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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

na téma „K obecným zásadám flexikurity: větší počet a vyšší kvalita pracovních míst 
prostřednictvím flexibility a jistoty“
(2007/0000(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise s názvem „K obecným zásadám flexikurity: větší počet a 
vyšší kvalita pracovních míst prostřednictvím flexibility a jistoty“ (KOM(2007)0359),

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu 
„Flexikurita (vnitřní rozměr flexibility – kolektivní vyjednávání a úloha sociálního 
dialogu jakožto nástroje regulování a reformy trhů práce)“ ze dne 11. července 2007 
(SOC/272),

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Úloha 
sociálních partnerů při harmonizaci pracovního, rodinného a soukromého života“ ze dne 
11. června 2007 (SOC/271),

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu 
„Zaměstnanost prioritních kategorií (Lisabonská strategie)“ ze dne 12. června 2007 
(SOC/251),

– s ohledem na zelenou knihu Komise o modernizaci pracovního práva, jejímž cílem je řešit 
výzvy 21. století (KOM(2006)0708),

– s ohledem na dokument OECD Perspektivy zaměstnanosti 2006:  Podpora zaměstnanosti 
a zvyšování příjmů, 

– s ohledem na zprávu MOP s názvem „Prospívá stabilita pracovních míst hospodářství? –
Porozumění vztahu mezi délkou období zaměstnání, produktivitou a zaměstnaností“ ze 
srpna 2004, která ukazuje, že mezi délkou výkonu zaměstnání a produktivitou existuje 
pozitivní souvislost,

– s ohledem na Úmluvu MOP č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se 
(1948), Úmluvu MOP č. 98 o právu organizovat se a kolektivním vyjednávání (1949) 
a doporučení MOP č. 198 týkající se pracovního poměru (2006),

– s ohledem na směrnici Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanovuje 
obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 6. září 2006 o evropském sociálním modelu 
budoucnosti2, v němž jsou znovu zdůrazněny společné hodnoty EU – rovnost, solidarita, 
nediskriminace a přerozdělování,

– s ohledem na články 136 až 145 Smlouvy o ES,
  

1 Úř. věst. L 303, 2.12.2000, s. 16.
2 Úř. věst. C 305 E, 14.12.2006, s. 141.
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– s ohledem na články 15, 20 a 27 až 38 Listiny základních práv Evropské unie, zejména 
práva na ochranu v případě neoprávněného propuštění a práva na slušné a spravedlivé 
pracovní podmínky, 

– s ohledem na Evropskou sociální chartu, 

– s ohledem na zprávu skupiny na nejvyšší úrovni o budoucnosti sociální politiky 
v rozšířené Evropské unii z května 2004, 

– s ohledem na pracovní dokument Komise s názvem „Lisabonský program Společenství: 
Technická zpráva o provádění za rok 2006“ (SEK(2006)1379) a jeho provádění, 

– s ohledem na sdělení Komise o Sociální agendě (KOM(2005)0033),

– s ohledem na národní programy lisabonské reformy, jak je předložily členské státy, 

– s ohledem na sdělení Komise s názvem „Globální Evropa: Konkurenceschopnost 
na světovém trhu“ (KOM(2006)0567),

– s ohledem na sdělení Komise – Integrované hlavní směry pro růst a zaměstnanost (2005–
2008) (KOM(2005)0141),

– s ohledem na závěry předsednictví z března 2000, března 2001, března a října 2005 
a března 2006,

– s ohledem na směrnici Rady 1999/70/ES ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě 
o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi EKOS, UNICE 
a CEEP1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 23. března 2006 o demografických výzvách 
a mezigenerační solidaritě2,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 
o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 26. října 2006 o provádění směrnice 96/71/ES o vysílání 
pracovníků4,

– s ohledem na Úmluvu MOP o migrujících pracovnících (doplňková ustanovení) z roku 
1975,

– s ohledem na Úmluvu MOP o soukromých agenturách práce z roku 1997,

– s ohledem na agendu slušné práce MOP,

– s ohledem na sdělení Komise s názvem „Podpora slušné práce pro všechny – příspěvek 
  

1 Úř. věst. L 175, 10.7.1999, s. 43.
2 Úř. věst. C 292 E, 1.12.2006, s. 131.
3 Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 1.
4 Úř. věst. C 313 E, 20.12.2006, s. 452.
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Unie k provádění agendy slušné práce ve světě“ (KOM(2006)0249),

– s ohledem na směrnici Rady 75/117/EHS ze dne 10. února 1975 o sbližování právních 
předpisů členských států týkajících se uplatňování zásady stejné odměny za práci pro 
muže a ženy1,

– s ohledem na směrnici Rady 76/207/EHS ze dne 9. února 1976 o zavedení zásady rovného 
zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání 
a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky2,

– s ohledem na směrnici Rady 92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro 
zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň 
krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň (desátá směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 
směrnice 89/391/EHS)3,

– s ohledem na směrnici Rady 94/33/ES ze dne 22. června 1994 o ochraně mladistvých 
pracovníků4,

– s ohledem na směrnici Rady 94/45/ES ze dne 22. září 1994 o zřízení Evropské rady 
zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se 
zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků 
působících na území Společenství5,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/73/ES ze dne 23. září 20026, 
kterou se mění směrnice Rady 76/207/EHS o zavedení zásady rovného zacházení pro 
muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu 
v zaměstnání a o pracovní podmínky,

– s ohledem na směrnici Rady 97/81/ES ze dne 15. prosince 1997 o rámcové dohodě 
o částečném pracovním úvazku uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS –
příloha: rámcová dohoda o částečném pracovním úvazku7,

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A6-0000/2007),

A. vzhledem k tomu, že EU je zónou volného obchodu a společenstvím se sdílenými 
hodnotami, a proto by tyto hodnoty měla odrážet každá reforma pracovního práva a trhu 
práce, a vzhledem k tomu, že v platnosti zůstávají základní zásady pracovního práva, které 
v Evropě vznikly; vzhledem k tomu, že pracovní právo poskytuje prostřednictvím 
právních předpisů a/nebo kolektivní smlouvy právní jistotu a ochranu pracovníkům 
a zaměstnavatelům a že reguluje rovnováhu sil mezi pracovníkem a zaměstnavatelem a 

  
1 Úř. věst. 45, 19.2.1975, s. 19.
2 Úř. věst. L 39, 14.2.1976, s. 40.
3 Úř. věst. L 348, 28.11.1992, s. 1.
4 Úř. věst. L 216, 20.8.1994, s. 12.
5 Úř. věst. L 254, 30.9.1994, s. 64.
6 Úř. věst. L 269, 5.10.2002, s. 15.
7 Úř. věst. L 14, 20.1.1998, s. 9.
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veškeré změny pracovního práva budou úspěšnější, budou-li se pracovníci cítit 
bezpečněji; vzhledem k tomu, že tato bezpečnost rovněž závisí na tom, jak snadno lze 
nalézt nové zaměstnání,

B. vzhledem k tomu, že by proto flexikurita měla být vnímána jako silný evropský sociální 
model podporující konkurenceschopné a adaptabilní podniky a pracovní síly,

C. vzhledem k tomu, že nezaměstnanost v EU není způsobena právními předpisy na ochranu 
zaměstnanosti, ale spíše nedostatečnou tvorbou pracovních míst prostřednictvím investic 
do výzkumu a vývoje a celoživotního vzdělávání, což by vedlo vytvoření dynamického 
trhu práce,

D. vzhledem k tomu, že špičkové hospodářství založené na znalostech by mělo usilovat 
o maximální konkurenceschopnost v rámci hodnotového řetězce a že k dosažení této 
dlouhodobé zaměstnanosti je zapotřebí vysoce kvalifikovaných a motivovaných 
pracovních sil,

E. vzhledem k tomu, že cílem flexikurity je umožnit jednotlivcům, aby se vyrovnali se 
změnou a nárůstem mobility na evropském trhu práce, a v důsledku toho dosáhnout
udržitelné zaměstnanosti a příjmů,

F. vzhledem k tomu, že k tomu, aby se mohly členské státy zapojit do hospodářské soutěže 
na vnitřním trhu za rovných podmínek, musí do určité minimální míry vzájemně sladit své 
pracovněprávní předpisy zejména v oblastech spadajících do působnosti EU, 

G. vzhledem k tomu, že flexikurita v sobě zahrnuje rovnováhu práv a povinností 
zaměstnavatelů, pracovníků, uchazečů o práci a orgánů veřejné moci a je k ní zapotřebí 
atmosféry důvěry a dialogu mezi orgány veřejné moci a sociálními partnery, v rámci níž 
jsou všechny strany ochotny převzít odpovědnost za změnu a vytvářet komplexní, 
vyvážené politiky, zejména pokud jde o znevýhodněné skupiny včetně žen, migrujících 
osob, mladších a starších pracovníků a osob se zdravotním postižením, 

H. vzhledem k tomu, že vysokou nezaměstnanost a segmentaci trhu práce je třeba překonat 
poskytnutím rovných práv všem pracovníkům a investicemi do tvorby pracovních míst 
a celoživotního vzdělávání,

I. vzhledem k tomu, že sdělení Komise s názvem „K obecným zásadám flexikurity: větší 
počet a vyšší kvalita pracovních míst prostřednictvím flexibility a jistoty“ 
(KOM(2007)0359) je důležitým krokem k vyváženější diskusi o flexikuritě,

1. uznává, že pokud má Evropa ve 21. století uspět, potřebuje firmy, které se dokážou 
pohotově chopit příležitostí ve světě procházejícím rychlým vývojem;

2. zdůrazňuje však, že flexikurita je politickou strategií pro reformu trhu práce a jako taková 
musí být komplexní, tedy zahrnovat veškeré možné aspekty politiky zaměstnanosti 
a sociální politiky jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni EU; 

3. zdůrazňuje, že evropská strategie flexikurity by se měla více zaměřit na nároky moderního 
hospodářství, na to, jaké pracovní síly evropské firmy potřebují, aby byly úspěšné, a co 
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představuje hlavní překážky;

4. domnívá se, že strategie flexikurity musí být zaměřeny zejména na to, v čem spočívají 
největší problémy, a to jakožto součást vyváženého balíčku, úzce konzultovaného se 
sociálními partnery; jakýkoli pokus zvýšit flexibilitu, aniž by byl buď sjednán kompromis 
se sociálními partnery, nebo navržena určitá jasně vymezená náhrada za nárůst flexibility, 
by však mohl vést k ještě větší nejistotě;

5. domnívá se však, že největší problémy EU se týkají získávání kvalifikovaných 
a adaptabilních pracovníků – a tato otázka by měla tvořit jádro evropských strategií 
flexikurity; zdůrazňuje, že prioritou by mělo být vytvoření flexibilního trhu práce, a to 
zvyšováním úrovně vzdělání a rozšiřováním vzdělávacích a rekvalifikačních programů, 
odstraněním překážek, které zabraňují ženám, migrujícím osobám, starším či mladším 
pracovníkům a jiným znevýhodněným skupinám začlenit se do řad pracujících, 
odstraněním překážek pracovní a geografické mobilitě a aktivními politikami pracovního 
trhu, které urychlí přechod z jednoho zaměstnání do druhého; klade důraz na rozhodující 
úlohu nových technologií při vzdělávání a odborné přípravě a připomíná nové možnosti 
flexibility, které se nabízí v podobě dohod sociálních partnerů o distanční práci, práci 
na částečný úvazek a práci na dobu určitou; nesouhlasí s Komisí, která v souvislosti 
s pracovním trhem rozlišuje osoby na „začleněné“ a „vyloučené“;

6. navrhuje proto, aby Evropská rada v prosinci 2007 přijala vyváženější soubor zásad 
flexikurity založený na vytváření kvalitní zaměstnanosti a posilování evropského 
sociálního modelu; zdůrazňuje, že by tyto zásady měly zahrnovat:

• potřebu kvalifikovaných a adaptabilních pracovních sil
• opatření proti nejistým a nedůstojným pracovním podmínkám 
• překonání segmentace trhu a posun od jistoty pracovního místa k jistotě 

zaměstnanosti
• spolupráci při provádění změny
• rovnost žen a mužů a rovné příležitosti pro všechny
• návrh, jak dosáhnout na vnitrostátní úrovni flexikurity, konzultovaný se 

sociálními partnery
• makroekonomický rámec růstu a zaměstnanosti;

7. poukazuje na pravomoci EU v oblasti politiky zaměstnanosti a sociální politiky 
a připomíná členským státům a Komisi jejich odpovědnost za zaručení práv na úrovni EU; 
připomíná, že evropské právní předpisy doplňují pravidla vnitrostátních trhů práce 
a představují důležitý prvek, pokud jde o zajištění práv pracovníků; 

8. vyzývá v této souvislosti k přijetí směrnice o agenturní práci a přenositelnosti práv 
na penzijní připojištění, k urychlenému přezkumu směrnice o pracovní době1 a směrnice 
o Evropské radě zaměstnanců2 a k lepšímu provádění směrnice o vysílání pracovníků;

9. vyzývá rovněž k dalšímu boji proti neohlášené práci a stínovému hospodářství, které – byť 
  

1 Úř. věst. L 307, 13.12.1993, s. 18.
2 Úř. věst. L 254, 30.9.1994, s. 64.
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v jednotlivých členských státech dosahuje různé úrovně – poškozují hospodářství, 
nechrání pracovníky, škodí spotřebitelům, omezují daňové příjmy a vedou k nekalé 
soutěži firem; vyzývá Komisi, aby neohlášenou práci potírala vytvořením evropské 
platformy pro koordinaci vnitrostátních inspektorátů práce a/nebo odborů, na úrovni států 
vyzývá k intenzivní koordinaci příslušných státních a soukromých organizací a vyzývá 
členské státy, aby při boji proti narušování daňového systému užívaly inovačních metod 
založených na ukazatelích a měřítcích charakteristických pro různá odvětví 
v podnikatelské sféře;

10. je přesvědčen, že atmosféru důvěry a dialogu lze vytvořit pouze zapojením sociálních 
partnerů do úprav vnitrostátních politik a podporou silných odborů a kolektivního 
vyjednávání jakožto součásti participativního systému zaměstnanosti s vysokou mírou 
důvěry, která zajišťuje rovnováhu; zdůrazňuje, že je zapotřebí řešit nedostatečnou 
působnost kolektivního vyjednávání, a podporuje rozšíření kolektivního vyjednávání 
a sociálního dialogu – včetně dialogu přeshraničního a dialogu mezi odvětvími – tak, aby 
zahrnovaly i odbornou přípravu, organizaci práce a otázky spojené s restrukturalizací 
a přesouváním výroby; naléhavě žádá Komisi, aby sociálním partnerům poskytla 
technickou a finanční podporu;

11. zdůrazňuje, že všechny modely flexikurity by měly být založeny na obecných zásadách, 
o něž se opírá evropský sociální model; domnívá se, že potřeba flexibility a jistoty 
se navzájem posilují a že flexikurita firmám a pracovníkům umožňuje přizpůsobit se 
a zároveň zachovává vysokou míru sociální ochrany, sociální jistoty a podporu v 
nezaměstnanosti, ochranu zdraví a bezpečnosti, aktivní politiky trhu práce a příležitosti 
k odborné přípravě/celoživotnímu vzdělávání; vyzdvihuje navíc opakující se účinné 
kolektivní vyjednávání v tripartitní struktuře se silnými a reprezentativními sociálními 
partnery a rovněž zdůrazňuje, že je zapotřebí vyšší míry sociálního zabezpečení a 
všeobecné dostupnosti kvalitních služeb, jako je péče o děti a jiné závislé osoby; dále 
zdůrazňuje, že jistota zaměstnanosti může podpořit pracovní mobilitu a strukturální změnu 
tím, že zvýší ochotu podstoupit riziko; 

12. vyjadřuje politování nad úzce vymezeným vnímáním flexikurity ze strany Komise 
a vyzývá ji, aby se přihlásila k zásadě jistoty pracovníků, aktivních politik trhu práce 
a celoživotního vzdělávání a chápala flexikuritu v širším kontextu evropského sociálního 
modelu;

13. zdůrazňuje, že boj proti segmentaci trhu práce bude obnášet i poskytnutí základních práv 
všem pracovníkům bez ohledu na konkrétní zaměstnanecký status; tato práva by měla 
zahrnovat: rovné zacházení, ochranu zdraví a bezpečnosti pracovníků a ustanovení 
o pracovní době, svobodu sdružování a zastupování, kolektivní vyjednávání, kolektivní 
akce, dostupnost odborné přípravy a trvalou ochranu nabytých práv hrazením období 
vzdělávání a odborné přípravy, činnosti spojené s péčí o závislé osoby, přechod ze 
závislého na nezávislé zaměstnání atd.; připomíná, že cílem základních práv a 
pracovněprávních předpisů není udržet pracovníky po celý život ve stejném zaměstnání, 
nýbrž poskytnout jim důstojné životní a pracovní podmínky; 

14. zdůrazňuje, že je zapotřebí zavádět politiky, které zabraňují neustálému hromadění 
nestandardních smluv;
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15. vyzývá k vytváření komplexních systémů celoživotního vzdělávání, které budou klást 
zvláštní důraz na pracovníky s nestandardními smlouvami; vyzývá členské státy, aby své 
strategie zaměřily na oblasti, v nichž zaostávají, a aby účelově investovaly do vzdělání 
a odborné přípravy a zajistily zlepšení výkonnosti orgánů veřejné moci a podniků; 

16. vyzývá sociální partnery a orgány veřejné moci v členských státech, aby zaručily investice 
do celoživotního vzdělávání tím, že přistoupí na referenční hodnotu 2 % z HDP (celkové 
veřejné i soukromé výdaje); dále vyzývá členské státy, aby vybízely podniky k vyšším 
investicím do celoživotního vzdělávání;

17. klade důraz na efektivitu inovačních forem organizace práce, jako jsou „učící se 
organizace“ (learning organisations), rozvoj dovedností (multi-skilling) a střídání práce 
(job rotation) prostřednictvím odborné přípravy poskytované zaměstnavatelem, dále na 
iniciativy odvětvových fondů, podporu rozvoje regionu a aktivní politiky trhu práce; 

18. je přesvědčen, že je důležité podporovat stabilní pracovní poměry s vysokým stupněm 
důvěry;

19. připomíná význam účinných, aktivních politik trhu práce včetně poradenství, rekvalifikace 
a pomoci s mobilitou za účelem zkrácení fází přechodu mezi jednotlivými pracovními 
místy a systémů sociální péče, které podporují otevřenost změnám tím, že zmírňují ztrátu 
na příjmech a poskytují možnosti vzdělávat se;

20. zdůrazňuje, že je zapotřebí usnadnit mobilitu vytvořením postupů vzestupné mobility tak, 
aby pracovníci mohli snáze přecházet na bezpečnější, stabilní a vysoce kvalifikovaná 
zaměstnání, a podporou uznávání dovedností a kvalifikace nabytých během období 
formálního vzdělávání a neformálního a informálního učení1;

21. vyzývá členské státy, aby zavedly opatření zaměřená na propagaci rovného přístupu žen 
i mužů ke kvalitnímu zaměstnání, která jsou v souladu s Evropským paktem pro rovnost 
žen a mužů a sdělením o demografické budoucnosti Evropy;

22. zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby sociální partneři sjednávali dostatečně pružnou organizaci 
pracovní doby, které odpovídá potřebám zaměstnavatelů a zaměstnanců a umožňuje lidem 
sladit práci s rodinným životem; 

23. vyzývá členské státy, aby zavedly opatření, která u starších pracovníků podporují 
flexibilní odchod do důchodu využíváním možnosti pobírat částečný důchod a podobnými 
programy, jež mohou posílit integraci starších pracovníků na trhu práce;

24. připomíná členským státům, že aby flexikurita vedla k celkové vyšší zaměstnanosti, musí 
existovat příznivé makroekonomické prostředí a strategie flexikurity musí zahrnovat 
zlepšenou koordinaci makroekonomických politik a veřejných výdajů na podporu dobře 
nastaveného růstu, přičemž výdaje se zaměří na lisabonské priority;

  
1 Neformální vzdělávání se zabývá organizovanými a trvalými vzdělávacími činnostmi, které přesně 
neodpovídají definici formálního vzdělávání. Informální učení se týká činností, které nejsou zahrnuty ani ve 
formálním ani neformálním vzdělávání a jež charakterizuje nízká úroveň organizace, jako např. samostudium. 
Formální vzdělávání je standardní vzdělávací systém každé země. Viz SEK(2006) 639
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25. vyzývá Evropskou centrální banku, aby podporovala investice do strukturální reformy, 
celoživotního vzdělávání a výzkumu a vývoje;

26. připomíná Komisi, že je zapotřebí poskytnout Parlamentu nezbytné množství času, a to 
v každém případě minimálně pět měsíců, aby splnil svou poradní úlohu;

27. vyzývá evropské podniky, aby urychlily zavádění svých politik sociální odpovědnosti, 
a vyzývá Komisi, aby zahájila provádění doporučení z usnesení Parlamentu o sociální 
odpovědnosti podniků ze dne 13. března 20071;

28. domnívá se, že orgány Společenství a členské státy by měly v rámci Lisabonské strategie 
zavést společné zásady flexikurity; vyzývá k přepracování hlavních směrů politik 
zaměstnanosti tím, že do nich budou zahrnuty společné zásady flexikurity, které by měly 
členské státy zavést na základě svých národních programů reforem; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby lépe zapojily Parlament, národní parlamenty a sociální partnery do 
provádění a kontroly otevřené metody koordinace, včetně evropské strategie 
zaměstnanosti a hlavních směrů politik zaměstnanosti, s cílem optimalizovat účinnost 
těchto politik;

29. vyzývá Evropskou radu a Komisi, aby v rámci střednědobého přezkumu agendy sociální 
politiky a s přihlédnutím ke zprávě Parlamentu o „vyhodnocení sociální reality“ stanovily 
na úrovni EU i na úrovni jednotlivých států ambiciózní program sociální reformy; dále 
oba orgány vyzývá, aby společně s Parlamentem vypracovaly vizi pro budoucnost sociální 
Evropy, která bude vyváženým způsobem podporovat reformy a přizpůsobení flexikuritě, 
globalizaci, průmyslové restrukturalizaci, technologickým inovacím, demografickému 
vývoji a migraci; zdůrazňuje proto, že aby se posílil růst a zvýšila úroveň zaměstnanosti a 
kvality práce, musí být zajištěna sociální práva a ochrana, jež jsou pevně zakotveny v 
evropské tradici; zdůrazňuje, že sociální Evropa, která využívá všechny dostupné nástroje 
(otevřená metoda koordinace, vnitrostátní a evropské právní předpisy, sociální dialog, 
programy) bude tímto způsobem spolu s ambiciózními vnitrostátními reformami 
opravdovým přínosem pro pracovníky a občany; domnívá se, že podporu občanů může 
získat pouze vnitřní trh, jenž vyvažuje hospodářskou svobodu sociálními právy;

30. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Výboru pro sociální 
ochranu, evropskému Výboru pro zaměstnanost, vládám a parlamentům členských států 
a kandidátských zemí.

  
1 Přijaté texty, P6_TA(2007)0062.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. V červenci 20071 Komise po své zprávě o modernizaci pracovního práva zveřejnila 
sdělení o způsobech, jak dosáhnout flexikurity, vypracovaných na základě doporučení své 
skupiny odborníků2. Diskuse o flexikuritě, která je s debatou o pracovním právu úzce 
spojena, je navíc velice příhodně načasována, neboť systémy sociální péče členských států 
Evropské unie čelí výzvám v podobě postupné integrace světových a evropských 
ekonomik, vysoké nezaměstnanosti, stárnutí evropské společnosti, tempa technologických 
změn a rostoucí úlohy žen na trhu práce. Avšak jen EU, která je založená na hospodářské 
a sociální soudržnosti a chrání své společné hodnoty, může být dostatečně silná na to, aby 
hájila své zájmy a zachovávala a rozvíjela hodnoty spojené s evropským sociálním 
modelem – rovnost, solidaritu, individuální práva a povinnosti, nediskriminaci a 
přerozdělování a dostupnost kvalitních veřejných služeb pro všechny občany – a vysoké 
sociální standardy, kterých již bylo dosaženo.

2. Evropská integrace vždy postupovala způsobem spojujícím evropské právní předpisy 
a reformy na národních, regionálních a místních úrovních. Na evropské úrovni se nabízí 
neocenitelná příležitost začlenit do jednoho rámce vnitrostátní právní předpisy a vývoj 
vnitřního trhu. Acquis EU v sociální oblasti a otevřená metoda koordinace na jedné straně 
a národní programy reforem na straně druhé vytvořily rámec pro koordinaci sociálních 
politik členských států. Součástí tohoto rámce může být i diskuse o flexikuritě a různé 
části reforem způsobů, jak flexikurity dosáhnout, budou muset být provedeny 
na přiměřené úrovni. Ačkoli vzhledem ke specifičnosti trhů práce a sociálních politik 
jednotlivých členských států EU nelze nalézt univerzální řešení, na našem vnitřním trhu se 
objevovaly a stále objevují výzvy, kterým lze nejlépe čelit na úrovni EU. EU respektuje 
působnost členských států, ale její úlohou není pouze tvořit platformu pro výměnu 
osvědčených postupů, nýbrž také poskytovat rámec diskusi tím, že schvaluje právní 
předpisy, hlavní směry a cíle, které mají být provedeny na úrovni členských států.

3. Jak naznačuje několik studií, modely flexikurity mohou fungovat pouze v prostředí,
v němž panuje důvěra. Klíčové je zvážit důsledky pro všechny zainteresované strany 
včetně zaměstnavatelů, zaměstnanců a společnosti jako celku. Lidé přijmou opakované 
změny, pokud mají k dispozici záruky a kompenzační mechanismy. Znamená to dát 
jednotlivcům možnost rozhodovat o svém životě, aniž by zásadním způsobem ohrožovali 
svou kariéru/důchod. Musí tedy být posílena sociální ochrana a systémy trhu práce 
a existovat kvalitní sociální infrastruktura, základní práva a fungující konzultační procesy. 
Tuto důvěru mohou členské státy budovat několika způsoby, které však budou fungovat 
pouze tehdy, budou-li zasazeny do pevného evropského rámce, který dbá o základní 
sociální a zaměstnanecká práva všech (potenciálních) pracovníků.

4. K tomu, aby členské státy mohly realizovat na důvěře založené způsoby, jak dosáhnout 
flexikurity, je silný evropský rámec s plnou účastí sociálních partnerů na vnitrostátní, 
odvětvové a evropské úrovni naprosto nezbytným předpokladem. Znamená to, že evropští 
sociální partneři a jejich protějšky na státní úrovni musí hrát vedoucí úlohu při vytváření 

  
1 Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 
regionů s názvem „K obecným zásadám flexikurity: větší počet a vyšší kvalita pracovních míst prostřednictvím 
flexibility a jistoty. KOM(2007)0359.
2 http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/pdf/flexi_pathways_en.pdf
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nezbytného evropského legislativního rámce, který by evropským podnikům 
a pracovníkům poskytl záruky, jež potřebují k vlastní flexibilitě a jistotě. Flexikurita 
s sebou nese budování sociální Evropy, která zase pozvedává produktivitu 
a konkurenceschopnost našich podniků. Měly by se vzájemně přiblížit a sjednotit 
evropské právní předpisy v hospodářské a sociální oblasti a oblastech zaměstnanosti 
a životního prostředí, a tímto způsobem by současně měl být na státní i evropské úrovni 
budován Evropský sociální model s vysoce konkurenceschopnými podniky 
a kvalifikovanou, adaptabilní pracovní sílou. 

5. Vedle toho, že EU potřebuje urychleně reformovat své institucionální uspořádání, aby 
fungovala efektivněji, musí zároveň svým občanům a podnikům poskytnout politiky, které 
zmírní vedlejší účinky zvýšené konkurence a otevírání trhů, čímž někdy vznikají nová 
rizika pro zaměstnavatele i zaměstnance. Flexikurita byla navržena jakožto způsob jejich 
rovnoměrnějšího rozložení, diskuse o ní se však odehrávala ve stínu předsudků 
a podezíravosti. Členské státy, které komplexní politiky flexikurity zavedly (severské 
státy a Nizozemí), potvrzují, že se jedná o funkční přístup s širokou podporou, který 
sjednocuje cíle dynamického hospodářství a zabezpečené pracovní síly. Na evropské 
úrovni panují dalekosáhlé obavy, že tento termín byl zneužit k tomu, aby zastřel v zásadě 
deregulační směřování, které upřednostňuje zájmy zaměstnavatelů před zájmy 
zaměstnanců.

6. Výchozím bodem diskuse o flexikuritě by proto měla být její jasná a jednoznačná 
definice. V Evropě existují různé modely flexikurity, které do různé míry spojují vnitřní 
flexibilitu a jistotu v rámci podniků a externí flexibilitu a jistotu v souladu s historickým 
vývojem členských států, jejich právní tradicí, hospodářskou situací, systémy veřejných 
financí a pracovních vztahů. Jsou však založeny na společných zásadách solidarity, 
spravedlnosti, práv a povinností. Potřeby flexibility a bezpečnosti tedy nejsou v rozporu, 
nýbrž se vzájemně podporují, a jejich kombinace by proto měla být vnímána jako 
příležitost. Flexikurita spojuje schopnost firem a pracovníků přizpůsobit se s vysokou 
mírou sociální ochrany, sociální jistotou a podporou v nezaměstnanosti, ochranou zdraví a 
bezpečnosti, aktivní politikou trhu práce a příležitostí k odborné přípravě a celoživotnímu 
vzdělávání, což se opírá o opakující se účinné kolektivní vyjednávání v tripartitní 
struktuře se silnými a reprezentativními sociálními partnery a široké sociální zabezpečení 
a všeobecnou dostupnost kvalitních služeb, jako je péče o děti a jiné závislé osoby. 
Definice flexikurity v zelené knize Komise o pracovním právu a jejím sdělení o flexikuritě 
je v tomto ohledu příliš úzká, a co se týče politik, není náležitě zaměřena.

7. Základní předpoklad Komise, že rizika a výhody je třeba rozložit mezi pracovníky s 
chráněnými smlouvami a pracovníky, kteří takovými smlouvami nedisponují („začlenění“ 
a „vyloučení“) je politováníhodný. Segmentaci pracovních sil lze ukončit pouze tehdy, 
dohodnou-li se sociální partneři, tedy zaměstanavatelé i zaměstnanci, na rovnováze práv 
a povinností. Je proto nezbytné – a mělo k tomu dojít již dříve – začlenit sociální partnery 
do diskuse o flexikuritě. Ačkoli silné sociální partnerství Komise v zásadě podporuje, 
strategii podpory a posílení sociálního partnerství na evropské a státní úrovni její sdělení 
nekonkretizuje. Tvrzení Komise, že přísná ochrana zaměstnanosti vytváří nezaměstnanost, 
navíc nepodporuje zpráva OECD Perspektivy zaměstnanosti 20061, kde se uvádí, že 

  
1 http://www.oecd.org/document/38/0,2340,en_2649_201185_36261286_1_1_1_1,00.html
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právní předpisy na ochranu zaměstnanosti nemají na celkovou míru zaměstnanosti žádný 
vliv. Jedinci, kteří na trh práce vstupují poprvé nebo se na něj vrací, tedy potřebují 
pracovní místa, která jim poslouží jako odrazový můstek a poskytnou jim na trh práce 
přístup, avšak na tato zaměstnání se zároveň musí vázat základní práva, která tyto 
pracovníky ochrání před nedůstojným zacházením. Z tohoto pohledu Komise uspokojivě 
nevysvětlila, co myslí „dostatečnou“ flexibilitou při přijímání pracovníků.

8. Je zapotřebí jednoznačného rozdělení úkolů mezi EU a členské státy, tedy co je zapotřebí 
vykonat na evropské úrovni a co na úrovni vnitrostátní. Sdělení Komise by mohlo být 
doplněno vysvětlením, jaká je při procesu vytváření politik flexikurity úloha Evropské 
unie. Nejsou zmíněny klíčové evropské právní předpisy, jejichž přijetí či novelizace 
zaostávají. Směrnice o pracovní době, o pracovnících dočasně najímaných přes agentury, 
či o vysílání pracovníků a Evropská rada zaměstnanců a informace a konzultace 
pracovníků musí zaručit a zvýšit ochranu zaměstnanců v celé EU, aby stoupla jejich 
důvěra a byla vyvážena rizika spojená s tlakem zvýšené konkurence, restrukturalizací 
a flexibilitou pracovního trhu. Kromě těchto způsobů, jak dosáhnout flexikurity, se sem 
řadí četné dohody sociálních partnerů o práci na dobu určitou, rodičovské dovolené, práci 
na částečný úvazek a distanční práci.

9. Vzhledem k pokračující integraci evropských ekonomik a trhů práce je dále třeba 
podporovat sociální dialog a kolektivní vyjednávání na evropské úrovni. Zásady 
flexikurity nemohou být dojednány, aniž by se sociální partneři formálně podíleli 
na stanovení práv a povinností zaměstnavatelů a zaměstnanců. K diskusi o tom, jak 
interně i externě zvýšit flexibilitu a bezpečnost, by se sociální partneři měli sejít na všech 
úrovních (evropské, národní, odvětvové, regionální i lokální).

10. Společné zásady schválené členskými státy je na vnitrostátní úrovni zapotřebí zavést 
pomocí Lisabonské strategie, a musí být proto začleněny do přepracovaných evropských 
hlavních směrů politik zaměstnanosti, neboť představují rámec, který mají členské státy 
realizovat na základě svých národních programů reforem.

11. Ve sdělení Komise je zmíněna potřeba zaručit „základní úroveň ochrany pracovního 
místa“. Znamená to, že na jakoukoli formu zaměstnání, ať již nestandardní či nikoli, 
by se měla bez ohledu na konkrétní zaměstnanecký status vázat základní práva, včetně: 
rovného zacházení, ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků a ustanovení o pracovní 
době, svobody sdružování a zastupování, kolektivního vyjednávání, kolektivních 
akcí, dostupnosti odborné přípravy a trvalé ochrany nabytých práv. Jakákoli reforma 
vnitrostátního pracovního práva by měla být provedena v rámci těchto základních práv.

12. Nezbytnými předpoklady každé politiky flexikurity jsou větší investice do celoživotního 
vzdělávání a odborné přípravy a důslednější uznávání formálního, neformálního 
a informálního vzdělávání. Čtvrtý evropský přehled pracovních podmínek (2005)1

ukazuje, že v úrovni odborné přípravy v podnicích nedošlo k žádnému zlepšení. Existují 
také podstatné rozdíly v dostupnosti odborné přípravy mezi jednotlivými členskými státy, 
mezi pracovníky s nízkou a vysokou kvalifikací, mezi pracovníky se zajištěnými a 
nezajištěnými smlouvami a mezi pracovníky s kvalitním vzděláním a těmi, kteří 

  
1 http://www.eurofound.europa.eu/ewco/surveys/EWCS2005/index.htm
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neabsolovali středoškolské/vysokoškolské vzdělání. Aby se proto tyto úrovně v budoucnu 
zvýšily, je zapotřebí nových pobídek.

13. Důležité je zdůraznit vliv flexikurity na otázky rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí 
pro všechny. Flexibilní uspořádání trhu práce má větší dopad na znevýhodněné skupiny, 
jako jsou ženy, migrující osoby, mladší a starší pracovníci a osoby se zdravotním 
postižením. Proto je zapotřebí zavést základní práva pro všechny pracovníky a silnější 
sociální politiku a politiku zaměřenou na začlenění na trhu práce.

14. Makroekonomické politiky by měly podporovat investice do aktivních politik trhu práce 
a intenzivnější partnerskou spolupráci se zaměstnavateli a jejich odbornou přípravou 
a programy celoživotního vzdělávání pro adaptabilní pracovní síly. Zásadní je, aby byly 
všechny tyto iniciativy dojednány se sociálními partnery a byly finančně udržitelné. 
Pokud se členský stát rozhodne od podniků převzít rizika spojená s restrukturalizací tím, 
že zavede méně přísnou ochranu zaměstnanosti, měly by se podniky na oplátku zavázat k 
tomu, že více investují do pracovníků v podobě odborné přípravy, celoživotního 
vzdělávání a výzkumu a vývoje, a vybudují tak pracoviště, zdokonalí pracovní metody, 
vylepší pracovní prostředí a vyvinou nové technologie, které společnosti zachovají 
konkurenceschopnost. Tento krok by měl být učiněn v rámci úzké konzultace mezi 
vedením a pracovníky. 

15. Nezaměstnanost v Evropě nadále zůstává na vysoké úrovni, a aby se situace změnila, musí 
členské státy i Evropská unie vyvinout větší úsilí. Pokud soukromý a státní sektor provede 
správné reformy a investice, můžou být vytvořena pracovní místa pro všechny. Aby 
Evropa dokázala čelit výzvám 21. století, musí více investovat do celoživotního 
vzdělávání a výzkumu a vývoje. 


