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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v 
některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných 
oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politiky zaměstnanosti členských států 
(KOM(2007)0803 ČÁST V – C6-0031/2008 – 2007/0300(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2007)0803) ČÁST V,

– s ohledem na čl. 128 odst. 2 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala 
s Parlamentem (C6-0031/2008),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanoviska Výboru pro 
průmysl, výzkum a energetiku, Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro práva 
žen a rovnost pohlaví (A6-0000/2008),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila 
odpovídajícím způsobem;

3. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

4. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit návrh Komise;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 2

2. Hodnocení Národních programů reforem 
členských států obsažené ve Výroční 
zprávě o pokroku, kterou sestavila Komise, 
a v návrhu Společné zprávy o 
zaměstnanosti ukazuje, že by členské státy 
měly usilovat o řešení těchto priorit

2. Hodnocení Národních programů reforem 
členských států obsažené ve Výroční 
zprávě o pokroku, kterou sestavila Komise, 
a v návrhu Společné zprávy o 
zaměstnanosti ukazuje, že by členské státy 
měly usilovat o splnění cílů plné 
zaměstnanosti, kvality zaměstnání 
a sociální soudržnosti a řešení těchto 
priorit

– přilákání většího množství lidí do – přilákání většího množství lidí do 
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zaměstnání a udržení těchto lidí v 
zaměstnání, zvýšení nabídky práce a 
modernizace systémů sociální ochrany,

kvalitního zaměstnání a udržení těchto lidí 
v zaměstnání, zvýšení nabídky práce a 
modernizace systémů sociální ochrany, 

– zvýšení přizpůsobivosti pracovníků a 
podniků a

– zvýšení přizpůsobivosti a bezpečnosti
pracovníků a podniků a 

– zvýšení investic do lidského kapitálu 
prostřednictvím lepšího vzdělání a 
zlepšování dovedností.

– zvýšení investic do lidského kapitálu 
prostřednictvím lepšího vzdělání a 
zlepšování dovedností.

Odůvodnění
Tento pozměňovací návrh obsahuje odkaz na základní cíle hlavních směrů, a to plnou 
zaměstnanost, kvalitu zaměstnání a sociální soudržnost. Odkaz na kvalitu zaměstnání a 
připojení koncepce bezpečnosti odpovídá vyváženému přístupu tzv. flexikurity. To je v souladu 
se společnou analýzou evropských sociálních partnerů o klíčových výzvách, kterým čelí 
evropské trhy práce (18. října 2007), zprávou Evropského parlamentu o flexikuritě ze dne 29. 
listopadu 2007 a se závěry Rady ve složení pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a 
ochranu spotřebitele ze dne 5.–6. prosince 2007 o obecných zásadách flexikurity. 

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 6

6. Vzhledem k provázanosti celého 
souboru hlavních směrů by členské státy 
měly v plném rozsahu provést Hlavní 
směry hospodářských politik.

6. Vzhledem k provázanosti celého 
souboru hlavních směrů by členské státy 
měly v plném rozsahu zohlednit hlavní 
směry politiky zaměstnanosti při 
provádění Hlavních směrů hospodářských 
politik.

Odůvodnění

Z provázanosti hlavních směrů vyplývá, že rozhodnutí Rady o hlavních směrech pro 
zaměstnanost by mělo zdůraznit skutečnost, že členské státy by při provádění hlavních směrů 
hospodářských politik měly zohlednit hlavní směry pro zaměstnanost.

Pozměňovací návrh 3
Článek 2a (nový)

Článek 2a
Při provádění hlavních směrů členské 
státy: 
– přihlíží k požadavkům spojeným 
s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, 
zárukou přiměřené sociální ochrany, 
bojem proti sociálnímu vyloučení a 
vysokou úrovní všeobecného a odborného 
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vzdělávání a ochrany lidského zdraví a
– se zaměří na boj proti diskriminaci na 
základě pohlaví, rasy nebo etnického 
původu, náboženského vyznání nebo 
přesvědčení, zdravotního postižení, věku 
nebo sexuální orientace.
Členské státy zajistí posílenou interakci 
hlavních směrů s otevřenou metodou 
koordinace v sociální ochraně a sociálním 
začleňování.

Odůvodnění

Tato ustanovení vycházejí z nových ustanovení týkajících se sociálních věcí obsažených 
v reformní smlouvě. Pro posílení sociálního rozměru obnovené Lisabonské strategie je také 
zásadní vyzvat členské státy k posílení interakce hlavních směrů s otevřenou metodou 
koordinace v sociální ochraně a sociálním začleňování. Z důvodů větší názornosti je důležité 
začlenit tato ustanovení do rozhodnutí Rady. 

Pozměňovací návrh 4
Příloha, odstavec následující po hlavním směru č. 17

Při dosahování těchto cílů by se opatření 
měla zaměřit na následující priority:

Při dosahování těchto cílů by se opatření 
měla zaměřit na následující priority:

– přilákat více lidí do zaměstnání a udržet 
je v něm, zvýšit nabídku pracovních sil a 
modernizovat systémy sociální ochrany;

– přilákat více lidí do kvalitního
zaměstnání a udržet je v něm, zvýšit 
nabídku pracovních sil a modernizovat 
systémy sociální ochrany; 

– zlepšit adaptabilitu pracovníků a 
podniků;

– zlepšit adaptabilitu a bezpečnost
pracovníků a podniků; 

– zvýšit investice do lidského kapitálu 
prostřednictvím lepšího vzdělávání a 
kvalifikace.

– zvýšit investice do lidského kapitálu 
prostřednictvím lepšího vzdělávání a 
kvalifikace.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odpovídá pozměňovacímu návrhu 1.

Pozměňovací návrh 5
Příloha oddíl 1 název

1. Přilákat více lidí do zaměstnání a udržet 
je v něm, zvýšit nabídku pracovních sil a 

1. Přilákat více lidí do kvalitního
zaměstnání a udržet je v něm, zvýšit 
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modernizovat systémy sociální ochrany nabídku pracovních sil a modernizovat 
systémy sociální ochrany

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odpovídá pozměňovacímu návrhu 1. 

Pozměňovací návrh 6
Příloha oddíl 1 hlavní směr č. 19a (nový)

Hlavní směr č. 19a
Zajistit aktivní sociální integraci všech a 
řešit chudobu a sociální vyloučení 
kombinací podpory příjmů na úrovni 
dostatečné k zajištění důstojného života a 
propojenosti s trhem práce skrze pracovní 
příležitosti nebo odbornou přípravu a 
skrze lepší přístup k účinným sociálním 
službám.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajišťuje lepší integraci aktivního začlenění do hlavních směrů pro 
zaměstnanost. Zvýrazňuje tři hlavní složky aktivního začlenění: kombinaci odpovídající 
podpory příjmů s příležitostmi na trhu práce a lepším přístupem ke kvalitním sociálním 
službám. Vzhledem k tomu, že pokrok učiněný v oblasti aktivního začlenění je analyzován 
v rámci otevřené metody koordinace sociální ochrany a sociální soudržnosti, přispívá aktivní 
začlenění také k obnovené Lisabonské strategii. Tento pozměňovací návrh odpovídá výzvě 
k posílení interakce hlavních směrů s otevřenou metodou koordinace sociální ochrany 
a sociální soudržnosti.

Pozměňovací návrh 7
Příloha oddíl 2 název

2. Zlepšit adaptabilitu pracovníků a 
podniků

2. Zlepšit adaptabilitu a bezpečnost
pracovníků a podniků 

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odpovídá pozměňovacímu návrhu 1. 

Pozměňovací návrh 8
Příloha oddíl 2 hlavní směr č. 21
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Podporovat flexibilitu kombinovanou s 
jistotou zaměstnání a zmírnit segmentaci 
trhu práce, s náležitým přihlédnutím k 
úloze sociálních partnerů prostřednictvím:

Podporovat flexibilitu kombinovanou s 
jistotou zaměstnání a zmírnit segmentaci 
trhu práce, s náležitým přihlédnutím k 
úloze sociálních partnerů a zohledněním 
čtyř klíčových komponentů:
– pružná a spolehlivá opatření týkající se 
smluvních vztahů prostřednictvím 
moderních pracovněprávních předpisů, 
kolektivní smlouvy a organizace práce;
– strategie komplexního celoživotního 
vzdělávání zajišťující trvalou adaptabilitu 
a zaměstnatelnost pracujících, zejména 
těch nejzranitelnějších;
– účinné aktivní politiky trhu práce, které 
pomáhají lidem vyrovnat se s rychlou 
změnou, zkrátit doby nezaměstnanosti 
a usnadnit přechod na novou práci;
– moderní systémy sociálního 
zabezpečení, které poskytují odpovídající 
podporu příjmů, podporují zaměstnanost 
a usnadňují mobilitu na trhu práce.
Zahrnuje to také:

- úpravy pracovněprávních předpisů a v 
nutných případech vyhodnocení různých 
opatření týkajících se smluvních vztahů a 
pracovní doby,

– úpravy pracovněprávních předpisů a v 
nutných případech vyhodnocení různých 
opatření týkajících se smluvních vztahů a 
pracovní doby a posílení práv pracujících 
bez ohledu na jejich postavení 
v zaměstnání,

- řešení problému nenahlášené práce, – řešení problému nenahlášené práce,
- lepšího předvídání a pozitivního řízení 
změn včetně hospodářské restrukturalizace, 
zejména změn souvisejících s otevíráním 
trhů tak, aby se minimalizovaly jejich 
sociální náklady a usnadnila adaptace,

– lepšího předvídání a pozitivního řízení 
změn včetně hospodářské restrukturalizace, 
zejména změn souvisejících s otevíráním 
trhů tak, aby se minimalizovaly jejich 
sociální náklady a usnadnila adaptace,

- podpory a šíření inovačních a 
adaptabilních forem organizace práce za 
účelem zlepšení kvality pracovních míst, 
včetně zdraví a bezpečnosti, a produktivity 
práce,

– podpory a šíření inovačních a 
adaptabilních forem organizace práce za 
účelem zlepšení kvality pracovních míst, 
včetně zdraví a bezpečnosti, a produktivity 
práce.

- podpory přechodu mezi jednotlivými 
profesními postaveními včetně odborné 
přípravy, samostatné výdělečné činnosti, 
zakládání podniků a geografické mobility.

Členské státy by měly realizovat svá 
vlastní řešení založená na obecných 
zásadách flexikurity přijatých Radou.

Viz též integrovaný hlavní směr 
„Podporovat větší soudržnost mezi 
makroekonomickými a strukturálními 

Viz též integrovaný hlavní směr 
„Podporovat větší soudržnost mezi 
makroekonomickými a strukturálními 
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politikami a politikou zaměstnanosti“ 
(č. 5).

politikami a politikou zaměstnanosti“ 
(č. 5).

Odůvodnění

Tento pozměňovací zavádí do hlavních směrů vyvážený přístup tzv. flexikurity, jenž je 
v souladu se společnou analýzou evropských sociálních partnerů o klíčových výzvách, kterým 
čelí evropské trhy práce (18. října 2007), zprávou Evropského parlamentu o flexikuritě ze dne 
29. listopadu 2007 a se závěry Rady ve složení pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví 
a ochranu spotřebitele ze dne 5.–6. prosince 2007 o obecných zásadách flexikurity. 
Zohledňuje čtyři klíčové komponenty flexikurity i skutečnost, že členské státy by měly 
vypracovat svá vlastní řešení založená na obecných zásadách flexikurity.

Pozměňovací návrh 9
Příloha, po hlavním směru č. 24 název a odstavec (nové)

Seznam cílů a referenčních hodnot:
V rámci evropské strategie zaměstnanosti 
byly schváleny následující cíle 
a referenční hodnoty:
– aby každé nezaměstnané osobě byl 
nabídnut nový začátek v průběhu 
4 měsíců nezaměstnanosti v případě 
mladých lidí a 12 měsíců v případě 
dospělých, a to formou odborné přípravy, 
rekvalifikace, pracovní praxe, pracovního 
místa nebo jiného opatření týkajícího se 
zaměstnatelnosti, podle potřeby ve spojení 
se stálou pomocí při hledání zaměstnání,
– aby se do roku 2010 25 % dlouhodobě 
nezaměstnaných zapojilo do aktivních 
opatření formou odborné přípravy, 
rekvalifikace, pracovní praxe nebo jiného 
opatření týkajícího se zaměstnatelnosti 
s cílem dosažení průměru tří 
nejvyspělejších členských států,
– aby osoby, které hledají zaměstnání 
v rámci EU, mohly vzít v úvahu všechna 
volná pracovní místa nabízená službami 
zaměstnanosti členských států,
– do roku 2010 zvýšení efektivního 
průměrného věku odchodu z trhu práce 
na úrovni EU o pět let (ve srovnání s 59,9 
lety v roce 2001),
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– do roku 2010 poskytování péče o dítě 
pro alespoň 90 % dětí ve věku od 3 let do 
věku povinné školní docházky a alespoň 
33 % dětí ve věku do 3 let,
– průměrná míra mladých osob, které 
předčasně opustily školu, byla v EU nižší 
než 10 %,
– aby do roku 2010 alespoň 85 % mladých 
lidí ve věku 22 let mělo v EU ukončené 
vyšší střední vzdělání,
– aby v EU průměrná míra účasti na 
celoživotním vzdělávání dosáhla alespoň 
12,5 % u obyvatelstva v produktivním 
věku (věková skupina 25 až 64 let).

Odůvodnění

Pro větší zviditelnění by  cíle a referenční hodnoty v rámci evropské strategie zaměstnanosti 
měly zůstat jako příloha k hlavním směrům. 



PE400.670v01-00 12/14 PR\706502CS.doc

CS

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Ve své strategické zprávě o obnovené Lisabonské strategii pro růst a zaměstnanost ze dne 
11. prosince 2007 dochází Komise k závěru, že Lisabonská strategie pro růst a zaměstnanost 
funguje. Navrhuje, aby Rada na jarním zasedání v roce 2008 znovu potvrdila stávající hlavní 
směry pro růst a zaměstnanost včetně hlavních směrů politiky zaměstnanosti pro příští cyklus 
2008–2010 a zaměřila se na posílení jejich provádění v Národních programech reforem 
členských států.    

Navrhovatelka sdílí názor Komise, že obnovená Lisabonská strategie začíná přinášet 
výsledky. Podle nejnovějších hospodářských prognóz Evropské komise se HDP v EU zvýšil 
z 1,8 % v roce 2005 na předpokládaných 2,9 % v roce 2007 a 2,4 % v roce 2008. V roce 2007 
bylo v EU vytvořeno 3,6 milionu nových pracovních míst a v období let 2008–2009 se 
očekává vznik dalších 4,5 milionu pracovních míst. Míra zaměstnanosti se blíží 65 % 
z celkového počtu obyvatelstva v produktivním věku a v roce 2009 by měla přesáhnout 66 %, 
zatímco míra nezaměstnanosti by měla klesnout z 8,9 % v roce 2005 na 7,3 % v roce 2007 
a 7,1 % v roce 2008. Po nedávných otřesech finančních trhů v USA a – v poněkud menší míře 
– v EU se však předpokládaná čísla růstu pro EU budou možná muset mírně upravit. EU proto 
potřebuje zvýšit své úsilí a posílit tzv. znalostní trojúhelník (výzkum, vzdělání a inovace) 
v samotném jádru Lisabonské strategie, aby vytvořila vlastní dynamiku růstu.  

Navrhovatelka se navíc domnívá, že obnovená Lisabonská strategie nepomáhá všem 
evropským občanům. Zvláštní pozornost je třeba věnovat skutečnosti, že v současnosti 
6 milionů mladých lidí v EU opouští školu předčasně. To je 15 % všech mladých lidí ve 
věkové skupině 18 až 24 let. V roce 2006 představovala míra nezaměstnanosti mladých 40 % 
celkové nezaměstnanosti v EU. V roce 2006 byla navíc míra nezaměstnanosti státních 
příslušníků třetích zemí téměř dvakrát vyšší než u občanů členských států EU. Postiženi jsou 
také lidé s nejnižšími příjmy: 78 milionů lidí – 16 % celkového počtu obyvatel EU – žije 
v chudobě nebo je chudobou ohroženo. Skutečnost, že v EU je 14 milionů chudých 
pracujících, také dokládá, že Lisabonská strategie pro růst a zaměstnanost nenaplňuje 
očekávání v oblasti sociálního začlenění. 

Kromě toho obnovená Lisabonská strategie snad přinesla více pracovních míst, ale ne vždy se 
jednalo o lepší pracovní místa. Poslední čísla EUROSTATU ukazují, že počet pracovních 
smluv na dobu určitou a zaměstnání na zkrácený úvazek v EU jako celku neklesl, ale stále 
nepřetržitě roste. Zatímco počet osob zaměstnaných na zkrácený úvazek se v období let 2000 
až 2006 zvýšil ze 16,2 % na 18,1 %, podíl zaměstnanců se smlouvou na dobu určitou stoupl 
z 12,3 % na 14,4 %. Ještě důležitější skutečností je to, že se podíl nedobrovolných smluv na 
dobu určitou v období let 2000 až 2005 v EU také zvýšil a dosáhl 7,5 % v případě žen a 6,7 % 
v případě mužů. V roce 2005 měla téměř třetina žen a mužů ve věku do 30 let smlouvy na 
dobu určitou, z nichž kolem 40 % si pracovní smlouvu na dobu určitou nezvolilo dobrovolně.  
Odhady EUROSTATU navíc ukazují, že veřejné výdaje na opatření aktivní politiky trhu 
práce se v posledních několika letech mírně snížily: za EU-15 z 0,701 % HDP v roce 2003 na 
0,64 % v roce 2004 a 0,544 % v roce 2005 a za celou EU z 0,62 % v roce 2004 na 0,525 % 
v roce 2005. Tyto údaje vypovídají o tom, že členské státy v současné době nepracují na 
vyváženém přístupu tzv. flexikurity.
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Navrhovatelka důrazně podporuje požadavek, který vzešel ze zasedání Evropské rady na jaře 
2007, aby v rámci lisabonské agendy členské státy lépe zohlednily společné cíle pro sociální 
oblast, a zajistily tak evropské integraci pokračující podporu občanů Unie. Jarní zasedání 
Evropské rady také zdůraznilo nutnost boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, zejména 
proti chudobě dětí, a potřebu poskytnout všem dětem rovné příležitosti v zájmu posílení 
sociální soudržnosti. Vzhledem k tomu, že sociální začlenění nepatří mezi cíle současné 
Lisabonská strategie, navrhovatelka doporučuje, aby současná Lisabonská strategie pro růst 
a zaměstnanost pozměnila své zaměření na růst, zaměstnanost a začlenění. V tomto ohledu by 
ráda připomněla závazek, který učinila Evropská rada ve dnech 15. a 16. června 2006 při 
přijetí obnovené strategie udržitelného rozvoje EU, a to využít součinnosti mezi Lisabonskou 
strategií pro růst a zaměstnanost a strategií udržitelného rozvoje EU. Tyto dvě strategie 
potvrzují, že hospodářské, sociální a environmentální cíle se mohou navzájem podporovat 
a měly by být prováděny společně. Jednou z hlavních výzev strategie udržitelného rozvoje EU 
je vybudování společnosti podporující sociální začlenění. Za tímto účelem se vytyčují 
operativní cíle a úkoly směřující ke snížení počtu lidí, kteří jsou ohroženi chudobou 
a sociálním vyloučením, k výraznému zvýšení účasti žen, starších osob a migrantů na 
pracovním trhu a k podpoře větší zaměstnanost mladých lidí. V souladu s obnovenou strategií 
udržitelného rozvoje EU a závěry Rady z roku 2007 týkající se lisabonské agendy je 
navrhovatelka toho názoru, že je nezbytné podporovat přijetí společných sociálních norem na 
úrovni EU a lépe uplatňovat normy stávající, vynaložit větší úsilí na boj proti chudobě 
způsobené nedostatečným odměňováním za práci a provázat integrované hlavní směry na 
jedné straně a otevřenou metodu koordinace v oblasti sociální ochrany a sociálního začlenění 
na straně druhé. Zahrnutím nových závazků do hlavních směrů se posílí sociální rozměr 
obnovené Lisabonské strategie.  

Tato zpráva důrazně doporučuje začlenění vyváženého přístupu založeného na „flexikuritě“ 
do samotných hlavních směrů politiky zaměstnanosti, aby se zajistilo, že výsledkem obnovené 
Lisabonské strategie bude nejen více pracovních míst, ale že tato pracovní místa budou 
kvalitnější. Tato zpráva se opírá o zprávu Evropského parlamentu přijatou na plenárním 
zasedání dne 29. listopadu 2007, kterou připravil Ole Christensen a která obsahovala návrh, 
aby Evropská rada přijala vyvážený soubor obecných zásad založených na vytváření kvalitní 
zaměstnanosti a posilování hodnot evropského sociálního modelu. Rovněž zohledňuje závěry 
Rady ve složení pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele z 5. a 6. 
prosince 2007, kdy přijala řadu obecných zásad flexikurity. V souladu s doporučeními 
sociálních partnerů a zprávou Evropského parlamentu vyjádřila Rada jednoznačné uznání 
důležitosti spolehlivého, integrovaného a vyváženého přístupu založeného na „flexikuritě“. 
Navrhovatelka také vítá skutečnost, že Rada ve složení pro zaměstnanost, sociální politiku, 
zdraví a ochranu spotřebitele vyzvala Komisi, aby učinila nezbytné kroky k zajištění 
příznivých podmínek pro vyvážené uplatňování přístupu založeného na flexikuritě členskými 
státy a k zahájení veřejné iniciativy v úzké spolupráci s evropskými sociálními partnery, aby 
se u příslušných zúčastněných stran na trhu práce posílila odpovědnost ve vztahu k zásadám 
a zvýšilo se povědomí občanů o flexikuritě, logice, z níž vychází, jejích hlavních prvcích 
i jejích důsledcích. 

Navrhovatelka by chtěla zdůraznit zásadní význam partnerství mezi vládami na místní, 
regionální a národní úrovni, vnitrostátními parlamenty, sociálními partnery a občanskou 
společností při provádění hlavních směrů politiky zaměstnanosti. Větší zapojení všech 
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zúčastněných stran povede z lepším výsledkům strategie pro zaměstnanost a rozvíří veřejnou 
diskusi. 

Navrhovatelka vyjadřuje své zklamání nad skutečností, že lisabonský program Společenství 
na období 2008–2010 obsahuje pouze v omezené míře konkrétní závazky pro sociální oblast. 
Naléhavě proto vyzývá Komisi, aby do poloviny roku 2008 přijala ambiciózní obnovenou
sociální agendu, jež by měla tvořit integrální a důležitou součást Lisabonské strategie. 
Obnovená sociální agenda by se měla vztahovat nejenom na vzdělávání, migraci 
a demografický vývoj a napomáhat řešit rozdíly v dovednostech, ale měla by obsahovat také
jasné závazky, pokud jde o posílení evropského sociálního acquis, s cílem zlepšit kvalitu 
zaměstnanosti a bojovat proti sociálnímu vyloučení, diskriminaci a chudobě.  

S ohledem na skutečnosti, které byly uvedeny výše, dochází navrhovatelka k závěru, že 
současné hlavní směry politiky zaměstnanosti není třeba v úplnosti přepracovávat, ale spíše je 
zapotřebí je ve zcela konkrétních bodech pozměnit. Přestože navrhovatelka podporuje změny, 
které Komise provedla ve vysvětlujících textech k hlavním směrům politiky zaměstnanosti, 
žádá rovněž revizi samotných hlavních směrů za účelem většího zviditelnění potřebných 
změn. Navrhovaný seznam změn základních směrů politiky zaměstnanosti se týká zejména 
posílení sociálního rozměru Lisabonské strategie (a jeho zviditelnění), kvality zaměstnání 
v rámci základních směrů prostřednictvím zavedení vyváženého přístupu založeného na 
flexikuritě a zařazení ustanovení o aktivním začlenění. Navrhovatelka vítá skutečnost, že 
Evropská komise zahrnuje cíle a referenční hodnoty v rámci evropské strategie zaměstnanosti 
do vysvětlujících textů. Kvůli zviditelnění však doporučuje, aby tyto cíle a referenční hodnoty 
k základním směrům vždy zůstaly jako příloha k hlavním směrům.
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