 2020 a změnu zaměření evropského 
semestru, do něhož byly zahrnuty cíle udržitelného rozvoje a Zelená dohoda pro 
Evropu, jež tvoří základ nového evropského modelu růstu; znovu opakuje, že je třeba, 
aby středobodem hospodářské politiky Unie byly udržitelnost a sociální začlenění a aby 
se zároveň zajistilo, že sociální a ekologické cíle se budou řešit na téže úrovni jako 
fiskální kázeň;

2. vyzývá Komisi, aby v souvislosti s cíli udržitelného rozvoje určila cíle a hlavní 
ukazatele specifické pro EU, aby tak bylo možné měřit účinnost politických rozhodnutí 
a zajistit lepší zaměření financování;

3. vítá začlenění evropského pilíře sociálních práv do roční strategie pro udržitelný růst na 
rok 2020; zdůrazňuje ústřední úlohu srovnávacího přehledu sociálních ukazatelů v 
evropském semestru; vyzývá Komisi, aby srovnávací přehled sociálních ukazatelů 
posílila tím, že do něj začlení další ukazatele, které budou odrážet všech 20 zásad 
evropského pilíře sociálních práv;

4. je znepokojen tím, že míry nezaměstnanosti a dlouhodobé nezaměstnanosti jsou v 
některých členských státech dosud vysoké; požaduje nový finanční nástroj pro řešení 
dlouhodobé nezaměstnanosti, který poskytne finanční podporu na opatření a projekty v 
oblastech s nadprůměrnou dlouhodobou nezaměstnaností;

5. je znepokojen omezenou mezigenerační sociální mobilitou a zvýšenou příjmovou 
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nerovností ve srovnání s úrovněmi před krizí; vyzývá Komisi a členské státy, aby řešily 
příjmovou nerovnost; zdůrazňuje, že daňové systémy a systémy sociálních dávek musí 
být navrženy tak, aby snižovaly nerovnost a podporovaly spravedlnost;

6. vítá konzultace Komise zaměřené na evropský rámec pro minimální mzdy;  požaduje 
přiměřené úrovně minimální mzdy, a to prostřednictvím kolektivních smluv nebo 
právních předpisů a v souladu s vnitrostátními tradicemi; vyzývá ke koordinovanému 
přístupu na úrovni EU s cílem dosáhnout skutečného růstu mezd, zabránit spirále 
snižování nákladů práce, které způsobuje nezdravá soutěž v této oblasti, a posílit 
vzestupnou sociální soudržnost pro všechny; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
posílily rozsah kolektivního vyjednávání na odvětvové úrovni a zapojení sociálních 
partnerů do tvorby politik, včetně evropského semestru;

7. připomíná své znepokojení ohledně vysokého počtu osob ohrožených chudobou a 
sociálním vyloučením; je zejména znepokojen vysokou mírou chudoby dětí a chudoby 
pracujících; vyzývá Komisi, aby předložila komplexní evropskou strategii boje proti 
chudobě a zavedla evropskou záruku pro děti s dostatečným financováním a dobře 
koncipovanými podpůrnými službami;

8. vyzývá Komisi, aby předložila rámcovou směrnici o systémech důstojného minimálního 
příjmu s cílem zabezpečit minimální úroveň sociální ochrany;

9. žádá integrovanou reakci k řešení nedostatku cenově dostupného bydlení, špatných 
podmínek bydlení, vyloučení z přístupu k bydlení a bezdomovectví;

10. je znepokojen stagnujícím podílem osob, které předčasně ukončují školní docházku, a 
zvyšujícím se podílem žáků s podprůměrnými výsledky; vyzývá členské státy, aby 
zlepšily své vzdělávací systémy; zdůrazňuje, že výsledky vzdělávání jsou také 
negativně ovlivněny sociálním vyloučením, chudobou a segregací, které je rovněž třeba 
řešit;

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby zlepšily rovnováhu mezi pracovním a soukromým 
životem a rovnost žen a mužů a aby zajistily stejnou odměnu za stejnou práci na 
stejném místě; vyzývá k většímu úsilí o odstranění rozdílů v odměňování a důchodech 
žen a mužů a o odstranění překážek, které odrazují ženy od zapojení do trhu práce; žádá 
přístupné a cenově dostupné kvalitní služby péče o děti a vzdělávání v raném věku i 
pečovatelské služby pro osoby závislé na péči, včetně starších lidí;

12. vyzývá Komisi, aby posílila regulaci nových forem práce a zlepšila pracovní podmínky 
pracovníků platformy;

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby zintenzivnily úsilí o další začleňování osob se 
zdravotním postižením na pracovní trh prostřednictvím odstraňování překážek a tvorby 
pobídek pro jejich zaměstnávání;

14. odmítá jakékoli snižování objemu financování politiky soudržnosti; v této souvislosti 
nesouhlasí s návrhem, aby byl snížen objem financování pro Evropský sociální fond 
plus, přestože byla rozšířena jeho působnost; zdůrazňuje, že je třeba dosáhnout většího 
souladu evropského semestru se sociálním financováním a financováním soudržnosti a 
politickými cíli Unie;
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15. zdůrazňuje, že makroekonomickou nerovnováhu je třeba řešit symetricky; vyzývá 
Komisi, aby předložila evropský návrh systému zajištění pro případ nezaměstnanosti 
s cílem lépe chránit pracovníky a snížit tlak na veřejné finance při vnějších otřesech;

16. zdůrazňuje, že společnost, pracovníci i podniky potřebují rozhodnou podporu, aby 
mohli čelit výzvám spojeným se změnou klimatu a přechodem k uhlíkové neutralitě; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily přiměřené sociální a environmentální 
investice v zájmu skutečného „spravedlivého přechodu“, provádění evropského pilíře 
sociálních práv a dosažení cílů udržitelného rozvoje tím, že vyjmou sociální výdaje z 
fiskálních pravidel eurozóny, čímž umožní vyšší investice do lidského kapitálu, 
dovedností a zdraví;

17. vyzývá členské státy, aby přesunuly daňové zatížení práce na jiné zdroje, kde bude mít 
méně škodlivý dopad na udržitelný růst; požaduje nové vlastní zdroje pro rozpočet EU s 
cílem poskytnout Unii nástroje na lepší řešení současných a budoucích výzev;

18. opět zdůrazňuje, že právní stát, včetně nezávislého a účinného justičního systému i 
kvalitní veřejné správy a zadávání veřejných zakázek a spolehlivého protikorupčního 
rámce, je základem zdravého podnikatelského prostředí, fungujících trhů práce a 
řádného využívání finančních prostředků EU, a proto by měl být i nadále začleňován do 
evropského semestru;

19. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.


