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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o snižování nerovností se zvláštním zaměřením na chudobu pracujících
(2019/2188(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na cíle udržitelného rozvoje OSN,

– s ohledem na úmluvy a doporučení Mezinárodní organizace práce (MOP),

– s ohledem na revidovanou Evropskou sociální chartu,

– s ohledem na cíl soudržnosti podle článku 3 Smlouvy o Evropské unii, a zvláště 
na vzestupnou sociální konvergenci,

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie a na Evropskou úmluvu o ochraně 
lidských práv a základních svobod podle článku 6 SFEU,

– s ohledem na článek 3 SEU,

– s ohledem na horizontální sociální doložku podle článku 9 SFEU,

– s ohledem na sociální politiku podle článku 151 a následujících článků SFEU,

– s ohledem na evropský pilíř sociálních práv,

– s ohledem na boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení (cíl strategie EU-2020),

– s ohledem na své usnesení ze dne 9. října 2008 o podpoře sociálního začlenění a boji 
proti chudobě v EU, včetně dětské chudoby1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 20. října 2010 o úloze minimálního příjmu v boji proti 
chudobě a o prosazování společnosti sociálního začleňování v Evropě2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 24. listopadu 2015 o snižování nerovností 
se zvláštním zaměřením na dětskou chudobu3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 4. července 2017 o pracovních podmínkách a nejistém 
zaměstnání4,

– s ohledem na Globální index práv Mezinárodní konfederace odborových svazů (ITUC)5, 

1 Přijaté texty, P6_TA(2008)0467.
2 Přijaté texty, P7_TA(2010)0375.
3 Přijaté texty, P8_TA(2015)0401.
4 Přijaté texty, P8_TA(2017)0290.
5 https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2019

https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2019
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– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

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

Rostoucí nerovnosti

A. vzhledem k tomu, že v členských státech a mezi nimi existují velké nerovnosti a že 
se stále více rozevírají nůžky mezi chudými a bohatými; vzhledem k tomu, že zatímco 
se čistý majetek na jednu domácnost v zemích euroskupiny u dolních 20 % snížil, 
u horních 20 % relativně výrazně vzrostl6, a dolních 20 % domácností mělo čistý dluh 
v průměrné výši 4500 EUR, zatímco nejbohatší domácnosti měly čistý majetek 
v průměrné výši 1 189 700 EUR7;

B. vzhledem k tomu, že nízké mzdy a stále více i rozdíly v odměňování prohlubují 
nerovnosti; vzhledem k tomu, že na základě zvýšení produktivity bez odpovídajícího 
zvýšení mezd roste také ekonomická nerovnováha v členských státech i mezi nimi;

C. vzhledem k tomu, že ženy ve 27 členských státech EU vydělávají v průměru 
o 15 % méně než muži8;

Chudoba

D. vzhledem k tomu, že EU výrazně nesplnila svůj cíl snížit do roku 2020 počet osob 
ohrožených chudobou o 20 milionů9;

E. vzhledem k tomu, že 95 milionů lidí (21,7 %) je postiženo chudobou nebo sociálním 
vyloučením, čímž je v třetím nejsilnějším hospodářském prostoru (EU-27) ohrožena 
sociální existence každého pátého člověka10;

F. vzhledem k tomu, že 6,1 % obyvatelstva EU-28 žilo v roce 2018 v extrémní materiální 
chudobě11;

G. vzhledem k tomu, že roste chudoba rodin: chudobou nebo sociálním vyloučením je 

6 The Household Finance and Consumption Survey (Průzkum o financích a spotřebě domácností): Results from the 
2017 wave (výsledky z druhé vlny v roce 2017), ECB Statistics Paper Series (dokument ECB z řady Statistika) č. 36, březen 
2020, s. 25. https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbeb0a33928ce4c5ef2c5e872
7 The Household Finance and Consumption Survey Wave 2017 Statistical tables (Statistické tabulky z vlny 
zjišťování financí a spotřeby domácností v roce 2017), březen 2020, s. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/research/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e
9174eac
8 https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/society/20200227STO73519/rozdily-v-odmenovani-zen-a-
muzu-fakta-a-cisla-infografika
9 Francesca Pepé a Gaia Teresa Sartori Pallotta, Fostering access to services to support people to move out of 
poverty, Report on poverty and inequalities in Europe (Podpořit přístup ke službám a pomoci lidem vymanit se z chudoby, 
zpráva o chudobě a nerovnostech v Evropě), Brusel, listopad 2019, s. 7 a s. 12 a následující, a COM(2010)2020 v konečném 
znění, 3.3.2010.

10 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163472/3-16102019-CP-DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
9c2e85561795
11 Silná materiální deprivace: neschopnost dovolit si méně než 4 výdaje z 11: úhrady za hypotéku nebo nájemné, 
účty za služby, splácení nákupu zboží na splátky nebo jiných půjček, týden dovolené ročně, jídlo s obsahem 
bílkovin z masa/ryb každý druhý den, nepředvídané finanční výdaje, telefon (včetně mobilního), barevná 
televize, pračka, automobil, topení; (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview)

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbeb0a33928ce4c5ef2c5e872
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/research/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e9174eac
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/research/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e9174eac
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/society/20200227STO73519/rozdily-v-odmenovani-zen-a-muzu-fakta-a-cisla-infografika
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/society/20200227STO73519/rozdily-v-odmenovani-zen-a-muzu-fakta-a-cisla-infografika
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163472/3-16102019-CP-DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-9c2e85561795
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163472/3-16102019-CP-DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-9c2e85561795
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
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ohroženo každé čtvrté dítě mladší 18ti let; vzhledem k tomu, že postiženi jsou zvláště 
rodiče samoživitelé (34,2 %) a početné rodiny12;

H. vzhledem k tomu, že ceny za nájem neustále stoupají a osoby na hranici chudoby nebo 
pod touto hranicí musí 38 % svého disponibilního příjmu vydávat na bydlení, 
a vzhledem k tomu, že v mnoha členských státech tento podíl činí téměř 50–90 %13;

I. vzhledem k tomu, že ve všech zemích s výjimkou Finska roste také počet případů 
bezdomovectví a že bez domova je přibližně 700 000 lidí14;

J. vzhledem k tomu, že se neustále zvyšuje chudoba ve stáří, také v kombinaci 
se zásadními důchodovými reformami: míra ohrožení chudobou u osob starších 65 let 
činila v průměru 16,1 % (EU-28); vzhledem k tomu, že se tento počet bude vlivem 
nejistých a nestandardních forem zaměstnávání dále zvyšovat15;

Snížení míry pokrytí kolektivního vyjednávání 

K. vzhledem k tomu, že kolektivní vyjednávání v zemích OECD klesá a že v nejméně 
14 členských státech EU pracuje bez kolektivní smlouvy každý druhý zaměstnanec; 
vzhledem k tomu, že míra kolektivního vyjednávání je vyšší než 80 % pouze v sedmi 
členských státech16;

L. vzhledem k tomu, že se počet zemí, v nichž dochází k represím vůči odborům 
a zaměstnancům, celosvětově zvýšil z 92 v roce 2018 na 107 v roce 2019; vzhledem 
k tomu, že v zemích EU-28 byl nárůst nejvyšší (s hodnotou 40 %) a že 68 % zemí 
porušuje právo na stávku a 50 % právo na kolektivní vyjednávání17; 

Nárůst počtu nestandardních a nejistých zaměstnání 

M. vzhledem k tomu, že se s privatizací a externím zajišťováním služeb snižuje jistota 
zaměstnání a že to je také ukazatel nárůstu počtu nejistých zaměstnání;

N. vzhledem k tomu, že počet zaměstnanců, kteří žijí v domácnosti ohrožené chudobou, 
stoupl během deseti let z 8 % na 9,4 % – což představuje 20,5 milionu osob18;

O. vzhledem k tomu, že se v členských státech výrazně liší systémy minimální mzdy, 
pokud jde o výši, rozsah a pokrytí; vzhledem k tomu, že minimální mzda je bez výjimky 
pouze ve třech členských státech nad stanoveným prahem chudoby (60 % hrubého 
mediánu) a že v ostatních členských státech obecně nechrání před chudobou; vzhledem 
k tomu, že určitá odvětví, skupiny zaměstnanců a formy práce zčásti nejsou do systému 

12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-
_material_living_conditions#General_overview
13 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi163/default/table
14 https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2020-01-13/7/dringender-handlungsbedarf-
bei-der-bekampfung-der-obdachlosigkeit-in-europa
15 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi012/default/table
16 OECD, Visser(2016) databáze ICTWSS.
https://www.etuc.org/en/document/etuc-reply-first-phase-consultation-social-partners-under-article-154-tfeu-
possible-action, s. 6, č. 15.
17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-06-ituc-global-rights-index-2019-report-en-2.pdf
18 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi163/default/table
https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2020-01-13/7/dringender-handlungsbedarf-bei-der-bekampfung-der-obdachlosigkeit-in-europa
https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2020-01-13/7/dringender-handlungsbedarf-bei-der-bekampfung-der-obdachlosigkeit-in-europa
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi012/default/table
https://www.etuc.org/en/document/etuc-reply-first-phase-consultation-social-partners-under-article-154-tfeu-possible-action
https://www.etuc.org/en/document/etuc-reply-first-phase-consultation-social-partners-under-article-154-tfeu-possible-action
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-06-ituc-global-rights-index-2019-report-en-2.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378
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minimální mzdy zahrnuty ani v něm nejsou zaevidovány;

P. vzhledem k tomu, že během deseti let byl nárůst nestandardních zaměstnání výrazně 
vyšší než celkový nárůst počtu pracovních míst: nejvíce vzrostl počet pracovních míst 
na částečný úvazek a dále počet dočasných pracovních míst19; vzhledem k tomu, že více 
než 1/3 pracovníků na částečný úvazek takto pracuje nedobrovolně a každý druhý je 
v dočasném pracovním poměru pouze z důvodu nedostatku alternativ20;

Krize

Q. vzhledem k tomu, že během finanční krize v roce 2008 skokově vzrostla 
nezaměstnanost a také počet nejistých a nestandardních pracovních míst a během 
koronavirové krize se do centra pozornosti dostává také sociální otázka a ztráta 
zaměstnání, částečná nezaměstnanost a existenční nouze, například v drobné řemeslné 
výrobě; vzhledem k tomu, že se zmenšuje střední třída, rozevírají se nůžky mezi 
chudými a bohatými a v důsledku koronavirové krize se vyostřují nerovnosti 
v členských státech i mezi nimi;

Opatření proti nerovnosti 

1. připomíná Komisi a členským státům, aby prostřednictvím konvergence směrem vzhůru 
dosáhly cíle srovnatelných životních podmínek a aby čelily rostoucí nerovnosti a ztrátě 
solidarity v členských státech i mezi nimi pomocí vhodných opatření, jako je posílení 
systémů kolektivního vyjednávání a jednotný přístup k systémům minimální mzdy 
u všech věkových skupin, a to stanovením minimálního příjmu, minimální mzdy 
a minimálního důchodu; 

2. je přesvědčen, že zásada „práce je nejlepší prostředek proti chudobě“ dnes již neplatí, 
a to vzhledem k odvětvím s nízkými mzdami, nestandardním a nejistým pracovním 
podmínkám a vzhledem k rušení systémů sociálního zabezpečení, a že život bez 
chudoby je možné zajistit pouze prostřednictvím fungujícího kolektivního vyjednávání 
a systému minimální mzdy;

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby na základě závazků v souladu s úmluvami MOP, 
revidovanou Evropskou sociální chartou a evropským pilířem sociálních práv 
podporovaly kolektivní vyjednávání a také právo se sdružovat a sjednávat a uzavírat 
kolektivní smlouvy, a aby dodržovaly a prosazovaly právo na spravedlivé minimální 
mzdy;

4. upozorňuje Komisi a členské státy na nezbytnost protokolu o sociálním pokroku 
v evropských smlouvách, který by v případě rozporu mezi základními ekonomickými 
svobodami a kolektivními sociálními právy upřednostňoval tato práva;

Minimální zajištění pracovních a životních podmínek

5. vítá plán Komise předložit v blízké době návrh právního nástroje, s nímž má být 
zajištěno, aby měl každý pracovník v Unii spravedlivou minimální mzdu21; požaduje 

19 Labour market and Social Development (ETUI, 2019) Benchmarking Working Europe, 2019 (Trh práce 
a sociální rozvoj (Evropský odborový institut, 2019) Referenční údaje o pracující Evropě, 2019.
20 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378
21 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_cs.pdf

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378


PR\1198318CS.docx 7/9 PE647.047v01-00

CS

mimoto, aby tento plán prostřednictvím právních předpisů nebo kolektivních smluv 
zajistil, aby nebyl nikdo ohrožen chudobou a každý mohl žít ze své práce a podílet se 
na životě společnosti; podtrhuje, že by dolní hranice měla dosahovat alespoň 
60 % vnitrostátní hrubé mediánové mzdy; zdůrazňuje, že pokud je tato hodnota ve 
vnitrostátním srovnání příliš nízká pro život, měl by se pomocí dalšího mechanismu na 
základě objektivních kritérií vypočítat příplatek, který by zaručil důstojné životní 
podmínky;

6. vyzývá Komisi, aby buď zlepšením stávajících směrnic, nebo novými právními akty 
stanovila zákonné minimální pracovní podmínky pro všechny pracovníky, zvláště pro 
pracovníky s nestandardním a nejistým zaměstnáním a pro falešně samostatně 
výdělečně činné osoby, a aby dosáhla zákazu smluv na nulový počet hodin;

7. vítá záměr Komise přijmout směrnici o práci prostřednictvím platforem, která by měla 
zajistit, aby pracovníci platforem podléhali platnému pracovnímu právu, aby měli 
sociální pojištění, vytvářeli zastoupení pracovníků a mohli se sdružovat v odborech 
a uzavírat kolektivní smlouvy;

8. vyzývá členské státy, aby při provádění směrnice o rovnováze mezi pracovním 
a soukromým životem22 dbaly na zajištění přístupu k péči o děti obecně a zvláště 
pro rodiče samoživitele, aby nebyli nuceni přijímat nejistou a špatně placenou práci;

9. žádá, aby bylo zajištěno dodržování pravidel rovnosti a zákazu diskriminace, zvláště 
u mezd;

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby výrazněji podporovaly přístup k důstojnému 
a cenově dostupnému bydlení pro všechny a k cenově dostupné veřejné bytové 
výstavbě;

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby evidovaly netypické a nejisté skupiny zaměstnání 
na trzích práce a aby tuto formu zaměstnávání řešily pomocí příslušných opatření;

12. vyzývá Komisi a členské státy, aby pomocí kontrol výrazněji dohlížely na dodržování 
platných pracovněprávních předpisů a zákonů týkajících se sociálních práv a aby 
v přeshraničním kontextu využívaly Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA);

Kolektivní smlouvy 

13. konstatuje, že autonomie sociálních partnerů představuje nejvyšší hodnotu; vítá plán 
Komise přijmout akční program na ochranu a posílení kolektivního vyjednávání na 
vnitrostátní, zvláště odvětvové, úrovni, a doporučuje, aby byla přijata opatření podle 
článku 151 a 153 SFEU; zdůrazňuje, že kolektivní smlouvy zároveň nesmějí být 
předmětem pravidel a výkladu na evropské úrovni;

14. žádá Komisi, aby dodržování příslušných kolektivních smluv zakotvila jako předpoklad 

22 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi 
pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU.
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pro podporu z fondů a programů Unie;

15. doporučuje členským státům, aby při míře kolektivního vyjednávání nižší než 
70 % přijaly opatření na podporu tohoto vyjednávání;

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby účinně i prostřednictvím sankcí prosazovaly 
a zajišťovaly právo zaměstnanců se sdružovat a sjednávat a uzavírat kolektivní 
smlouvy, a aby odbory mohly působit v podnicích, hovořit se zaměstnanci na pracovišti 
a organizovat se;

17. naléhá na Komisi a na členské státy, aby usilovaly o změnu evropských pravidel 
hospodářské soutěže, aby zařízení obecného zájmu jako například nemocnice 
a pečovatelská zařízení zůstávala ve veřejné sféře nebo aby se do ní mohla vrátit;

18. naléhavě vyzývá Komisi, aby proti hospodářské soutěži na úkor mezd bojovala 
zlepšením směrnic týkajících se zadávání veřejných zakázek tak, aby úspěšné nabídky 
mohl předkládat pouze ten, kdo neporušuje platné kolektivní smlouvy; vyzývá členské 
státy, aby zajistily dodržování, kontrolu a prosazování předpisů;

19. navrhuje Komisi, aby evropská pravidla změnila tak, aby se osoby samostatně 
výdělečně činné a pracovníci v nestandardním pracovním poměru mohli spojovat 
a uzavírat kolektivní smlouvy;

Sociální dopady pandemie COVID-19

20. poukazuje na to, že se nerovnosti nesmějí prohlubovat a že důsledky koronavirové krize 
nesmějí prostřednictvím úsporných opatření ani v rámci evropského semestru dopadat 
na zaměstnance a na chudé; trvá na tom, že zvláště nezbytná jsou opatření proti chudobě 
a proti chudobě pracujících;

21. naléhavě vyzývá Komisi, aby zvláště zohlednila hospodářské dopady částečné 
nezaměstnanosti a propouštění a sociální dopady na osoby žijící v nejisté situaci;

22. vyzývá Komisi a členské státy, aby tlumily nejtvrdší dopady pandemie COVID-19 
pomocí evropské a vnitrostátní podpory, přičemž s vynakládáním veřejných prostředků, 
např. s nástrojem SURE, by měl být spojen zákaz rušení existujících pracovních míst;

23. navrhuje, aby se pomocí evropských a vnitrostátních programů zaměstnanosti aktivně 
postupovalo proti případné vysoké nezaměstnanosti a aby se investovalo do nových 
pracovních míst, infrastruktury zaměřené na budoucnost a do digitální a zelené 
transformace;
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Cíle Komise v rámci strategie EU-2020, jímž je snížení počtu osob ohrožených chudobou 
o 20 milionů, nebylo dosaženo.

Navíc se zvýšila nerovnost v EU jak v členských státech, tak mezi nimi. Hrozící hospodářské 
a sociální dopady pandemie COVID-19 vzbuzují obavy, že se tyto nerovnosti dále prohloubí.

Zatímco ještě před několika lety předseda Mezinárodní organizace práce řekl, že práce je 
nejlepším prostředkem proti chudobě, dnes to již neplatí pro všechny.

Nestandardní a nejisté zaměstnání, pracovníci gigaplatforem a crowdworkingu, fiktivní 
samostatně výdělečně činné osoby a samostatně výdělečně činné osoby, izolace, 
externalizace, subdodavatelské řetězce, privatizace a liberalizace, to vše rozdmýchává soutěž 
v mzdovém podbízení. Narušují se tak i systémy kolektivních smluv. Stále více omezené 
kolektivní vyjednávání vede ke snižování úrovně mezd.

Dopady jsou následující: velkou část hospodářské soutěže na vnitřním trhu nesou na svých 
bedrech zaměstnanci. Namísto místních pracovníků ve stavebnictví se přijímají vyslaní 
pracovníci s cílem stlačovat mzdy. Sezónní pracovníci při žních přicházejí ze země s nízkou 
mzdou do země s vysokou mzdou. Nízké mzdy se částečně navyšují působením státu a tím 
jsou nepřímo dotovány podniky. Současně klesá kupní síla a domácí poptávka. Čím dál méně 
zaměstnanců si může dovolit odbornou přípravu a další vzdělávání. Pracovní právo a sociální 
zabezpečení však nemůže končit na hranicích jednotlivých států. Neměl by již existovat žádný 
právní rámec pro soutěž ve mzdovém podbízení.

Současně se výrazně zvyšuje nárůst mezd a majetku v horním segmentu. Bohatství se vytváří, 
ale rozděluje se nerovnoměrně. Obrovský vnitřní trh bez závazného rámce pro sociální 
standardy přináší výhody jen některým, zatímco mnozí při tom zůstávají stranou.

Komise a členské státy musí ve svých oblastech působnosti proti tomuto vývoji důsledně 
bojovat. Na zaměstnance se nesmí přesouvat ani krizová zátěž. Jsou zapotřebí silné 
a fungující systémy kolektivního vyjednávání, které zahrnou všechny, a koordinovaný 
přístup, který obsáhne všechny fáze života a stanoví rámec poskytující záruky proti chudobě 
a zasahující od minimálního příjmu přes minimální mzdy až k minimálnímu důchodu.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0292_CS.html#title2

