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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o politice zaměstnanosti a sociální politice eurozóny v roce 2020 

(2020/2079(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na články 3 a 5 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

– s ohledem na články 9, 145, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 165, 166, 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 cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje, zejména cíle 1, 3, 4, 5, 8, 10 a 13,

– s ohledem na nařízení Rady (EU) 2020/672 ze dne 19. května 2020 o zřízení 
evropského nástroje pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti 
v mimořádné situaci (SURE) v důsledku rozšíření onemocnění COVID-192,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/559 ze dne 23. dubna 
2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 223/2014, pokud jde o zavedení zvláštních 
opatření reagujících na rozšíření onemocnění COVID-193,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 2. dubna 2020 nazvané „Reakce na koronavirus – 
Využít každé dostupné euro všemi možnými způsoby k ochraně lidských životů 
a zdrojů obživy“ (COM(2020)0143),

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/460 ze dne 30. března 
2020, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 1301/2013, (EU) 
1303/2013 a (EU) 508/2014, pokud jde o specifická opatření pro aktivaci investic do 
systémů zdravotní péče členských států a do jiných odvětví jejich ekonomik v reakci na 
šíření onemocnění COVID-19 (investiční iniciativa pro reakci na koronavirus)4,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 13. března 2020 nazvané „Koordinovaná 

1 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
2 Úř. věst. L 159, 20.5.2020, s. 1.
3 Úř. věst. L 130, 24.4.2020, s. 7.
4 Úř. věst. L 99, 31.3.2020, s. 5.
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ekonomická reakce na koronavirovou nákazu COVID-19“ (COM(2020)0112),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 12. června 2019 nazvané „Prohloubení evropské 
hospodářské a měnové unie: zhodnocení čtyři roky po zprávě pěti předsedů – Příspěvek 
Evropské komise k eurosummitu dne 21. června 2019“ (COM(2019)0279),

– s ohledem na zprávu pěti předsedů ze dne 22. června 2015 nazvanou „Dokončení 
evropské hospodářské a měnové unie“,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. května 2020 s názvem „Evropský semestr 
2020: Doporučení pro jednotlivé země“ (COM(2020)0500),

– s ohledem na sdělení Komise o aktivaci obecné únikové doložky v rámci Paktu 
o stabilitě a růstu (COM(2020)0123) a následné rozhodnutí Rady ze dne 23. března 
2020.

– s ohledem na návrh Komise ze dne 26. února 2020 na rozhodnutí Rady o hlavních 
směrech politik zaměstnanosti členských států (COM(2020)0070), 

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady ze dne 22. listopadu 2017 o hlavních směrech 
politik zaměstnanosti členských států (COM(2017)0677), který předložila Komise, a na 
související postoj Evropského parlamentu ze dne 19. dubna 20185,

– s ohledem na rozhodnutí Rady (EU) 2019/1181 ze dne 8. července 2019 o hlavních 
směrech politik zaměstnanosti členských států6,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 17. prosince 2019 nazvané „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 udržitelného růstu 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 s názvem „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 politické směry pro Evropskou komisi (2019–2024) s názvem „Unie, která 
si klade vyšší cíle – Moje agenda pro Evropu“, které představila předsedkyně Komise 
Ursula von der Leyenová,

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

5 Přijaté texty, P8_TA(2018)0181.
6 Úř. věst. L 185, 11.7.2019, s. 44.
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pilíře sociálních práv“ (COM(2017)0250),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 26. dubna 2017 s názvem „Iniciativa na podporu 
rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem pracujících rodičů a pečujících osob“ 
(COM(2017)0252),

– s ohledem na návrh Komise na doporučení Rady ze dne 13. března 2018 o přístupu 
pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně (COM(2018)0132),

– s ohledem na balíček sociálních investic z roku 2013 předložený Komisí, podrobně 
popsaný v jejím sdělení s názvem „Za sociální investice pro růst a soudržnost – včetně 
provádění Evropského sociálního fondu v období 2014–2020“ (COM/2013/0083),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 5. dubna 2011 nazvané „Rámec EU pro 
vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020“ (COM(2011)0173) a na její 
následné zprávy o provádění a hodnocení,

– s ohledem na doporučení Komise ze dne 3. října 2008 o aktivním začleňování osob 
vyloučených z trhu práce7,

– s ohledem na směrnici 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/EU8,

– 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 strategický závazek Komise pro rovnost žen a mužů 2016–2019 
a Evropský pakt pro rovnost žen a mužů 2011–2020 a na související závěry Rady ze dne 
7. března 20119,

– s ohledem na barcelonské cíle v oblasti péče o děti z roku 2002, tj. poskytovat do roku 
2010 předškolní péči nejméně 90 % dětí ve věku od tří let do věku zahájení povinné 
školní docházky a nejméně 33 % dětí ve věku do tří let,

– 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 sdělení Komise ze dne 14. září 2016 nazvané „Posílení evropských 
investic ve prospěch zaměstnanosti a růstu: na cestě k druhé fázi Evropského fondu pro 
strategické investice a novému evropskému plánu vnějších investic“ (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),

7 Úř. věst. L 307, 18.11.2008, s. 11.
8 Úř. věst. L 188, 12.7.2019, s. 79.
9 Úř. věst. C 155, 25.5.2011, s. 10.
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– s ohledem na sdělení Komise ze dne 2. června 2016 s názvem „Evropský program 
pro ekonomiku sdílení“ (COM(2016)0356),

– s ohledem na balíček opatření týkajících se oběhového hospodářství (směrnice (EU) 
2018/84910, (EU) 2018/85011, (EU) 2018/85112 a (EU) 2018/85213),

– 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 bílou knihu Komise ze dne 16. února 2012 s názvem „Agenda pro 
přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody“ (COM(2012)0055),

– s ohledem na závěry Rady ze dne 7. prosince 2015 týkající se podpory sociální 
ekonomiky jakožto jednoho z klíčových motorů hospodářského a sociálního vývoje 
v Evropě,

– s ohledem na své usnesení ze dne 10. října 2019 o zaměstnanosti a sociální politice 
v eurozóně14,

– 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 201915,

– s ohledem na své usnesení ze dne 11. prosince 2018 o vzdělávání v digitálním věku: 
výzvy, příležitosti a ponaučení pro tvorbu politiky EU16,

– s ohledem na své usnesení ze dne 11. září 2018 o možnostech opětovného začlenění 
pracovníků, kteří se zotavují z úrazu a nemoci, do kvalitních zaměstnání17,

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. listopadu 2017 o boji proti nerovnostem jakožto 
nástroji k podpoře tvorby pracovních míst a růstu18,

– s ohledem na své usnesení ze dne 24. října 2017 o politikách zaměřených na zaručení 
minimálního příjmu jako nástroji boje proti chudobě19,

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. září 2017 o nové agendě dovedností pro Evropu20,

– s ohledem na své usnesení ze dne 19. ledna 2017 o evropském pilíři sociálních práv21,

10 Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 93.
11 Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 100.
12 Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 109.
13 Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 141.
14 Přijaté texty, P9_TA(2019)0033
15 Přijaté texty, P8_TA(2019)0202.
16 Přijaté texty, P8_TA(2018)0485.
17 Úř. věst. C 433, 23.12.2019, s. 9.
18 Úř. věst. C 356, 4.10.2018, s. 89.
19 Úř. věst. C 346, 27.9.2018, s. 156.
20 Úř. věst. C 337, 20.9.2018, s. 135.
21 Úř. věst. C 242, 10.7.2018, s. 24.
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– s ohledem na své usnesení ze dne 26. května 2016 o chudobě: z hlediska rovnosti žen 
a mužů22,

– s ohledem na svůj postoj 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 ní23,

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2015 o strategickém rámci EU pro 
ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014–202024,

– s ohledem na iniciativu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 
a Evropské komise o „Stavu zdraví v EU“ a na související zprávu „Stručný pohled na 
zdraví obyvatel Evropy 2018“,

– s ohledem na zprávu Komise s názvem „Zpráva o přiměřenosti důchodů z roku 2018: 
současná a budoucí přiměřenost příjmů ve stáří v EU“, zveřejněnou dne 26. dubna 
2018,

– s ohledem na zprávu Komise o stárnutí obyvatelstva z roku 2018: ekonomické 
a rozpočtové důsledky pro členské státy EU (2016–2070), zveřejněnou dne 28. května 
2018,

– s ohledem na revidovanou Evropskou sociální chartu a turínský proces zahájený v roce 
2014, jehož cílem je posílení smluvního systému Evropské sociální charty v Radě 
Evropy a v jejím vztahu k právu Evropské unie,

– s ohledem na své usnesení ze dne 8. března 2011 o snížení nerovnosti v oblasti zdraví 
v EU25,

– s ohledem na závěrečné připomínky Výboru OSN pro práva osob se zdravotním 
postižením ze září 2015 k první zprávě Evropské unie pro výbor z června 2014,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 
2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy 
v oblasti zaměstnání a povolání (směrnice o rovném zacházení)26 a článek 141 Smlouvy 
o založení Evropského společenství (1992), pokud jde o zásadu stejné odměny mužů 
a žen za stejnou nebo rovnocennou práci,

– s ohledem na strategii EU pro mládež na období 2019–2027, která vychází z usnesení 
Rady ze dne 26. listopadu 2018, a s ohledem na cíl strategie Evropa 2020 o snížení 
počtu případů předčasného ukončování vzdělávání a odborné přípravy pod hranici 
10 %,

– s ohledem na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora č. 5/2017 z dubna 2017 
s názvem: „Nezaměstnanost mladých lidí – vedla opatření EU ke změnám? Posouzení 

22 Úř. věst. C 76, 28.2.2018, s. 93.
23 Úř. věst. C 35, 31.1.2018, s. 157.
24 Úř. věst. C 366, 27.10.2017, s. 117.
25 Úř. věst. C 199E, 7.7.2012, s. 25. 
26 Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 23.
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záruky pro mladé lidi a Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí“,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/882 ze dne 17. dubna 
2019 o požadavcích na přístupnost u výrobků a služeb (Evropský akt přístupnosti)27,

– s ohledem na Evropskou hospodářskou prognózu Komise z jara 2020,

– s ohledem na studii Evropské sítě pro sociální politiku nazvanou „Chudoba pracujících 
v Evropě: studie vnitrostátních politik“ zveřejněnou v květnu 2019,

– s ohledem na doporučení Rady z roku 2018 o přístupu pracovníků a osob samostatně 
výdělečně činných k sociální ochraně,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 
20. června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách 
v Evropské unii28,

– s ohledem na článek 54 svého jednacího řádu,

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

A. vzhledem k tomu, že se předpokládá, že se HDP EU v roce 2020 propadne zhruba 
o 7,5 %;

B. vzhledem k tomu, že krize COVID-19 je symetrickým šokem, který postihuje všechny 
členské státy, ačkoli dopad krize bude nerovnoměrný;

C. vzhledem k tomu, že účinná koordinace evropské hospodářské, sociální a zdravotní 
politiky s evropským semestrem jako svým ústředním prvkem je zásadní pro zmírnění 
dopadů krize;

D. vzhledem k tomu, že sociální investice jsou nezbytné pro zajištění udržitelného rozvoje 
a inkluzivních společností; 

E. vzhledem k tomu, že politiky úsporných opatření vedly k nedostatečně financovaným 
sociálním a zdravotním systémům s menší mírou ochrany, což zhoršilo účinky 
pandemie v některých členských státech;

F. vzhledem k tomu, že se očekává, že míra nezaměstnanosti v eurozóně vzroste ze 7,5 % 
v roce 2019 na zhruba 9,5 % v roce 2020, přičemž mezi jednotlivými členskými státy 
budou značné rozdíly; 

G. vzhledem k tomu, že krize bude mít významný dopad na sociální podmínky, zejména 
pro zranitelné skupiny; 

H. vzhledem k tomu, že spravedlivé mzdy umožňující důstojný život, silné systémy 
kolektivního vyjednávání a sociální ochrana mohou snížit chudobu pracujících, snížit 

27 Úř. věst. L 151, 7.6.2019, s. 70.
28 Úř. věst. L 186, 11.7.2019, s. 105.
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nerovnosti a vytvářet poptávku;

1. bere na vědomí doporučení Komise pro jednotlivé země na rok 2020; vyjadřuje své 
znepokojení nad tím, že členské státy dosáhly omezeného nebo žádného pokroku v šesti 
z 10 doporučení pro jednotlivé země, která jim byla v roce 2019 adresována;

2. je znepokojen ničivými sociálními dopady krize COVID-19, zejména na zranitelné 
skupiny; zdůrazňuje, že pouze rozhodná a koordinovaná evropská reakce vyrovná 
důsledky současné krize;

3. zdůrazňuje, že v současné krizi se Pakt o stabilitě a růstu ukázal jako neodpovídající, 
jelikož členským státům neposkytl fiskální prostor potřebný k absorbování nerovnováhy 
a zmírnění sociálních důsledků, což si vyžádalo aktivaci únikové doložky; požaduje, 
aby sociální a ekologické cíle měly stejnou právní vymahatelnost jako fiskální 
konsolidace a finanční stabilita;

4. upozorňuje na to, že navzdory důležitosti řádných a odpovědných fiskálních politik by 
rozpočtová stabilita neměla být na úkor veřejných investic, zejména do školství, 
sociálních a zdravotních systémů;

5. vítá nástroj Next Generation EU, plán EU na podporu oživení; vyzývá členské státy, 
aby využily obecnou únikovou doložku a investovaly do lidí a systémů sociálního 
zabezpečení; požaduje konkrétní plány sociálního pokroku s cílem zajistit účinnější 
a silnější sociální státy;

6. zdůrazňuje význam provádění evropského pilíře sociálních práv; zdůrazňuje, že pokud 
má být pohonem oživení, musí mít investiční úsilí EU prostřednictvím plánu na 
podporu oživení silný sociální rozměr;

7. vítá nástroj SURE navržený Komisí jako nouzové opatření v souvislosti s krizí COVID-
19 a vyzývá členské státy, aby dosáhly rychlé dohody, která umožní jeho bezodkladné 
provedení;

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily, že finanční pomoc bude poskytována 
pouze podnikům, které nejsou registrovány v daňových rájích;

9. vyzývá Komisi, aby zlepšila srovnávací přehled začleněním dalších ukazatelů a jasných 
cílů odrážejících všech 20 zásad evropského pilíře sociálních práv a aby stanovila 
povinné sociální cíle;

10. je znepokojen zvýšenou mírou nezaměstnanosti, která se dotkne zejména mládeže 
a pracovníků na málo kvalifikovaných pracovních místech a v nejistých zaměstnáních; 
vyzývá Komisi, aby navrhla trvalý systém EU pro zajištění v nezaměstnanosti 
a účinnější a inkluzivnější záruku pro mladé lidi; vyzývá členské státy, aby přiměřeně 
investovaly do účinných aktivních politik trhu práce s cílem zabránit dlouhodobé 
nezaměstnanosti;

11. zdůrazňuje, že úspěšné provedení plánu EU na podporu oživení vyžaduje řádný sociální 
dialog a účinné zapojení sociálních partnerů; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly budování kapacit sociálních partnerů za účelem posílení sociálního dialogu 
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a kolektivního vyjednávání;

12. vítá druhou fázi konzultací Komise se sociálními partnery zaměřených na evropský 
rámec pro minimální mzdu; vyzývá Komisi, aby předložila evropský rámec pro 
minimální mzdy s cílem odstranit chudobu pracujících zajištěním mezd umožňujících 
důstojný život nad prahem chudoby pro všechny pracovníky prostřednictvím 
kolektivních smluv nebo prostřednictvím vnitrostátních právních předpisů; požaduje, 
aby na úrovni EU byly vytvořeny záruky důstojných starobních důchodů pro všechny 
pracovníky;

13. žádá Komisi, aby navrhla právní nástroje k zajištění důstojných pracovních podmínek 
pro všechny pracovníky, posílení působnosti kolektivního vyjednávání, zákazu smluv 
na nulový počet hodin, ukončení falešné samostatné výdělečné činnosti, stanovení 
přísných limitů pro subdodavatelské postupy a zlepšení norem sociální ochrany; vyzývá 
Komisi, aby předložila evropskou směrnici o důstojných pracovních podmínkách pro 
pracovníky platforem a pracovníky s nestandardními smlouvami;

14. požaduje agendu EU pro práci na dálku včetně legislativního návrhu, který zajistí 
důstojné pracovní podmínky včetně dodržování pracovní doby, dovolené a práva 
odpojit se; 

15. žádá Komisi, aby předložila návrh na digitální číslo sociálního zabezpečení EU;

16. je znepokojen omezenou mezigenerační sociální mobilitou a rostoucí příjmovou 
nerovností; zdůrazňuje, že vnitrostátní systémy daní a dávek musí být navrženy tak, aby 
snižovaly nerovnosti, podporovaly spravedlnost a poskytovaly pobídky pro účast na 
trhu práce;

17. vyzývá Komisi, aby v roce 2020 předložila záruku EU pro děti, komplexní 
a integrovanou strategii boje proti chudobě založenou na právech, rámec EU pro 
vnitrostátní strategie v oblasti bezdomovectví, aby provedla srovnávací studii o různých 
systémech minimálního příjmu v členských státech a aby zdůraznila případy 
osvědčených postupů s cílem předložit související rámec;

18. vítá záměr Komise zavést závazná opatření týkající se transparentnosti odměňování 
a naléhavě vyzývá k jejich rychlému přijetí, aby se zabránilo dalším nerovnostem na 
základě pohlaví; 

19. požaduje přístupné a cenově dostupné kvalitní služby péče o děti a služby předškolního 
vzdělávání, jakož i služby krátkodobé a dlouhodobé péče, a to i pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením; 

20. vyzývá Komisi, aby předložila komplexní a dlouhodobou strategii EU pro pomoc 
osobám se zdravotním postižením po roce 2020;

21. vyzývá členské státy, aby zlepšily kvalitu, přístupnost a inkluzivnost svých 
vzdělávacích systémů a zajistily vysoce kvalitní výcvik základních dovedností 
s přizpůsobenou podporou, zejména pro nejvíce marginalizované skupiny ve 
společnosti;
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22. vyzývá Komisi, aby aktualizovala agendu dovedností pro Evropu s cílem splnit 
požadavky na dovednosti trhu práce EU a ekologické a digitální transformace; 

23. konstatuje, že pandemie COVID-19 vedla ke zvýšeným zdravotním a bezpečnostním 
rizikům pro miliony pracovníků; vyzývá Komisi, aby předložila nový strategický rámec 
pro ochranu zdraví a bezpečnost, směrnici o stresu při práci a onemocnění pohybového 
aparátu, směrnici o duševní pohodě na pracovišti a strategii EU v oblasti duševního 
zdraví; 

24. vyzývá k vytvoření Evropské zdravotní unie, vyzývá členské státy, aby zajistily přístup 
k vysoce kvalitní zdravotní péči, která je dostupná pro všechny; 

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


