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NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá diskusi o flexikuritě, kterou iniciovala Komise, a připomíná, že pokud „tikající 
bomba“ předpokládaného snížení počtu obyvatelstva v produktivním věku nevyvolá 
změnu politiky v oblasti pracovního trhu, míra ročního průměrného růstu HDP v EU–25 
se postupně sníží z 2,4 % za období 2004 – 2010 na pouhé 1,2 % za období 2030 – 2050;

2. poukazuje na to, že míra závislosti se má zdvojnásobit a do roku 2050 dosáhnout 51 %, 
zatímco počet obyvatelstva v produktivním věku se má snížit o 30 milionů; trvá na tom, 
že potenciál pracovní síly musí být plně a účinně využit, abychom mohli dosáhnout 
udržitelnosti našich systémů sociálního zabezpečení a zdravotní péče;

3. vyjadřuje proto politování nad skutečností, že přísné vnitrostátní právní předpisy na 
ochranu zaměstnanosti mohou ztížit situaci osobám, které se snaží vstoupit do systému, 
tím, že chrání osoby, které v něm již jsou;  připomíná diskusi v Komisi na téma 
začleněných a vyloučených osob; vítá snahu učinit ze vzestupné mobility prvořadý cíl při 
definování flexikurity;

4. poukazuje však na to, že sociální politika a pracovní právo nadále spadají do pravomocí 
členských států; trvá na tom, že při definování flexikurity  nesmí být cílem najít jedno 
řešení pro všechny, nýbrž zvolit jednu z osvědčených metod;

5. je přesvědčen, že volný pohyb pracovníků by měl zůstat prioritou evropského programu a 
že odpovědi na mnohé otázky související se slučitelností systémů sociálního zabezpečení 
členských států je i nadále třeba hledat na evropské úrovni.
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