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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o evropském semestru pro koordinaci hospodářské politiky: hledisko zaměstnanosti 
a sociální hledisko v roční strategii pro udržitelný růst na rok 2021
(2020/2244(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne čtvrtek 17. září 2020 nazvané „Strategie pro 
udržitelný růst na rok 2021“ (COM(2020) 0575),

– s ohledem na návrh společné zprávy Komise a Rady ze dne 18. listopadu 2020 
o zaměstnanosti na rok 2021, který předložila Komise1,

– s ohledem na Hospodářský výhled OECD, svazek 2020, vydání 2 ze dne 1. prosince 
20202,

– s ohledem na své usnesení ze dne 19. ledna 2017 o evropském pilíři sociálních práv3,

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

– s ohledem na Agendu OSN pro udržitelný rozvoj 2030,

– 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 11. prosince 2019 „Zelená dohoda pro Evropu“ 
(COM(2019) 0640),

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

– s ohledem na facilitu na podporu oživení a odolnosti,

– 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 své usnesení ze dne 16. listopadu 2017 o boji proti nerovnostem jakožto 
nástroji k podpoře tvorby pracovních míst a růstu4,

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

1 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=cs&catId=89&furtherNews=yes&newsId=9834
2 https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/39a88ab1-
en.pdf?expires=1608297658&id=id&accname=ocid194994&checksum=9CBED0AA8BFFDA2443FD90B36F3
2FAEE
3 Úř. věst. C 242, 10.7.2018, s. 24.
4 Úř. věst. C 356, 4.10.2018, s. 89.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=cs&catId=89&furtherNews=yes&newsId=9834
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/39a88ab1-en.pdf?expires=1608297658&id=id&accname=ocid194994&checksum=9CBED0AA8BFFDA2443FD90B36F32FAEE
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/39a88ab1-en.pdf?expires=1608297658&id=id&accname=ocid194994&checksum=9CBED0AA8BFFDA2443FD90B36F32FAEE
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/39a88ab1-en.pdf?expires=1608297658&id=id&accname=ocid194994&checksum=9CBED0AA8BFFDA2443FD90B36F32FAEE
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– 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) 0441), 
který předložila Komise dne 28. května 2020,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 1. července 2020 o evropské agendě dovedností 
pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost (COM(2020) 
0274),

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

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 1. července 2020 SWD(2020) 
0124, který doprovází návrh doporučení Rady „Most k pracovním místům – posílení 
záruk pro mladé lidi“ (COM(2020) 0277),

– s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 10. července 2020 o návrhu rozhodnutí 
Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států5,

– 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 lidí6,

– s ohledem na evropskou hospodářskou prognózu z jara 2020, kterou zveřejnila Komise 
dne 6. května 20207,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 18. září 
2020 k důstojným minimálním mzdám v celé Evropě,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
15. července 2020 k plánu na podporu oživení Evropy a víceletému finančnímu rámci 
na období 2021–2027,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
11. prosince 2019 ke společným minimálním standardům v oblasti pojištění 
v nezaměstnanosti v členských státech EU – konkrétní krok k účinnému provádění 
evropského pilíře sociálních práv,

– s ohledem na studii Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek 
(Eurofound) ze dne 24. června 2020 „COVID-19: Politické reakce v Evropě“,

– s ohledem na politické směry pro příští Evropskou komisi (2019–2024) s názvem 
„Unie, která si klade vyšší cíle“, kterou představila předsedkyně Komise Ursula von der 
Leyenová,

– s ohledem na evropský pilíř sociálních práv vyhlášený Evropskou radou, Komisí 

5 Přijaté texty, P9_TA(2020)0194.
6 Přijaté texty, P9_TA(2020)0180.
7 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-
forecasts/spring-2020-economic-forecast-deep-and-uneven-recession-uncertain-recovery

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/?uri=CELEX:52019PC0055
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2020-economic-forecast-deep-and-uneven-recession-uncertain-recovery
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2020-economic-forecast-deep-and-uneven-recession-uncertain-recovery
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a Parlamentem v listopadu 2017,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 10. března 2020 „Nová průmyslová strategie pro 
Evropu“ (COM(2020) 0102),

– s ohledem na studii OECD ze dne 15. června 2018 „Sociální výtah mimo provoz? Jak 
podpořit sociální mobilitu“8,

– s ohledem na své usnesení ze dne 26. května 2016 o chudobě: z hlediska rovnosti žen 
a mužů9,

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

– s ohledem na průzkum pracovních podmínek nadace Eurofound a na její souhrnnou 
zprávu o šestém průzkumu pracovních podmínek v Evropě (aktualizace z roku 2017)10,

– s ohledem na společnou zprávu Komise a Eurofondu „Jak komputerizace proměňuje 
pracovní místa: důkazy vyplývající z průzkumu pracovních podmínek v Evropě 
Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)“, 
uveřejněnou v roce 201911,

– s ohledem na studii výzkumné služby Evropského parlamentu (EPRS), oddělení 
vědeckých prognóz (STOA) „Reforma vzdělávacích systému v digitálním věku“,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. listopadu 2018 o pečovatelských službách v EU 
pro větší rovnost žen a mužů12,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 2. června 2016 nazvané „Evropský program pro 
ekonomiku sdílení“ (COM(2016) 0356),

– s ohledem na své usnesení ze dne 11. září 2018 o možnostech opětovného začlenění 
pracovníků, kteří se zotavují z úrazu a nemoci, do kvalitních zaměstnání13, 

– s ohledem na rozhovory se zástupci vnitrostátních parlamentů o prioritách evropského 
semestru na rok 2021,

– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

– s ohledem na stanovisko Rozpočtového výboru a Výboru pro kulturu a vzdělávání,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a na stanovisko Výboru 
pro práva žen a rovnost pohlaví (A9-0000/2021),

A. vzhledem k tomu, že podle evropské hospodářské prognózy z podzimu 2020, kterou 

8 https://www.oecd.org/social/broken-elevator-how-to-promote-social-mobility-9789264301085-en.htm
9 Úř. věst. C 76, 28.2.2018, s. 93.
10 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1634en.pdf
11 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef19007.pdf
12 Úř. věst. C 363, 28.10.2020, s. 80.
13 Úř. věst. C 433, 23.12.2019, s. 9.

https://www.oecd.org/social/broken-elevator-how-to-promote-social-mobility-9789264301085-en.htm
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1634en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef19007.pdf
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zveřejnila Komise, by se měl HDP EU v roce 2020 přibližně o 7,5 % snížit, než začne 
znovu růst o 4 % v roce 2021, a o další 3 % v roce 2022, přičemž produkce evropského 
hospodářství pravděpodobně nedosáhne v roce 2022 úrovně před pandemií;

B. vzhledem k tomu, že rozšíření onemocnění COVID-19 zvrátilo pozitivní vývoj míry 
zaměstnanosti, který v zemích EU-27 trval posledních šest let, což vedlo ke snížení 
počtu pracujících osob o zhruba 6,1 milionu ve druhém čtvrtletí roku 2020 
a k předpokládanému snížení o 4,5 % v roce 202014; vzhledem k tomu, že pracovníci, 
kteří zůstali na trhu práce, se potýkali s výrazným snížením počtu odpracovaných hodin, 
a tedy i ztrátou příjmů;

C. vzhledem k tomu, že počty odpracovaných hodin by se měly zvyšovat rychleji než 
počet pracovníků a zaměstnanost může zároveň dále poklesnout po ukončení režimů 
práce na částečný úvazek; vzhledem k tomu, že realokace pracovníků je zpravidla 
dlouhodobý proces, a očekává se tudíž, že zaměstnanost v roce 2021 mírně poklesne;

D. vzhledem k tomu, že před COVID-19 byly hospodářské trendy v ročních přezkumech 
Evropského semestru obecně popisovány jako pozitivní; vzhledem k tomu, že existují 
důkazy, že mezi lidmi i mezi státy a regiony i v těchto státech a regionech nerovnosti 
přetrvávají a vzrůstají;

E. vzhledem k tomu, že krize COVID-19 vedla ke zhoršení nerovnosti mezd ve světě, 
kterou jen částečně vyrovnávají dotace a politiky minimální mzdy; vzhledem k tomu, že 
prohlubujícími se nerovnostmi jsou nejvíce postiženi pracovníci s nižší mzdou, 
nepřiměřeně častěji ženy a noví mladí zaměstnanci v nejisté situaci;

F. vzhledem k tomu, že míra nezaměstnanosti u mladých lidí vinou krize COVID-19 
vzrostla a v září 2020 dosáhla 17,1 %; vzhledem k tomu, že 11,6 % mladých lidí ve 
věku mezi 15 a 24 lety nepracuje ani se neúčastní vzdělávání (NEET)15; vzhledem 
k tomu, že prohlubující se nerovnosti mezi generacemi ovlivňují udržitelnost našeho 
sociálního systému a rovněž naše demokratické zdraví;

G. vzhledem k tomu, že ženy jsou obzvláště zranitelné vůči změnám na pracovním trhu 
kvůli povinnostem péče o závislé osoby, profesní segregaci a nejistější povaze svých 
pracovních vztahů; vzhledem k tomu, že z mezioborového hodnocení vychází, že ženy 
ve zranitelných skupinách, jako jsou mladé ženy s dětmi, osoby se zdravotním 
postižením nebo osoby s přistěhovaleckým původem, jsou zpravidla v horším 
postavení;

H. vzhledem k tomu, že rozdíl v zaměstnanosti žen a mužů (11,4 %), rozdíl v odměňování 
žen a mužů (14 %) a rozdíl v penzích (30 %) je stále nepřijatelně vysoký; vzhledem 
k tomu, že zlepšení pracovních příležitostí pro ženy, zajištění stejné odměny mužů a žen 
a rovnováha mezi pracovním a soukromým životem, a to i pro muže, jsou zásadní pro 
udržitelný hospodářský růst a rozvoj, produktivitu a dlouhodobou fiskální udržitelnost 
v EU;

14 Návrh společné zprávy Komise a Rady ze dne 18. listopadu 2020 o zaměstnanosti na rok 2021, který 
předložila Komise (JER 2021).
15 JER 2021.
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I. vzhledem k tomu, že se během pandemie COVID-19 zvýšila nezaměstnanost mezi 
dočasnými pracovníky; vzhledem k tomu, že každý pátý pracovník v EU má práci nízké 
kvality; vzhledem k tomu, že se v příštím desetiletí očekává další nárůst polarizace 
pracovních míst a atypických forem zaměstnání a větší počet pracovních míst na horním 
a spodním konci spektra dovedností16;

J. vzhledem k tomu, že se objevily nebo posílily nové formy zaměstnanosti, například 
práce na dálku a nestandardní způsoby práce, a vzhledem k tomu, že se během omezení 
volného pohybu osob rovněž objevily nové fenomény a stávající trendy se prohloubily, 
zejména domácí násilí na ženách a zdravotní problémy pracovníků, hlavně v psychické 
oblasti;

K. vzhledem k tomu, že pandemie vyostřila nerovnosti v sociální a zdravotní sféře17, 
a vzhledem k tomu, že se předpokládá, že jedním z důsledků COVID-19 bude zhoršení 
míry chudoby; vzhledem k tomu, že Eurofound navrhuje doplnit srovnávací přehled 
sociálních ukazatelů doprovázející evropský pilíř sociálních práv dalšími indikátory, 
které by zachycovaly kvalitu pracovních míst, sociální spravedlnost a rovné příležitosti, 
spolehlivé sociální systémy a spravedlivou mobilitu;

L. vzhledem k tomu, že v rámci evropského sociálního modelu je klíčový sociální dialog, 
jenž umožní nalezení na míru šitých řešení pro pracovní trh; vzhledem k tomu, že podle 
zpráv o jednotlivých zemích v rámci evropského semestru došlo v celé Evropě 
k oslabení sociálního dialogu a rozsahu činnosti odborových organizací, a to v důsledku 
procesu decentralizace jako dopadu krize v roce 2008 a reforem pracovního trhu, které 
v některých členských státech vyvolala;

M. vzhledem k tomu, že demografická výzva vyžaduje komplexní přístup založený na 
kombinaci politických řešení v oblastech důchodů, sociálního zabezpečení, 
pečovatelských služeb, bydlení, předškolních zařízení, dlouhodobé péče, zdravotnicích 
systémů, sociálního začleňování, integrace přistěhovalců a skloubení rodinného 
a pracovního života, rovnosti mezi muži a ženami, vysokých úrovní zaměstnanosti 
a mezd;

N. vzhledem k tomu, že se nacházíme v kritickém okamžiku naší historie, kdy byla 
masivně vyvrácena myšlenka, že hospodářský růst automaticky prosákne do všech 
oblastí společnosti; vzhledem k tomu, že jsme svědky oslabování střední třídy, 
zhoršování nejistých pracovních podmínek dělnických profesí a pracovníků platforem 
a rostoucí polarizace, pokud jde o příjmy a majetek;

O. vzhledem k tomu, že navzdory hypotéze „vytlačování“ (crowding out), která převládala 
v ekonomickém myšlení posledních tří desetiletí, by v tomto novém ekonomickém 
paradigmatu ústřední roli měly hrát veřejné investice a jejich účinek v podobě opačných 
efektů „přitahování“ (crowding in);

1. vítá začlenění evropského pilíře sociálních práv do strategie pro udržitelný růst na rok 

16 Eurofound (2018), Vzestupná konvergence v EU: pojmy, měření a ukazatele, Úřad pro publikace Evropské 
unie, Lucemburk.
17EuroHealthNet (2020), Oživení po pandemii COVID-19 a zajištění rovnosti v oblasti zdraví. Úloha evropského 
semestru. 
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2021; požaduje, aby spravedlnosti a sociálním právům byla v novém ekonomickém 
modelu přisouzena stejná důležitost jako makroekonomické stabilitě; zdůrazňuje 
ústřední úlohu srovnávacího přehledu sociálních ukazatelů v evropském semestru18;

2. uvádí, že sedm let po zahájení cyklu evropského semestru týkajícího se koordinace 
hospodářských politik nebyly vyřešeny evropské nevyváženosti v oblasti zaměstnanosti 
a v sociální oblasti, jako je segmentace trhu práce, mzdový rozptyl nebo dětská 
chudoba, ale naopak došlo k jejich zhoršení, což dokládá, že veřejné politiky na 
vnitrostátní úrovni jsou pro vytváření spravedlivějšího evropského trhu práce 
nedostatečné;

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby reformovaly své finanční právní rámce a proces 
evropského semestru s cílem posílit demokratickou odpovědnost a zapojení Evropského 
parlamentu; zdůrazňuje, že cíle v oblasti sociálního pokroku týkající se sociálních 
systémů a kvalitní zaměstnanosti musí být chráněny před uplatňováním 
makroekonomické podmíněnosti;

4. zdůrazňuje, že roční strategie pro udržitelný růst na rok 2021 zmiňuje, že je třeba 
v rámci EU zajistit dosažení cíle spočívajícího v konkurenceschopné udržitelnosti, 
přičemž však nejde ani o pojem vymezený jako cíl ve Smlouvách EU, ani o cíl 
udržitelného rozvoje OSN; požaduje proto, aby Komise plnila ty cíle, které jsou 
uvedeny v článku 3 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a článku 9 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (SFEU), jakož i přesněji vymezila odolnost, chápanou nejen jako 
schopnost odolávat výzvám a zvládat je, ale také provést transformaci udržitelným, 
spravedlivým a demokratickým způsobem19;

5. zdůrazňuje potřebu začlenit sociální pokrok mezi investiční priority, spolu 
s ekologickým a digitálním přechodem, za účelem ochrany zranitelných osob před 
negativním dopadem současné krize; připomíná, že plány sociálního pokroku musí být 
zahrnuty do národních plánů na podporu oživení a odolnosti s cílem vymezit provádění 
evropského pilíře sociálních práv a sociálních investic;

6. zdůrazňuje, že fiskální flexibilita na podporu investic do sociálních práv je zásadně 
důležitá, což platí i o nutnosti účinně a do všech fází začlenit všechny zásady zakotvené 
v evropském pilíři sociálních práv; požaduje, aby veškerá navržená fiskální opatření 
byla posouzena předem (ex ante) a také aby byla z hlediska svého sociálního dopadu 
sledována ve vztahu k článku 9 SFEU a aby byla považována za způsobilá pouze tehdy, 
pokud budou přínosná pro sociální konvergenci směrem nahoru a zvýšení norem 
týkajících se dobrých životných podmínek v členských státech;

7. s politováním konstatuje způsob prezentace údajů ve společné zprávě o zaměstnanosti, 
neboť údaje jsou často nejednoznačné nebo obtížně srovnatelné, pokud jde o vývoj 
mezd, produktivitu, kapitálové výnosy a zisky, dotace a daňové úlevy pro společnosti 
nebo daňové zatížení práce a kapitálu; upozorňuje, že multifaktorová produktivita se 
neměří; vyzývá členské státy, aby zahrnuly index pro rovné postavení žen a mužů jako 

18 Přehled sociálních ukazatelů. Eurostat 2020 https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-
rights/indicators/social-scoreboard-indicators
19 Sdělení Komise ze dne 9. září 2020 nazvané „Zpráva o strategickém výhledu 2020 – Zmapování cesty 
k odolnější Evropě“ (COM(2020) 0493).

https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators
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jeden z nástrojů v rámci evropského semestru a aby analyzovaly strukturální reformy 
z hlediska rovnosti žen a mužů;

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby vytvořily balíček v oblasti kvalitní zaměstnanosti, 
včetně legislativních iniciativ zaměřených na zvýšení mezd a ochranu důstojných 
pracovních podmínek pro všechny, se zvláštním důrazem na práci na dálku, právo na 
odpojení, dobré duševní rozpoložení v práci, ochranu zdraví a bezpečnosti při práci, 
práva na platformu pracovníků, zajištění kvalitních pracovních míst pro nepostradatelné 
pracovníky a na posílení demokracie na pracovišti a úlohu sociálních partnerů 
a kolektivního vyjednávání;

9. zdůrazňuje, že sociální dialog a kolektivní vyjednávání jsou pro zaměstnavatele 
a odbory klíčovými nástroji, které umožňují vytvářet spravedlivé mzdy a pracovní 
podmínky, a že silné systémy kolektivního vyjednávání zvyšují odolnost členských 
států v době hospodářské krize;

10. vybízí k vytvoření balíčku v oblasti kvalitní zaměstnanosti a konstatuje, že 
makroekonomické politiky, které zaručují vysoké úrovně zaměstnanosti, jakož i 
spravedlivé zdanění jsou v demografickém kontextu stárnutí evropských populací 
zásadní pro udržitelnost našich důchodových systémů;

11. vyzývá členské státy, aby zajistily přístup k vysoce kvalitní zdravotní péči a aby 
změnily zaměření zdravotních systémů na prevenci, zejména prováděním příslušných 
doporučení pro jednotlivé země;

12. zdůrazňuje, že provádění plánu EU zaměřeného na dovednosti rozloženého spravedlivě 
na všechny je klíčové pro podporu zdravotnických systémů a pro řešení nedostatečně 
zastoupených dovedností pracovníků v nových oblastech pracovní činnosti; varuje však, 
že plán zaměřený na dovednosti není dostatečný k tomu, aby řešil nejistá zaměstnání 
a chudobu v práci na pracovním trhu v EU;

13. vybízí k lepší koordinaci mezi hospodářskými a sociálními politikami a mezi různými 
fondy na podporu oživení a strukturálními fondy, s cílem zlepšit synergie a posílit 
zdroje pro sociální investice;

14. vyzývá Komisi, aby provedla analýzu odlivu mozků v některých regionech a odvětvích, 
a aby podpořila mobilní pracovníky tím, že zajistí spravedlivou mobilitu a posílí 
přenositelnost práv a nároků;

15. poukazuje na to, že je třeba stanovit podmínky spravedlnosti pro společnosti ohledně 
možnosti využívání veřejných fondů a veřejné podpory, aby se zamezilo tomu, že se 
bude tato podpora poskytovat společnostem se sídlem v daňových rájích, společnostem 
bez významné účasti pracovníků na záležitostech společnosti, včetně spolurozhodování, 
nebo těm, které nemají zákaz bonusů pro omezení vyplácení odměn výkonným 
ředitelům a jiným členům vedení společnosti;

16. zdůrazňuje, že hodnocení stavu právního státu a účinnosti justičního systému by proto 
mělo být i nadále součástí evropského semestru;

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

Pandemie COVID-19, přestože stále pokračuje, si již nyní vybrala velkou daň na našich 
životech, zdraví a systémech péče i našich ekonomikách, což má závažný dopad na to, jak 
lidé žijí a pracují. Alarmující hospodářské výsledky znamenají závažné sociální a politické 
důsledky, které se jen přidávají k již alarmující situaci a probíhajícím hlubokým strukturálním 
změnám způsobeným zelenou a digitální transformací, jež ovlivňují způsob, jakým vyrábíme 
a spotřebováváme, a budou mít obzvlášť významný dopad na svět práce.

Již nyní se nacházíme ve znepokojivé situaci, třebaže se ukazují výrazné rozdíly mezi 
členskými státy i v jejich rámci, pokud se jedná o výrazné nerovnosti v závislosti na příjmu, 
nerovnost mezi muži a ženami nebo podle území, prohlubující se polarizaci trhů práce – 
zahrnující nejistotu a rozšíření nestandardních pracovních ujednání, která přinášejí slabší 
sociální ochranu pracovníků –, stagnaci růstu mezd, pomalý růst nebo vysoké procento 
mladých nezaměstnaných a mladých lidí, kteří nepracují ani se neúčastní vzdělávání (NEET). 
Covid-19 odhalil – obzvláště zřetelně po poslední krizi a politické reakci EU na ni – důsledky 
škrtů a podinvestovanosti ve zdravotnictví, sociální péči a jiných službách, jako jsou odborná 
příprava a vzdělávání, které již nenabízejí rovné příležitosti pro všechny, což se následně 
projevuje oslabením demokracie. Navíc pandemie COVID-19, omezení volného pohybu osob 
a narušení globálních dodavatelských řetězců možná urychlily některé trendy spojené 
s digitalizací, například automatizaci výroby a hlubokou strukturální restrukturalizaci. 
Strukturální změny mohou být spojeny s příležitostmi, avšak zároveň i s nezaměstnaností, 
rozdíly mezi regiony a redistribuci konfliktů.

V této situaci EU a její členské státy na jedné straně bojují proti COVID-19, přestavují své 
ekonomiky, zmírňují škody a urychlují oživení. Na druhé straně zintenzivňují svůj boj proti 
klimatické krizi a zhoršování kvality životního prostředí a připravují naše společnosti 
a hospodářství na zelenou a digitální transformaci a na společnost a pracovní trhy založené na 
znalostech. Očekáváme, že jsme se poučili z předchozí krize a že tyto transformace budou 
spravedlivé, aniž by byli opomenuti někteří lidé nebo některá území a aniž by byly 
zatěžovány budoucí generace. 

Reakce Unie na probíhající krizi COVID-19 byla rozhodná a odlišná od těch dřívějších, 
musíme však zajistit, aby kladla velký důraz na sociální aspekt a aby nouzová opatření trvala 
tak dlouho, jak bude potřeba, byla soudržná a koordinovaná, aby se snížila rizika a nejistota, 
což jsou základní zásady pro dobré fungování našich ekonomik. Úmrtnost a zdravotní krize, 
pokles HDP a zaměstnanosti byly v EU a členských státech řešeny s bezprecedentní podporou 
díky novému nástroji SURE a s bezprecedentní pružností, pokud jde o využití prostředků 
politiky soudržnosti v rámci Investiční iniciativy pro reakci na koronavirus a nástroje Next 
Generation EU, včetně facility na podporu oživení a odolnosti, kdy byly v rámci finanční 
podpory důrazem na začátek období poskytnuty půjčky a dotace ve výši 672,5 miliardy EUR. 
Nyní členské státy zahrnou do svých plánů na podporu oživení a odolnosti své vnitrostátní 
programy reforem a investic vypracované v souladu s cíli politiky EU zaměřenými na 
ekologickou a digitální transformaci.

V letošním roce je balíček týkající se evropského semestru spojen s fondem na podporu 
oživení a odolnosti. Zahrnuje sice víc sociálních aspektů než v předchozích letech, ale tyto 
aspekty se v plné míře nevyužily ve fondu na podporu oživení a odolnosti způsobem, který by 
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umožnil je sledovat, jako je tomu například u environmentálních cílů. Cíl této zprávy je 
vlastně dvojí.

Na jednu stranu je to výzva Komisi a členským státům k tomu, aby se v rámci balíčků 
týkajících se evropského semestru a ve fondu na podporu oživení a odolnosti důsledně 
zohlednil a prováděl evropský pilíř sociálních práv a aby byl do nich začleněn nadcházející 
akční plán pro jeho rozvoj. Zpráva o sociálně silné Evropě pro spravedlivou transformaci 
schválená Evropským parlamentem dne 17. prosinec 2020 může být vodítkem pro tyto účely.

A na druhou stranu je jejím záměrem ukázat, jak mimořádnou příležitostí, kterou nesmíme 
promeškat, je plně začlenit tento sociální přístup nejen ke zlepšení sociální soudržnosti 
a sociální spravedlnosti, ale také pro hospodářskou výkonnost a odolnost a pro naše 
demokratické zdraví a pokračování společného evropského projektu. 

Sociální rozměr v balíčku týkajícím se evropského semestru

V rámci zdravotního, hospodářského, sociálního a politického scénáře COVID-19 je zcela 
nezbytné, abychom zajistili, že vynaložíme maximální možné úsilí a zavedeme správné 
politiky, díky kterým se vymaníme z pandemie a oživíme naše hospodářství, a postarali se 
o to, aby naše systémy byly odolné. Naše ekonomiky jsou zranitelné následkem orientace na 
krátkodobé výsledky a rostoucí financializace. Vlády by měly snížit riziko, aby se obnovila 
důvěra podniků a rodin a obnovily se investice a spotřeba. SFR zahrnuje koncept odolnosti, 
který je založen na konceptu udržitelného růstu, uvedeného v cílech udržitelného rozvoje. 
Odolností se rozumí nejen schopnost odolávat výzvám a řešit je, ale rovněž projít 
transformacemi udržitelným, spravedlivým a demokratickým způsobem.

Sociální cíle by měly být začleňovány do všech příslušných právních předpisů a regulací 
vztahujících se k plánu na podporu oživení a musí být vykládány ve smyslu evropského pilíře 
sociálních práv. Je zapotřebí, aby plány na podporu oživení a odolnosti odrážely významné 
reformní a investiční snahy, ale právě reformy a investice jsou potřeba, abychom se mohli 
posunout k tržní ekonomice vyznačující se větší rovností a sociální spravedlností. Proto 
musíme národní plány spojit se silnými sociálními závazky. V zájmu vytvoření stabilních 
a kvalitních pracovních míst, snížení nerovností, snížení rozdílů v zaměstnanosti mužů a žen, 
odstranění rozdílů v odměňování a důchodech – lepším rovnováhou mezi pracovním 
a soukromým životem a posunem směrem k nové organizaci péče – a s cílem poskytnout 
ochranu všem pracovníkům na jejich pracovišti nebo v jejich prostoru a zaručení minimálního 
příjmu, aby nedocházelo k vyloučení těch nejzranitelnějších osob a skupin v rámci vzestupné 
konvergence dynamických pracovních a životních podmínek. K tomu, abychom zajistili 
pomoc pro ty nejzranitelnější, musíme zavést politiky podpory příjmů, což má smysl ze 
sociálního i hospodářského hlediska. Proto by měl být zaveden evropský systém zajištění.

Jak vyplývá ze zprávy „Silná sociální Evropa pro spravedlivou transformaci“, spravedlivou 
transformací se rozumí přechod na zelenější a digitální ekonomiku, který horizontálně 
a hloubkově pokryje regiony, města a místní obyvatelstvo, ale i různá odvětví a pracovníky. 
Pro zajištění spravedlivé transformace je nanejvýš důležité, aby se v nadcházejícím 
rozhodování uplatnily sociální aspekty a zlepšila demokratická kontrola, která zajistí účast EP 
v celém procesu. Musíme restrukturalizovat řízení sociálních záležitostí a finanční nástroje, 
abychom v Evropě dosáhli sociálně spravedlivé transformace. Pouze pokud budeme 
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investovat do vzdělávání a odborné přípravy, díky nimž získá každý pracovník a potenciální 
pracovník kvalifikaci, a zajistíme přístup ke kvalitním službám, včetně pečovatelských 
služeb, můžeme zajistit, že nikdo nebude opomenut. Uskutečnění spravedlivých transformací 
musí být přímo navázáno na provádění evropského pilíře sociálních práv. Musíme posílit 
soudržnost našich hospodářských a sociálních politik – pokud budou každá na své koleji, 
nikdy nás nepřivedou k odolnější ekonomice a společnosti. 

Navíc musíme zohlednit aspekt rovnosti mužů a žen a mezioborový přístup, který bude 
zohledňovat i jiné aspekty nerovnosti, například postižení, věk, etnicitu, přistěhovalecký 
původ, sexuální orientaci nebo geografický původ. COVID-19 a omezení volného pohybu 
osob již ukázaly nerovnost v pracovním zatížení mužů a žen na pracovním trhu, a zejména 
v domácnostech. Průzkumy zabývající se využíváním času ukazují, že navzdory významným 
rozdílům mezi státy ženy zastávají ve všech evropských zemích více neplacené práce než 
muži, což přímo souvisí se zaměstnaností, rozdíly v odměňování a důchodech a profesní 
segregací. Důraz na zelené a digitální investice by mohl přinést zásadní příležitosti pro 
pracovníky mužského pohlaví, a tím prohloubit rozdíly mezi muži a ženami s navazujícími 
účinky na zvýšení rizika chudoby a vyloučení a prohloubení demografických trendů, jako je 
nízká porodnost, klesání počtu obyvatel a stárnutí. Se zelenými a digitálními investicemi 
musíme spojit silný závazek k sociálním investicím, zejména do sociální infrastruktury. Díky 
tomu budou naše sociální systémy a systémy péče odolnější vůči potenciálním krizím 
a pomohou zmenšovat rozdíly v zaměstnanosti mužů a žen způsobené jejich silnou profesní 
segregací, která v dohledné době nezmizí, třebaže je to žádoucí. V tomto ohledu by mohlo být 
klíčové zapojení místních vlád prostřednictvím sociálních inovací. Investice do zdraví, péče 
a vzdělávání by měly být ústředním prvkem a měly a zahrnovat univerzity a výzkumná 
centra.

Za tím účelem a s přihlédnutím k výskytu onemocnění COVID-19 je pro nás všechny důležité 
přikročit k vytvoření nové Pečovatelské dohody (Care Deal), která nám umožní současně 
zvládnout demografickou transformaci, která by vedla ke starším společnostem s vyšší mírou 
závislosti, a tudíž udržitelnost našich sociálních systémů a problém nerovnosti mezi muži 
a ženami na trzích práce. Rovnější podmínky mužů a žen nejenže jsou sociálně spravedlivé, 
ale pro společnost založenou na znalostech také hospodářsky účinné, s ohledem na rozdíl 
mezi muži a ženami ve vzdělávání, kdy více žen dosahuje vyšších stupňů vzdělání. Musíme 
pokročit k nové organizaci péče, ve které povinnost zajišťovat sociální péči nenáleží 
automaticky ženám a stává se společnou sociální povinností. Zranitelnost starších osob 
v zařízeních pro dlouhodobou péči – a pracovníků, kteří o ně pečují – v celé Evropě ukazuje, 
jak naléhavě dohodu o péči potřebujeme. 

Klíčová úloha sociálního rozměru

I kdybychom přijali ta správná politická rozhodnutí a pandemie brzy skončila, hospodářský 
pokles způsobený onemocněním COVID-19 bude pravděpodobně závažný a dlouhodobý, 
nejen z hlediska HDP. Hospodářský propad a oživení budou probíhat souběžně s velkou 
transformací, v jejímž rámci budou evropské pracovní trhy procházet zásadními změnami 
a naše modely sociálního zabezpečení a péče budou procházet hlubokými změnami, se 
kterými se budeme muset vypořádat. Ve skutečnosti je naléhavě nutné naše sociální 
a pečovatelské systémy posílit, a zajistit tak lidem životní standard, jejich důstojnost a důvěru 
v demokratické instituce. Pandemie přinesla velkou nejistotu a urychlila některé změny, 
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kterými nyní procházíme. Z historické zkušenosti víme, že s rychlými změnami se naše 
hospodářské systémy obtížně vypořádávají. Pandemií by se například mohl urychlit přechod 
k robotizaci, s důsledky pro úroveň zaměstnanosti, nerovnost na pracovních trzích, a šířit se 
konflikt.

Souběh hluboké strukturální transformace směrem k zelené a na znalostech založené digitální 
ekonomice a transformace způsobené nebo urychlené pandemií vyžaduje, aby se sociální 
aspekt stal jádrem našich společných a národních politik v zájmu dosažení vyšších úrovní 
sociální soudržnosti v našich společnostech To je zásadní pro směřování lidského chování ke 
změnám, které jsou nutné v boji s pandemií, a k udržení prováděcích programů, pokud občané 
uvidí, že tyto politiky odráží zájmy všech. Naše ekonomiky, podniky a rodiny potřebují 
důvěru, aby mohly zvýšit investice a spotřebu. Úloha veřejného sektoru v boji proti nejistotě 
a ve vytváření inkluzivních plánů je klíčová. To, aby se sociální aspekt stal jádrem balíčku 
týkajícího se evropského semestru a plánů na podporu oživení a odolnosti, není žádoucí jen ze 
sociálního hlediska, nýbrž i hlediska hospodářského a politického.

Pokud hospodářská politika nebude v souladu s našimi cíli v sociální oblasti, naše politiky 
propagující rovné příležitosti mohou být dobře navržené, nebudou však úspěšné. Například 
vzdělávání přestalo být sociálním výtahem, jakým bylo v předcházejících desetiletích. To 
vede ke stále se opakujícím nerovnostem v průběhu životního cyklu, které přinášejí závažné 
hospodářské problémy, neboť talent je rozložen rovnoměrně napříč sociálními třídami a mezi 
muži a ženami, avšak příležitosti nikoli. Dochází zároveň ke ztrátě kontaktu mezi sociálními 
a politickými skupinami, neboť rozsáhlé vrstvy společnosti mají pocit, že vlády prosazují 
politiky, které jim vždy přinesou vyloučení, a zároveň pokud se brání, existuje rovnost 
příležitostí, která na ně přenáší odpovědnost za jejich „selhání“, důsledkem čehož je ztráta 
vztahu k demokracii a evropskému projektu. 

V posledních letech byly opakovaně prováděny průzkumy hodnot v Evropě i ve světě, z nichž 
vyplývá, že občané se odchylují od demokracie, zejména ti mladí. Ztráta vztahu k 
demokratické formě vládnutí je spojena se širší skepsí k liberálním institucím. Občané mají 
stále vlažnější vztah k zavedeným politickým stranám, zastupitelským orgánům a právům 
menšin. Zřetelně jsou stále otevřenější autoritářskému výkladu demokracie a jsou snadným 
terčem dezinformací a populismu. Důsledků, které to má pro evropský projekt, jsme již 
svědky v případě brexitu. 

Lze tedy shrnout, že se nacházíme v kritickém okamžiku naší historie, kdy je masivně 
popřeno paradigma minulosti, myšlenka, že ekonomický růst automaticky prosákne do všech 
oblastí společnosti, jak si všímá hned několik mezinárodních orgánů a akademických center. 
Sociální tržní ekonomika by měla být založena na sociální spravedlnosti a sociální férovosti. 
Měli bychom naší společnosti pomoci vypořádat se se změnami, ke kterým dochází 
v důsledku dlouhodobých trendů, probíhající transformace a krize COVID-19, a využít to 
jako účinnou příležitost k tomu, abychom se stali odolnějšími a dosáhli těch nejvyšších 
standardů kvality života a podpořili dobré životní podmínky pro všechny. Procházíme zelenou 
a digitální transformací a rovněž krizí stárnutí populace a péče, a rozumíme proto, že 
evropské hospodářství, jeho pracovní trh a pracovní vztahy, sociální systém a systém péče se 
tomu budou muset velmi rychle přizpůsobit, což vyžaduje podporu občanů. Musíme 
maximálně využít flexibilitu při uplatňování pravidel EU v oblasti veřejných financí 
a fiskálních politik s cílem umožnit výjimečné vynakládání prostředků na prevenci 
a zmírňování sociálních dopadů pandemie COVID-19. Blaho nás i budoucích generací, našich 
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demokracií a našeho společného evropského projektu záleží na nás. Musíme nabídnout nové 
odpovědi na nové i staré výzvy.


