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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o silné sociální Evropě pro spravedlivou transformaci
(2020/2084(INI))

Evropský parlament,

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

– s ohledem na články 9, 151, 152, 153, 156, 157 a 162 Smlouvy o fungování Evropské 
unie (SFEU),

– s ohledem na protokoly 1, 8 a 28 Smlouvy o fungování Evropské unie,

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

– s ohledem na evropský pilíř sociálních práv vyhlášený Evropskou radou, Evropským 
parlamentem a Evropskou komisí v listopadu roku 2017,

– s ohledem na Agendu pro udržitelný rozvoj 2030,

– s ohledem na úmluvy MOP, zejména na Úmluvu o inspekci práce z roku 1947 (č. 81),

– s ohledem na cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje, zejména cíle 1, 3, 4, 5, 8, 10 a 13,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. ledna 2020 s názvem „Silná sociální Evropa 
pro spravedlivou transformaci“ (COM(2020)0014),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. prosince 2019 „Zelená dohoda pro Evropu“ 
(COM(2019)0640),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 27. května 2020 s názvem „Chvíle pro Evropu: 
náprava škod a příprava na příští generaci“ (COM(2020)0456),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 27. května 2020 s názvem „Rozpočet EU, který je 
motorem evropského plánu na podporu oživení“ (COM(2020)0442),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 27. května 2020 s názvem „Upravený pracovní 
program Komise na rok 2020“ (COM(2020)0440),

– s ohledem na návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje nástroj Evropské unie na podporu 
oživení, jehož účelem je podpořit oživení po pandemii COVID-19 (COM(2020)441), 
který předložila Komise dne 28. května 2020,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 19. února 2020 s názvem „Formování digitální 
budoucnosti Evropy“ (COM(2020)0067),

– s ohledem na návrh doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou 
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konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost, který předložila Komise dne 
1. července 2020 (COM(2020)0275),

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise, který doprovází návrh doporučení 
Rady „Most k pracovním místům – posílení záruk pro mladé lidi“ (SWD(2000)0124),

– s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 10. července 2020 o návrhu rozhodnutí 
Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států1,

– s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 8. července 2020 o návrhu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde 
o zdroje na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 10. října 2019 o zaměstnanosti a sociálních politikách 
v eurozóně3,

– s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 4. dubna 2019 o návrhu rozhodnutí Rady 
o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států4,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci o evropském semestru 
pro koordinaci hospodářské politiky: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční 
strategii pro udržitelný růst na rok 2020,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 17. prosince 2019 s názvem „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, která doprovází sdělení Komise o roční strategii udržitelného růstu 
2020,

– s ohledem na rozhodnutí Rady (EU) 2019/1181 ze dne 8. července 2019 o hlavních 
směrech politik zaměstnanosti členských států5,

– 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 20196,

– s ohledem na „Politické směry pro příští Evropskou komisi 2019–2024: Unie, která si 
klade vyšší cíle“, které předložila předsedkyně Komise Ursula von der Leyen,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
23. ledna 2019 „Sociální dialog pro inovace v digitální ekonomice“,

– s ohledem na ekonomickou prognózu Komise z jara roku 2020, která byla zveřejněna 

1 Přijaté texty, P9_TA(2020)0194.
2 Přijaté texty, P9_TA(2020)0180.
3 Přijaté texty, P9_TA(2019)0033.
4 Přijaté texty, P8_TA(2019)0337.
5 Úř. věst. L 185, 11.7.2019, s. 44.
6 Přijaté texty, P8_TA(2019)0202.
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dne 6. května 2020,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 18. září 
2020 „Důstojné minimální mzdy v celé Evropě“,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
15. července 2020 „Evropský plán na podporu oživení a víceletý finanční rámec 2021–
2027“,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
11. prosince 2019 „Společné minimální standardy v oblasti pojištění v nezaměstnanosti 
– konkrétní krok k účinnému provádění evropského pilíře sociálních práv“,

– s ohledem na studii Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek 
(Eurofound) „COVID-19: Politické reakce v Evropě“,

– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

– s ohledem na stanoviska Výboru pro kulturu a vzdělávání a Výboru pro práva žen 
a rovnost pohlaví,

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

A. vzhledem k tomu, že udržitelný rozvoj je základním cílem Evropské unie; vzhledem 
k tomu, že sociálně tržní hospodářství je založeno na dvou doplňujících se pilířích, 
konkrétně na prosazování hospodářské soutěže a na odolných opatřeních v oblasti 
sociální politiky;

B. vzhledem k tomu, že v roce 2010 byla zahájena strategie Evropa 2020 na podporu 
inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění; vzhledem k tomu, že 
navzdory pojmům „udržitelný“ a „podporující začlenění“ dalo provádění Lisabonské 
strategie přednost růstu před většinou ostatních cílů;

C. vzhledem k tomu, že systémy sociálního zabezpečení zahrnují sociální zabezpečení, 
zdravotní péči, vzdělávání, bydlení, zaměstnanost, spravedlnost a sociální služby pro 
zranitelné skupiny; vzhledem k tomu, že sociální dialog a kolektivní vyjednávání jsou 
hlavními nástroji pro zaměstnavatele a odborové svazy sloužícími ke stanovení 
spravedlivých mezd a pracovních podmínek;

D. vzhledem k tomu, že k hlavním politickým oblastem pro sociální investice patří sociální 
zabezpečení, zdravotní péče, vzdělávání, bydlení, zaměstnanost, spravedlnost a sociální 
služby pro zranitelné skupiny; 

E. vzhledem k tomu, že bezdomovectví v posledním desetiletí ve většině členských států 
vzrostlo o 70 %;

F. vzhledem k tomu, že se očekává další nárůst polarizace pracovních míst a větší počet 
pracovních míst na obou koncích spektra dovedností;

G. vzhledem k tomu, že míra nezaměstnanosti přesahuje 7 % a v případě mladých lidí 
vzrostla na 17 %, přičemž se očekává, že se v důsledku onemocnění COVID-19 ještě 
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zvýší7;

H. vzhledem k tomu, že krize odhalila zneužívání týkající se práv přeshraničních 
a sezónních pracovníků; 

I. vzhledem k tomu, že osoby se zdravotním postižením jsou obzvláště citlivé vůči krizi 
COVID-19;

1. zdůrazňuje, že EU zahájila transformaci směrem k nízkouhlíkovému, klimaticky 
neutrálnímu a oběhovému hospodářství účinně využívajícímu zdroje, které musí jít ruku 
v ruce s°lepšími životními podmínkami, větším sociálním pokrokem, bezpečností, 
blahobytem, rovností a začleňováním; domnívá se, že sociální udržitelnost je základním 
předpokladem pro spravedlivou a inkluzivní digitální a ekologickou transformaci; je 
přesvědčen, že toto období oživení musí být časem reforem, jež budou založeny na 
solidaritě, integraci, sociální spravedlnosti, spravedlivém rozdělení bohatství, rovnosti 
žen a mužů, kvalitních veřejných systémech sociálního zabezpečení, kvalitní 
zaměstnanosti a udržitelném růstu;

2. zdůrazňuje, že je třeba vypracovat ambiciózní politický program s identifikovatelnými, 
jasnými a povinnými cíli a ukazateli sociální udržitelnosti; poukazuje na to, že příští 
sociální summit EU, který by se měl konat v květnu 2021 v Portu, by byl skvělou 
příležitostí pro přijetí takového programu na nejvyšší politické úrovni ze strany 
vedoucích představitelů 27 členských států a Evropské rady, Evropského parlamentu 
a Evropské komise;

Správní rámec pro sociální pokrok

3. domnívá se, že program z Porta by měl zaujmout dvojí přístup, tj. měl by se zaměřit na 
část Agendy EU pro udržitelný rozvoj 2030 týkající se sociální udržitelnosti a současně 
by měl připravit cestu pro realizaci zásad evropského pilíře sociálních práv, přičemž by 
měl stanovit ambiciózní cíle a nástroje; poukazuje na to, že omezený úspěch sociálního 
rozměru Lisabonské strategie je částečně dán dobrovolnou povahou účasti členských 
států a absencí účinného provádění; 

4. domnívá se, že cíle nového programu pro silnou sociální Evropu je třeba posílit 
prostřednictvím povinné vymahatelnosti, která bude odrážet hospodářské 
a environmentální povinnosti, jejichž dodržování je spojeno s°přístupem k evropským 
finančním prostředkům;  je přesvědčen, že správní rámec pro sociální a udržitelnou 
Evropu by měl vycházet z těchto reforem: začlenění evropského pilíře sociálních práv 
a protokolu o sociálním pokroku do Smluv, ochrana sociálních práv a jejich 
upřednostnění před ekonomickou svobodou na jednotném trhu a přijetí paktu 
o udržitelném rozvoji a sociálním pokroku, který stanoví sociální a udržitelné cíle coby 
povinné; 

Finanční prostředky pro silnou sociální a udržitelnou Evropu

5. vyzývá členské státy, aby plně využily fiskální flexibility k zamezení sociálním 
důsledkům krize spojené s pandemií COVID-19 a jejich zmírnění; zdůrazňuje význam 

7 Statistika nezaměstnanosti: Eurostat, červenec 2020
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provedení evropského pilíře sociálních práv v kontextu evropského plánu na podporu 
oživení, jenž je na stejné úrovni jako Zelená dohoda pro Evropu a digitální 
transformace; požaduje tedy, aby nadcházející reformy spojené s balíčkem opatření 
sloužících k oživení stanovily vzestupnou sociální konvergenci coby jeden z hlavních 
cílů národních programů reforem, mimo jiné pomocí finanční podpory; v tomto smyslu 
se domnívá, že nové cíle programu z Porta pro rok 2030 by měly být spolu 
s hospodářskými a environmentálními cíli zahrnuty do plánu na podporu oživení; 

6. zdůrazňuje, že sociální investice v rámci balíčku opatření sloužících k oživení by měly 
být z hlediska ambicí v souladu s cíli programu z Porta, aby se zajistila rovněž nezbytná 
finanční podpora, a jako takové by konkrétní plány pro sociální pokrok měly doplňovat 
vnitrostátní plány na podporu oživení a odolnosti a integrované vnitrostátní plány 
v oblasti energetiky a klimatu;

7. vítá vytvoření nástroje pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti 
v mimořádné situaci (SURE); vyzývá Komisi, aby prozkoumala možnost zavést v tomto 
ohledu trvalý zvláštní nástroj; zdůrazňuje, že společnosti využívající veřejnou finanční 
podporu by neměly propouštět pracovníky, snižovat mzdy, omezovat práva a ochranu 
pracovníků ani vyplácet odměny vedoucím pracovníkům nebo dividendy akcionářům;

8. vítá oznámení evropského systému zajištění dávek v nezaměstnanosti;

9. vítá zavedení Fondu pro spravedlivou transformaci; připomíná, že boj proti změně 
klimatu a následné strukturální změny budou mít závažný dopad na mnohé evropské 
regiony a jejich obyvatele; 

10. je znepokojen skutečností, že v kontextu oživení po pandemii COVID-19 bude 
v nadcházejících letech bezprostředně nutné zabývat se dětskou chudobou;  zdůrazňuje, 
že členské státy by měly přidělit alespoň 5 % zdrojů z Evropského sociálního fondu 
plus (ESF+) v rámci sdíleného řízení na podporu činností v rámci evropské záruky pro 
děti; trvá na tom, že je třeba v rámci ESF+ vytvořit zvláštní rozpočtovou položku na 
evropskou záruku pro děti, na niž bude přiděleno 20 miliard EUR;

11. vítá v této souvislosti plány Komise týkající se posílení systému evropských záruk pro 
mladé lidi;

Program z Porta: cíle a návrhy

12. domnívá se, že program pro silnou sociální Evropu pro udržitelný rozvoj by měl 
zahrnovat hospodářské, sociální a environmentální ukazatele dobrých životních 
podmínek a měl by pokrývat tyto oblasti: důstojnou práci, sociální spravedlnost a rovné 
příležitosti, odolné systémy sociálního zabezpečení a spravedlivou mobilitu;

1. Důstojná práce a udržitelné a inkluzivní trhy práce

13. vyzývá Komisi, aby předložila právní rámec pro minimální mzdy a kolektivní 
vyjednávání s cílem odstranit chudobu pracujících a podpořit kolektivní vyjednávání; 
znovu proto vyzývá Komisi, aby provedla studii indexu životního minima, která by 
mohla sloužit jako referenční nástroj pro sociální partnery;
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14. vyzývá Komisi a členské státy, aby se zavázaly k tomu, že do roku 2030 dosáhnou 
působnosti kolektivního vyjednávání ve výši 90 %;

15. požaduje, aby posílený nástroj záruk pro mladé lidi podporoval opatření, jako jsou výše 
uvedené iniciativy, s cílem snížit dlouhodobou nezaměstnanost a nezaměstnanost 
mladých lidí do roku 2030 alespoň o 50 %;

16. vyzývá Komisi, aby zahrnula celkový cíl zvýšení kvality práce na evropské úrovni do 
postupu semestru a srovnávacího přehledu sociálních ukazatelů s cílem posoudit 
příspěvky v oblasti politik zaměstnanosti ve všech členských státech a nasměrovat je 
k provádění cílů udržitelného rozvoje a evropského pilíře sociálních práv;

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby usilovaly o dosažení cíle snížit výskyt dočasných 
zaměstnání tak, aby představovala méně než 10 % celkové zaměstnanosti, přičemž více 
než 80 % vytvořených pracovních míst by mělo náležet k místům se středními nebo 
vysokými platy a mělo by být soustředěno v udržitelných odvětvích; naléhavě vyzývá 
Komisi a členské státy, aby odstranily praxi smluv na nulový počet hodin;

18. vyzývá členské státy, aby se zavázaly k tomu, že do roku 2030 odstraní úmrtí 
související s prací; naléhavě vyzývá Komisi, aby předložila ambiciózní návrhy týkající 
se muskuloskeletálních poruch a poruch souvisejících se stresem; vyzývá Komisi, aby 
předložila strategický program EU pro pečovatele coby krok vpřed, pokud jde 
o kvalitativní posilování postavení odvětví zdravotní péče v EU;

19. vyzývá Komisi, aby předložila směrnici o důstojných pracovních podmínkách a právech 
v digitální ekonomice, která se bude vztahovat také na pracovníky s nestandardními 
smlouvami, pracovníky společností působících v oblasti platforem a osoby samostatně 
výdělečně činné; naléhavě vyzývá Komisi, aby do této směrnice zahrnula minimální 
normy pro spravedlivou práci na dálku a právo na odpojení;

20. vyzývá Komisi, aby za účelem stanovení minimálních norem zavedla novou rámcovou 
směrnici o informování, konzultaci a účasti pracovníků pro jednotlivé formy 
evropských společností, včetně subdodavatelských řetězců a franšíz, a pro společnosti, 
které využívají nástroje mobility pro evropské společnosti; požaduje také revizi 
směrnice o evropské radě zaměstnanců;

21. vyzývá Komisi a členské státy, aby vytvořily podmínky a požadavky nezbytné k tomu, 
aby se do roku 2030 na alespoň 80 % korporací vztahovaly dohody o°udržitelné správě 
a řízení společnosti;

22. trvá na tom, aby členské státy zvýšily své donucovací kapacity tak, aby nejpozději do 
roku 2030 dosáhly poměru alespoň jeden inspektor práce na 10 000 zaměstnaných osob; 

2. Sociální spravedlnost a rovné příležitosti

23. vyzývá Komisi a členské státy, aby urychlily provádění evropské záruky pro děti tak, 
aby do roku 2030 měly všechny děti v EU plný přístup ke kvalitní a bezplatné zdravotní 
péči, vzdělávání a péči o děti, žily v důstojném domově a dostávaly postačující výživu;

24. trvá na tom, aby Komise navrhla rámec pro systémy minimálního příjmu se 100% 
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pokrytím; 

25. vyzývá členské státy a Komisi, aby se zavázaly k odstranění rozdílů v odměňování žen 
a mužů – a z nich plynoucích rozdílů ve výši důchodů žen a mužů – s cílem 0 % do 
roku 2030 a aby předložily právní rámec o mzdové transparentnosti;

26. vyzývá Komisi a členské státy, aby se zavázaly k odstranění dopadu skleněného stropu 
na řídící a dozorčí orgány kotovaných společností tím, že zavedou cíl dosáhnout alespoň 
40% zastoupení žen na vyšších vedoucích pozicích;

27. vyzývá Komisi, aby předložila Evropskou strategii pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením pro období po roce 2020; vyslovuje se pro podporu odborné přípravy, mimo 
jiné pro zranitelné skupiny a osoby se zdravotním postižením;

3. Odolné systémy sociálního zabezpečení

28. vyzývá Komisi a členské státy, aby investovaly 30 % prostředků z facility na podporu 
oživení a odolnosti do provádění zásad evropského pilíře sociálních práv za účelem 
vymýcení chudoby; 

29. zdůrazňuje, že EU a její členské státy mají povinnost zajistit občanům všeobecný 
přístup k důstojnému a cenově dostupnému bydlení; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
maximalizovaly úsilí investovat do cenově dostupného bydlení s cílem uspokojit 
potřeby v oblasti bydlení u skupin s nízkými a středními příjmy (spodní tři pětiny), 
zajistit, aby alespoň 30 % všech nově postavených domů představovalo cenově 
dostupné bydlení pro obě tyto příjmové skupiny, a odstranit do roku 2030 energetickou 
chudobu;

30. trvá na tom, aby byli všichni pracovníci součástí systému sociálního zabezpečení a měli 
právo na dávky v nezaměstnanosti, placenou dobu pracovní neschopnosti, úrazové 
pojištění a ochranu před nespravedlivým propuštěním;

31. zdůrazňuje, že je nutné zajistit univerzální přístup k veřejným, solidárním a přiměřeným 
předčasným a starobním důchodům pro všechny občany; 

4. Spravedlivá mobilita

32. vyzývá Komisi, aby přezkoumala směrnici o agenturách práce s cílem stanovit právní 
rámec, který zajistí důstojné pracovní podmínky a rovné zacházení sezónním 
pracovníkům a mobilním pracovníkům uvnitř EU, kteří mají smlouvy na dobu určitou 
uzavřené s agenturami práce nebo s jakýmkoli jiným typem zprostředkovatelů na trhu 
práce; zdůrazňuje, že tento právní rámec by měl zahrnovat: zákaz zprostředkovatelů na 
trhu práce, kteří nedodržují směrnici o agenturách práce a působí na jednotném trhu, 
zaručenou minimální mzdu, zaručený minimální počet hodin týdně/měsíčně, který 
zaměstnavatel nemůže pod žádnou položkou odečíst z minimální mzdy, zákaz srážek ze 
mzdy v případě smluv na částečný úvazek, zaručené rovné zacházení pro kohokoli, kdo 
je v dotčeném členském státě chráněn jako pracovník pracující v téže 
společnosti/odvětví, požadavek, aby byly veškeré agentury práce působící na vnitřním 
trhu zapsány v evropském registru a měly osvědčení, které jim umožňuje působit na 
jednotném trhu, a sankce pro společnosti využívající podvodné náborové praktiky 
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a obchodující s lidmi za účelem pracovního vykořisťování;

33. zdůrazňuje, že praktiky zřizování dceřiných společností nebo vytváření 
subdodavatelských řetězců s cílem snížit příspěvky na sociální zabezpečení bez 
vytvoření účinného krytí sociálního pojištění v praxi jsou škodlivé pro udržitelnost 
systémů sociálního zabezpečení a Komise a členské státy se jimi musí zabývat; vyzývá 
Komisi, aby přijala legislativní opatření, která omezí možnou délku subdodavatelského 
řetězce a zajistí obecnou společnou a nerozdílnou odpovědnost v celém 
subdodavatelském řetězci za účelem ochrany práv pracovníků;

34. zdůrazňuje, že má-li Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) účinně bojovat 
proti sociálnímu dumpingu a vykořisťování a zneužívání pracovníků, měl by mít 
možnost provádět kontroly a ukládat sankce a postihy společnostem, které nedodržují 
předpisy; naléhavě vyzývá Komisi, aby toto zahrnula do hodnocení mandátu 
Evropského orgánu pro pracovní záležitosti;

35. je hluboce znepokojen současným nárůstem podílu státních příslušníků třetích zemí 
v odvětvích, která jsou známa nejistými pracovními podmínkami a případy zneužívání;

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

Evropský trh práce prochází velkými změnami. Tyto změny vedou ke vzniku problémů 
a nových příležitostí, jež mají dopad na všechny členské státy a všechny Evropany. 

Sociálně tržní hospodářství je založeno na sociální spravedlnosti. Měli bychom naší 
společnosti pomoci účinně těmto změnám čelit, aby se stala odolnější, s cílem dosáhnout 
nejvyšších norem kvality života a podporovat dobré životní podmínky. Protože procházíme 
ekologickou a digitální transformací a čelíme stárnutí obyvatelstva, chápeme, že evropské 
hospodářství, pracovněprávní vztahy a sociální záležitosti se budou muset patřičně a velmi 
rychle přizpůsobit.

V současnosti je v EU zaměstnán rekordně vysoký počet 241,5 milionu osob. V důsledku 
mezinárodní finanční krize a současné krize spojené s pandemií je však pro pracující často 
obtížné naplnit své každodenní potřeby. Spravedlivá minimální mzda pro pracovníky 
zaměstnané v°EU může umožnit důstojný život. Mezi hlavní problémy, které se snažíme řešit 
a zdůraznit v této zprávě, patří: požadavek týkající se důstojného života pro pracovníky 
a spravedlivé minimální mzdy, řešení nepřetržitého růstu nezaměstnanosti mladých lidí, 
pomoc pracovníkům s nízkou kvalifikací využít celoživotního učení, zajištění zásady stejné 
odměny za stejnou práci a překlenutí genderových rozdílů, dostupné bydlení, sociální 
začlenění osob se zdravotním postižením a přístup na trh práce, modernizace infrastruktury 
zdravotní péče a cenově dostupný přístup k ní, boj proti onemocněním a především boj proti 
rakovině, jak jej popisuje program Evropské komise. Tyto problémy zhoršila krize spojená 
s pandemií COVID-19, v jejímž důsledku je zcela nezbytné, aby tato strategická zpráva 
požadovala přijetí opatření.

Spravedlivá transformace znamená přechod na ekologičtější a digitální hospodářství, který 
horizontálně a hluboce zasáhne regiony, města a místní obyvatelstvo, ale také různá odvětví 
a pracovníky. 
Aby se zajistila spravedlivá transformace, je nanejvýš důležité, aby se při nadcházejícím 
rozhodování uplatnily sociální aspekty. Pouze tehdy, pokud investujeme do lidského kapitálu 
a zaručíme dostatečnou ochranu pro všechny pracovníky, můžeme zajistit, aby nikdo nezůstal 
opomenut. Dosažení spravedlivé transformace je přímo spojeno s prováděním evropského 
pilíře sociálních práv a jeho 20 hlavních zásad.

Cílem této zprávy je zdůraznit nejdůležitější problémy, kterými budou v příštích deseti letech 
postupně procházet evropský trh práce, regiony, odvětví a pracovníci, a popsat hlavní 
iniciativy, jež je v tomto ohledu třeba přijmout. Zpravodajové proto požadují, aby byl příští 
rok během sociálního summitu v Portu přijat hlavní sociální program (program z Porta).

Tato zpráva je rozdělena do tří částí: správní rámec pro sociální pokrok; finanční prostředky 
pro silnou sociální a udržitelnou Evropu; program z Porta: cíle a návrhy.

Zatímco první část se soustředí na provedení evropského pilíře sociálních práv a přijetí paktu 
o udržitelném rozvoji a sociálním pokroku, druhá část poukazuje na finanční nástroje pro 
dosažení spravedlivé transformace, jako je Evropský sociální fond, systém záruk pro mladé 
lidi, záruka pro děti, nástroj SURE a Fond pro spravedlivou transformaci.



PE657.413v01-00 12/12 PR\1213614CS.docx

CS

Ve třetí části zpravodajové požadují výše uvedený program z Porta, který zdůrazňuje 
jednotlivé povinné cíle a návrhy na téma: 

1. DŮSTOJNÁ PRÁCE A UDRŽITELNÉ A INKLUZIVNÍ TRHY PRÁCE
2. SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOST A ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI
3. ODOLNÉ SYSTÉMY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
4. SPRAVEDLIVÁ MOBILITA

Každý z těchto oddílů představuje několik cílů, kterých je třeba dosáhnout do roku 2030. 
Zatímco by všichni pracovníci měli dostávat mzdu umožňující důstojný život, zpravodajové 
požadují široký podíl působnosti kolektivního vyjednávání. Kolektivní vyjednávání je 
ústředním prvkem fungování sociálně tržních hospodářství a jedním z nejlepších způsobů, jak 
podpořit důstojné mzdy v EU. Může regulovat nejen úroveň mezd, ale také pracovní 
podmínky, přičemž může existovat silný vzájemný vztah mezi účastí pracovníků na pracovišti 
a výkonností a příjmy společností.

Současně je třeba alespoň o polovinu snížit nezaměstnanost mladých lidí, což je ambiciózní 
cíl, který nelze opomenout.

Dalším aspektem je rovnost žen a mužů. Je třeba odstranit rozdíly v odměňování žen a mužů 
a podpořit zastoupení žen na vyšších vedoucích pozicích kotovaných společností. 
Kromě toho zpráva požaduje cenově dostupné bydlení pro všechny a minimální úroveň 
sociální ochrany.

Domníváme se, že odkaz na dopad pandemie COVID-19 na pracovníky ve zdravotnictví 
a zejména na pečovatele a ucelená strategie pro tyto pracovníky, ale také zlepšení 
infrastruktury zdravotní péče v EU a přístupu k ní mohou zajistit, aby území EU pohotověji 
reagovalo na potřeby pracovníků.

Jsme rovněž přesvědčeni, že je třeba podporovat práva přeshraničních a sezónních 
pracovníků. Tato zpráva zdůrazňuje význam Evropského orgánu pro pracovní záležitosti 
v tomto ohledu a požaduje, aby byly zlepšeny jeho kompetence z hlediska rychlé koordinace 
s vnitrostátními orgány, inspekcemi a z hlediska obecnějších povinností.


