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1. Celková způsobilost, proevropské smýšlení a osobní nezávislost 

Které aspekty Vaší kvalifikace a osobních zkušeností hovoří pro Vaše jmenování 

komisařem a jsou obzvláště relevantní z hlediska obecného evropského zájmu, a to 

zejména v oblasti, za niž ponesete odpovědnost? Co Vás motivuje? Jak přispějete k 

vytváření strategického programu Komise? Jak budete uplatňovat hledisko rovnosti žen 

a mužů a začleňovat jej do všech politických oblastí Vašeho portfolia? Jak můžete 

Evropskému parlamentu prokázat svou nezávislost a jak hodláte zajistit, aby žádná z 

Vašich minulých, současných či budoucích aktivit nezpochybnila plnění Vašich 

povinností v rámci Komise? 

Do evropských záležitostí jsem zapojen po celou svou profesní dráhu: jako státní zaměstnanec 

i jako ministr lucemburské vlády. Jsem lucemburský občan a jako takový jsem od mládí 

zastáncem evropské integrace, neboť jsem přesvědčen, že s velkými výzvami, před nimiž jako 

Evropané stojíme, se dokáže vypořádat jen silná Evropa. Pevně věřím v základní hodnoty a 

zásady, na nichž je Evropa založena, a v nadcházejících letech vynaložím veškerou svou 

energii, abych bránil demokracii a podporoval sociální spravedlnost. Současně budu usilovat 

o rovná práva, soudržnost a sdílenou prosperitu, které patří k základním cílům Unie od jejích 

počátků. 

Jak se uvádí v nové strategické agendě na období 2019–2024, kterou Evropská rada v červnu 

přijala, jakož i v politických směrech, které v červenci předložila nově zvolená předsedkyně, 

Evropa musí nejen stát v čele přechodu ke zdravé planetě a nové digitální agendě. Evropa 

musí také více podporovat začleňování sbližováním lidí, podporou integrace a tím, že 

jedinečné evropské sociálně tržní hospodářství přizpůsobí tak, aby odpovídalo dnešním 

novým ambicím. Budu společně s Evropským parlamentem řešit výzvy, před nimiž Unie a její 

instituce stojí. 

Věřím, že předpokladem pro nastolení spravedlivé ekonomiky podporující začlenění je stavět 

na první místo občany, řešit zvětšující se nerovnosti, přijmout odlišnosti a hájit mezinárodní 

spolupráci v duchu mnohostrannosti a úzkého partnerství s OSN, zejména s ohledem na 

provádění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030. Po hospodářské a finanční krizi, z níž vzešla 

navíc ještě krize sociální, musíme pokročit ke společnosti, která je příznivější pro začleňování 

a zaměřuje se na člověka a je přitom i dále založena na hodnotách a důvěře. Je potřeba, aby 

Evropa sociální dimenzi učinila těžištěm svých politik a aby podněcovala vzestupné 

hospodářské a sociální sbližování. 

V tomto duchu chci podporovat obecné evropské zájmy a přispívat k působení Komise pod 

vedením Ursuly Von der Leyenové. Uplatním veškeré své znalosti a odbornost, abych pomohl 

jí a mým budoucím kolegům prosazovat priority Evropské unie a abych co nejúžeji 

spolupracoval s Evropským parlamentem, Radou, všemi relevantními zúčastněnými stranami, 
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včetně občanské společnosti, a zejména se sociálními partnery, na splnění politických cílů, 

které popsala nově zvolená předsedkyně ve svých politických směrech. 

V letech 2009 až 2018 jsem byl ministrem práce, zaměstnanosti a sociálních věcí, a jsem 

proto přesvědčen, že mám znalosti i zkušenosti k tomu, abych se stal příštím komisařem 

odpovědným za zaměstnanost a sociální věci. Během lucemburského předsednictví v roce 

2015 jsem předsedal Radě pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele. 

Dvakrát, v roce 2005 a 2015, jsem také měl příležitost zastupovat předsednictví Rady při 

jednáních s Evropským parlamentem.  

Budu-li ve funkci komisaře potvrzen, budu posilovat sociální dimenzi Evropy tím, že budu 

respektovat všechny hodnoty a zásady stanovené ve Smlouvách o EU, zejména ty, které jsou 

uvedeny v článcích 2 a 3 Smlouvy o Evropské unii, a zároveň budu sledovat obecné cíle 

stanovené v článcích 8, 9, 10 a 11 Smlouvy o fungování Evropské unie. Posilování sociální 

Evropy vyžaduje celostní přístup. Je třeba, abychom zrychlili provádění Evropského pilíře 

sociálních práv a účinně podněcovali synergii mezi všemi relevantními aktéry, politikami, 

nástroji a financováním. Své působení postavím na zásadách kolegiality, spravedlnosti, 

transparentnosti a začleňování.  

Úsilí o rovnost žen a mužů je předpokladem pro udržitelný rozvoj a budování spravedlivé a 

moderní společnosti podporující začlenění v EU i na celém světě. Rovnost žen a mužů budu 

začleňovat do všech oblastí politiky a právních předpisů náležejících do mého portfolia. Budu 

úzce spolupracovat s mými kolegy odpovědnými za rovnost žen a mužů v rámci nové 

evropské strategie pro rovnost pohlaví, kterou nastínila nově zvolená předsedkyně, přičemž se 

zaměřím zejména na aspekt zaměstnanosti v otázkách rovnosti žen a mužů, a budu tak činit v 

plné spolupráci s pracovní skupinou pro rovnost, která bude zřízena. 

Zavazuji se hned od svého jmenování plně dodržovat povinnosti týkající se nezávislosti, 

transparentnosti, nestrannosti a disponibility vymezené v čl. 17 odst. 3 Smlouvy o Evropské 

unii a v článku 245 Smlouvy o fungování Evropské unie.  

Pokud bude moje nominace na funkci komisaře potvrzena, budu plně respektovat ducha i 

literu Smluv, zejména povinnost jednat v evropském zájmu a nepřijímat pokyny. Budu též ctít 

kodex chování členů Evropské komise a jeho ustanovení o střetu zájmů. Mé prohlášení 

o zájmech je úplné, je přístupné veřejnosti a urychleně jej aktualizuji, pokud by byla zapotřebí 

jakákoli změna. 

2. Výkon funkce ve svěřeném portfoliu a spolupráce s Evropským parlamentem 

Jak vnímáte svou úlohu člena sboru komisařů? Jakou podle Vás nesete odpovědnost za 

výkon své funkce a za činnost Vašich útvarů a jak se budete ze své činnosti zodpovídat 

Parlamentu? Jaké konkrétní přísliby jste ochoten dát, pokud jde o větší 

transparentnost, intenzivnější spolupráci s Parlamentem a skutečné zohledňování 

postojů Parlamentu a vstřícnost k jeho žádostem o legislativní podněty? Pokud jde o 

zamýšlené iniciativy nebo probíhající postupy, budete Parlamentu poskytovat stejné 

informace a dokumenty jako Radě? 

Jako budoucí člen sboru komisařů budu plně dodržovat zásady kolegiality a přijmu úplnou 

politickou odpovědnost za činnosti v mé oblasti působnosti, jak je stanoveno v pověřovacím 

dopise, který mi byl zaslán dne 10. září. Jelikož vnímám sbor komisařů jako tým, všechny své 
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kolegy úzce zapojím do koncepce, rozvoje i do provádění všech politických iniciativ v mé 

oblasti působnosti.  

Úloha a spolupráce s Evropským parlamentem a jeho výbory 

V současné době jsem poslancem Evropského parlamentu, a jsem proto hluboce přesvědčen o 

významu této instituce. Spolupráce s Evropským parlamentem je tudíž pro mě zásadně 

důležitá. Mám v úmyslu pracovat s Parlamentem a jeho příslušnými výbory ve všech fázích 

procesu tvorby politik a politického dialogu. 

Účinná interinstitucionální spolupráce je nezbytná k tomu, aby institucionální systém EU 

fungoval a měl výsledky, jelikož zajišťuje efektivnost a legitimitu rozhodovacího procesu EU. 

Interinstitucionální spolupráce se opírá o klíčové zásady, jako je otevřenost, vzájemná důvěra, 

účinnost a pravidelná výměna informací. Politické směry a pověřovací dopisy nově zvolené 

předsedkyně Ursuly von der Leyenové tyto zásady plně reflektují a zdůrazňují záměr 

posilovat zvláštní vztah mezi Evropským parlamentem a Komisí. Budu-li potvrzen ve funkci 

komisaře, budu o tento cíl usilovat a budu přitom plně respektovat ustanovení rámcové 

dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí z roku 2010 a 

interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů z roku 2016. K jednání o 

posledně jmenované dohodě jsem přispěl ve své funkci jako zástupce Rady. Svou pravidelnou 

spolupráci s Evropským parlamentem povedu otevřeným, transparentním a konstruktivním 

způsobem tak, aby vedla k vytvoření zvláštního partnerství. 

V souladu s politickými směry nově zvolené předsedkyně Ursuly von der Leyenové budu 

otevřený k účasti na všech relevantních parlamentních rozpravách, zasedáních výborů a 

třístranných jednáních. Zajistím, aby do veškerého závažného vývoje v mé působnosti byly 

zapojeny parlamentní výbory. Zároveň jsem si pochopitelně plně vědom významu rovného 

zacházení s Parlamentem a Radou. Jak se uvádí v politických směrech, je v tomto ohledu 

nanejvýš důležité přejít ve všech sociálních politikách ke spolurozhodování, a to s náležitým 

ohledem na úlohu sociálních partnerů, která je popsána v článcích 154 a 155 Smlouvy o 

fungování Evropské unie. Jsem přesvědčen, že Komise se musí zodpovídat zvoleným 

poslancům Evropského parlamentu, a nejen v rámci běžného legislativního postupu.  

Zavazuji se také k tomu, že vztahy s mými kolegy i s útvary spadajícími do mé působnosti 

založím na loajalitě, důvěře, transparentnosti, pravidelné oboustranné výměně informací a 

vzájemné pomoci. Konkrétně se postarám o pravidelnou výměnu informací s předsedy 

relevantních parlamentních výborů, přímou komunikaci s koordinátory výborů a členy a 

zajistím, abych byl k dispozici pro dvoustranná jednání. Též zajistím, aby byl Evropský 

parlament pravidelně informován, zejména před významnými událostmi a v klíčových fázích 

mezinárodních jednání v oblastech spadajících do mé působnosti. 

Zajistím také, aby otázky poslanců Evropského parlamentu adresované Komisi, které spadají 

do mé působnosti, byly zodpovězeny rychle, přesně a nebyrokratickým způsobem. Před 

plenární zasedání Evropského parlamentu a/nebo jeho výbory předstoupím, vždy když budu 

požádán, abych zodpověděl otázky či poskytl konkrétní reakci. 

Transparentnost 

Nově zvolená předsedkyně von der Leyenová ve svých politických směrech zdůraznila, že 

aby občané Unii opět důvěřovali, měly by být naše orgány otevřené a měly by jít příkladem v 

oblasti transparentnosti. Budu s Evropskou radou a Parlamentem úzce spolupracovat na 



 

4 
 

nastolení větší transparentnosti v legislativním procesu. Občané by měli vědět, s kým se 

jakožto orgány, které jim slouží, v legislativním procesu setkáváme a jednáme a jaké postoje 

hájíme. Větší interinstitucionální spolupráce na základě podpory legitimity a odpovědnosti 

posílí účinnost a řádnou správu EU. 

Jsem proto plně odhodlán zajistit provedení dalekosáhlých ustanovení o transparentnosti 

a toku informací z Rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí 

a interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů. Zejména zajistím, aby 

byla tato ustanovení dodržována v mých strukturovaných dialozích a při dalších stycích s 

parlamentními výbory.  

Komise bude také pokračovat v úsilí o informování občanů o jejím působení, a to zejména 

formou dialogů s občany. Politické návrhy náležející do mé oblasti působnosti budou navíc v 

souladu se zásadami zlepšování právní úpravy založeny na náležitých konzultacích s 

příslušnými zúčastněnými subjekty, odborníky, sociálními partnery a veřejností.   

Zohledňování postojů Parlamentu a vstřícnost k jeho žádostem o legislativní podněty 

Nově zvolená předsedkyně von der Leyenová podporuje právo podnětu udělené Evropskému 

parlamentu. Zavázala se, že její Komise bude na usnesení Parlamentu přijatá většinou jeho 

poslanců reagovat formou legislativního aktu při plném dodržení proporcionality, subsidiarity 

a zásad zlepšování právní úpravy. K tomuto cíli se plně hlásím a v rámci závazku 

nastupujícího sboru komisařů o prohloubení partnerství s Evropským parlamentem budu s 

touto institucí spolupracovat ve všech fázích koncipování a projednávání usnesení. Zavazuji 

se k úzké spolupráci s příslušnými parlamentními výbory a k tomu, že budu aktivní a 

přítomen při přípravě usnesení. Pevně věřím, že se tím zlepší dialog, posílí důvěra a smysl 

týmové práce při naplňování společného cíle.  

Komise bude také účinně reagovat na postoje Parlamentu mimo jiné tím, že bude na 

parlamentní usnesení či požadavky na základě článku 225 SFEU v souladu s rámcovou 

smlouvou reagovat do tří měsíců od jejich přijetí. Komise zajistí nad celým procesem 

politický dohled.  

Jsem také plně odhodlán respektovat úlohu sociálních partnerů stanovenou v článcích 154 a 

155 Smlouvy o fungování Evropské unie. 

Poskytování informací a dokumentů 

V návaznosti na mé výše uvedené prohlášení o tom, že zajistím, aby do veškerého závažného 

vývoje v mé působnosti byly ve stejné době a za stejných podmínek jako Rada zapojeny 

parlamentní výbory, jsem si plně vědoma toho, že poskytování informací a dokumentů je 

zásadním aspektem prohlubování partnerství mezi Evropským parlamentem a Komisí. Jsem 

proto odhodlán zajistit plné provádění příslušných ustanovení rámcové dohody mezi oběma 

orgány, jakož i interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů. 

Lisabonská smlouva stanoví rovnost Parlamentu a Rady jako spolunormotvůrců a já zajistím, 

aby se tato rovnost dodržovala z hlediska způsobu sdílení informací v oblastech náležejících 

do mé působnosti.  

 

 

Otázky Výboru pro zaměstnanost a sociální věci 
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3.  Plné provádění evropského pilíře sociálních práv má zásadní význam pro řešení 

výzev, kterým EU čelí. Na kterých legislativních pilířích hodláte budovat sociální 

Evropu a které konkrétní legislativní návrhy a finanční podporu předpokládáte na 

úrovni Unie za účelem dosažení sociálního pokroku a spravedlivého přechodu k 

udržitelné společnosti pro všechny občany v Evropě?  

 

Evropa čelí řadě výzev a trendů, na které je třeba ambiciózně reagovat. Jelikož naše 

ekonomiky a společnost procházejí digitální a ekologickou transformací a čelí 

demografickým změnám, je důležitější než kdy jindy učinit sociální práva a spravedlnost 

těžištěm přechodu k udržitelné Evropě. Úspěchy našeho sociálně tržního hospodářství na tom 

závisejí. Jsem pevně přesvědčen, že aby byla Evropa silnější –  hospodářsky i sociálně – 

musíme investovat do lidí a zajistit, aby byli Evropané chráněni a zároveň vybaveni k tomu, 

aby dokázali těmto výzvám čelit, čímž podpoříme jejich dobré životní podmínky. 

 

Od začátku jsem zastáncem evropského pilíře sociálních práv. Zúčastnil jsem se sociálního 

summitu v Göteborgu, kde byl pilíř v listopadu 2017 vyhlášen Evropským parlamentem, 

Radou a Komisí. Tento pilíř je silným politickým závazkem hlav států a vlád EU, jakož i 

Evropského parlamentu k zajištění lepšího uzákonění a uplatňování sociálních práv.  

 

Pod vedením nově zvolené předsedkyně von der Leyenové a ve spolupráci se jmenovaným 

místopředsedou Dombrovskisem, jakož i s ostatními mými kolegy v Komisi, učiním, co bude 

v mé moci, abych s použitím plnohodnotného akčního plánu a návrhů s konkrétním účinkem 

v praxi provedl práva a zásady obsažené v evropském pilíři sociálních práv a zajistil, aby byly 

účinné a relevantní pro naše občany.   

 

Věřím, že tento akční plán by měl zahrnovat úroveň Unie i úroveň členských států s ohledem 

na jejich příslušné pravomoci a v plném souladu se zásadou subsidiarity, jak se zdůrazňuje 

také ve strategické agendě Evropské rady z června 2019. Pokrok v akčním plánu vyžaduje 

společné a  aktivní působení mezi všemi partnery, konkrétně v Evropském parlamentu, s 

členskými státy, sociálními partnery a s dalšími zúčastněnými stranami v rámci občanské 

společnosti. Při posilování sociálních práv a podpoře udržitelného a růstu podporujícího 

začleňování zaujímá ústřední místo i sociální dialog. Provádění pilíře přispěje ke splnění 

celkového plánu, kterým je splnit cíle udržitelného rozvoje OSN, což je v souladu s 

vedoucími zásadami stanovenými nově zvolenou předsedkyní v politických směrech a 

pověřovacích dopisech. 

 

Na úrovni Unie to bude vyžadovat použití všech dostupných nástrojů: od právních nástrojů po 

koordinaci politik a financování. Nově zvolená předsedkyně ve svých politických směrech 

zahrnula řadu iniciativ, které spadají do působnosti pilíře, z nichž budu vycházet. Patří sem: 

 

• právní nástroj o spravedlivé minimální mzdě s náležitým respektem pro stanovování 

mezd podle vnitrostátních tradic, prostřednictvím kolektivních smluv nebo právních 

ustanovení,  

• evropská dětská záruka,  

• posílení záruky pro mladé lidi,  

• hledání způsobů, jak zlepšit pracovní podmínky pracovníků platforem,  

• aktualizace agendy dovedností, 

• zajištění plného provádění směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým 

životem, 
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• intenzívnější boj proti chudobě. 

 

Další návrhy budou rovněž znamenat smysluplný příspěvek k akčnímu plánu, o který budu 

společně se svými kolegy ve sboru komisařů aktivně usilovat. Je to:  

• návrh na evropský systém zajištění pro případ nezaměstnanosti,  

• nová evropská strategie pro rovnost pohlaví, včetně opatření na zavedení závazných 

opatření na podporu transparentnosti. 

 

Toto jsou další opatření obsažená v politických směrech, která představují ambiciózní výchozí 

bod pro zahájení diskuse s členskými státy, Evropským parlamentem, sociálními partnery a 

organizacemi občanské společnosti, jejímž cílem je zajistit, aby se 20 zásad pilíře stalo 

skutečností.    

 

V EU je stále více než 100 milionů lidí ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením. To 

je nepřijatelné. V boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení se musíme dále angažovat. Jsem 

odhodlán plně využít nástrojů, které mám k dispozici, abych zajistil dynamický trh 

pracovních míst, rovné příležitosti a spravedlivé pracovní podmínky, jakož i prosperující 

odvětví sociální ekonomiky. Co se týče sociálního začleňování, je třeba ještě vyvinout nemalé 

úsilí, aby byla zajištěna přiměřená podpora příjmu, trhy práce příznivé pro začleňování a 

přístup ke kvalitním službám. V tomto ohledu spoléhám na to, že Evropský parlament se 

mnou prozkoumá, jak nejlépe stát na straně těch, kdo nás nejvíce potřebují, a zároveň při tom 

plně dodržet zásadu subsidiarity. 

 

Domnívám se také, že můžeme a měli bychom vyvíjet větší úsilí v oblasti dovedností. 

Vzdělávání a odborná příprava hrají velmi důležitou úlohu nejen při zajišťování rovných 

příležitostí a přístupu na trh práce, ale také z hlediska stimulace vzestupného růstu a 

prosperity prostřednictvím probíhající zelené a digitální transformace. Předložím proto 

aktualizovanou agendu dovedností s cílem zjistit a doplnit nedostatek dovedností, vyřešit 

nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi a podpořit prohlubování dovedností 

a rekvalifikaci a zohlednit tak budoucnost práce a digitalizaci našich ekonomik. Zejména 

budu zkoumat myšlenku individuálních studijních účtů pro osoby v produktivním věku. Jsou 

plně v souladu se zásadami 1 a 4 pilíře. Tyto účty vybaví jednotlivce tak, aby získali kontrolu 

nad vlastní profesní dráhou a vzděláváním. 

 

Akční plán by měl vybízet k přijetí opatření také členské státy. Evropský semestr by měl 

zůstat hlavním nástrojem k začlenění podpory vysoké úrovně zaměstnanosti, sociální ochrany 

a začleňování a sociálních práv do našich hospodářských politik, neboť je třeba si uvědomit, 

že hospodářský a sociální pokrok jsou provázané a stejně důležité. Je třeba znovu zaměřit 

evropský semestr na integraci cílů udržitelného rozvoje, abychom ukázali, že v hospodářském 

rozvoji musí jít udržitelnost z hlediska životního prostředí ruku v ruce se sociální 

udržitelností. Semestr by měl dále vést členské státy směrem k účinnějšímu poskytování 

sociálních práv formou doporučení založených na faktech a spolehlivé analýze, včetně 

monitorování sociální výkonnosti prostřednictvím srovnávacího přehledu. Větší zaměření 

na zaměstnanost a sociální výkonnost navíc přispěje i ke zvýšení odolnosti a prohloubení 

hospodářské a měnové unie.  

 

Plnění zásad pilíře vyžaduje více investic do lidí. V případě nové generace fondů EU po roce 

2020 se budu se snažit zajistit, aby podpora poskytovaná z Evropského sociálního fondu plus 

(ESF+) a z dalších fondů směřovala na politické priority vytyčené v kontextu evropského 

semestru, které jsou v souladu se zásadami pilíře. ESF+ jakožto hlavní nástroj EU pro 
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investování do lidí podpoří členské státy při řešení problémů, jako je chudoba dětí 

a nezaměstnanost mladých, zejména pak tam, kde z evropského semestru a ze srovnávacího 

přehledu sociálních ukazatelů vyplývá, že příslušné členské státy nedosahují optimálních 

výsledků. Spoléhám rovněž na závazek Evropského parlamentu, že zajistí tento soulad mezi 

našimi politickými prioritami a fondy EU během nadcházejícího legislativního procesu.  

 

Musíme také zajistit, aby příští generace mohly žít na čisté planetě. Musíme umožnit 

spravedlivý přechod pro všechny. Řada pracovníků a jejich rodin má obavy, že k přechodu 

dojde na jejich úkor nebo na úkor jejich dětí. Budoucí fond pro spravedlivý přechod uvedený 

v politických směrech nově zvolené předsedkyně podpoří nejpostiženější území a připraví lidi 

tak, aby dokázali těžit z výhod, které vyplynou z posunu směrem ke klimaticky neutrálním 

ekonomickým modelům.  

 

 

4.  Ve svých politických směrech na období 2019–2024 se nově zvolená předsedkyně 

Ursula von der Leyenová mimo jiné zavazuje zajistit, aby každý pracovník v Unii měl 

spravedlivou minimální mzdu, vytvořit evropskou záruky pro děti a učinit ze záruky 

pro mladé lidi trvalý nástroj pro boj proti nezaměstnanosti mladých lidí. 

 Můžete vysvětlit, z čeho tyto iniciativy a závazky přesně sestávají, které 

konkrétní nástroje a legislativní i nelegislativní iniciativy použijete k jejich dosažení, zda 

jsou slučitelné s vnitrostátními právními předpisy členských států a systémy 

kolektivního vyjednávání v těch členských státech, kde se o mzdách rozhoduje výhradně 

prostřednictvím kolektivního vyjednávání, a pokud ano, jakým způsobem jsou 

slučitelné?  

- spravedlivá minimální mzda; 

 

V posledních několika letech byly v EU vytvořeny miliony pracovních míst. Stále však 

čelíme problémům spojeným s nerovností a chudobou pracujících. Nově zvolená předsedkyně 

to jasně uvedla: každý pracující v EU by měl pobírat spravedlivou minimální mzdu. Budu 

usilovat o to, aby se práce vyplácela a aby s ohledem na vnitrostátní hospodářské a sociální 

podmínky pracujícím poskytovala důstojné živobytí.  

 

Návrh, který vychází z evropského pilíře sociálních práv, by navíc vyžadoval, aby byla 

přiměřená minimální mzda stanovena transparentním a předvídatelným způsobem. Tato 

iniciativa EU týkající se minimálních mezd by měla nejen chránit pracovníky v celé Evropě, 

ale měla by také zlepšit koordinaci politik EU, což by členským státům umožnilo řešit 

společné výzvy účinněji s ohledem na vzestupné hospodářské a sociální sbližování. Tato 

iniciativa by mohla zahrnovat společné zásady pro členské státy pro stanovování minimální 

mzdy, společné ukazatele pro posuzování jejich politik jako způsob podpory sbližování při 

plném respektování pravomocí členských států a sociálních partnerů, jakož i vnitrostátních 

tradic vyjednávání o mzdách. Je proto důležité s přihlédnutím k časovému harmonogramu 

uvedenému v politických směrech nově zvolené předsedkyně konzultovat všechny příslušné 

zúčastněné strany.  

 

Spravedlivou minimální mzdu lze skutečně stanovit formou kolektivních smluv nebo 

právních ustanovení v závislosti na tradicích jednotlivých zemí. Podobně jako nově zvolená 

předsedkyně jsem rozhodným zastáncem hodnoty sociálního dialogu mezi zaměstnavateli 

a odbory, tedy lidmi, kteří nejlépe znají své odvětví a svůj region.  
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- Evropská dětská záruka 

Plně sdílím závazek nově zvolené předsedkyně vytvořit evropskou dětskou záruku. V souladu 

s evropským pilířem sociálních práv mají všechny děti právo na ochranu před chudobou 

a znevýhodněné děti mají nárok na zvláštní opatření, která posílí jejich rovné příležitosti. 

Dětská záruka  by tedy měla zvýšit hodnotu stávajících opatření na vnitrostátní úrovni 

i na úrovni EU s cílem zajistit, aby každé dítě v nouzi mělo přístup k základním službám, jako 

je zdravotní péče a vzdělávání. Zajistím, abychom pečlivě zvážili zjištění, která vyplynou z 

probíhající přípravné akce, jak požaduje Evropský parlament, a nalezli tak nejvhodnější 

postup a nástroje potřebné pro realizaci evropské dětské záruky. 

 

Komise může podpořit členské státy při zlepšování přístupu k těmto základním službám 

prostřednictvím cílených politických pokynů a finanční pomoci, konkrétně z Evropských 

strukturálních a investičních fondů. Dovolte mi připomenout, že děti v nouzi jsou z 

evropských fondů podporovány již během stávajícího programového období. Pro budoucnost 

je zásadní, abychom využili potenciál budoucího Evropského sociálního fondu plus, přičemž 

v této souvislosti náležitě zohledníme požadavky Evropského parlamentu.  

 

Aby se zlepšila situace dětí, je často třeba zlepšit situaci jejich rodiny. Pro děti mají 

přínos investice určené na podporu rovnosti žen a mužů ve všech oblastech, včetně přístupu 

k zaměstnání, kariérního postupu, sladění pracovního a soukromého života a prosazování 

zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou práci. 

 

- Záruky pro mladé lidi 

Stejně jako nově zvolená předsedkyně jsem od počátku velkým zastáncem záruky pro mladé 

lidi, jelikož je spouštěčem významných strukturálních reforem. Mám proto v úmyslu posílit 

náš společný závazek vůči mladým lidem, který Evropský parlament a evropští političtí 

představitelé potvrdili v zásadě 4 evropského pilíře sociálních práv. Záruku pro mladé lidi 

jsme přijali před šesti lety, abychom reagovali na vážnou krizi. Od té doby záruka každoročně 

pomáhá zlepšit vyhlídky pro 3,5 milionu mladých lidí. 

 

Nezaměstnanost mladých lidí v EU dnes klesla na rekordně nízkou úroveň. Mezi členskými 

státy i uvnitř členských států však panují velké rozdíly. Nezaměstnanost mladých lidí je v 

některých zemích stále příliš vysoká. V těchto případech jde o strukturální problém, který 

vyžaduje trvalou pozornost. Také požadavky na dovednosti na trhu práce se rychle mění. 

Přechody ze školy na pracovní místa trvají déle a mnozí mladí lidé zahajují svou kariéru 

s dočasnými a atypickými smlouvami. Často jim během jejich rané kariéry chybí plná sociální 

ochrana. Záruka pro mladé lidi bohužel zatím nedosahuje na všechny mladé lidi, kteří nejsou 

zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy. 

 

Při řešení těchto problémů si musíme klást vyšší cíle a musíme zajistit, aby se záruka pro 

mladé lidi přizpůsobila měnícím se potřebám mladých lidí. Jsem přesvědčen, že bychom měli 

poznat věkovou skupinu, kterou podporujeme, zjistit, jak zlepšit kvalitu toho, co jí záruka pro 

mladé lidi poskytuje. Měli bychom se také zabývat způsoby, jak posílit partnerství mezi 

příslušnými zúčastněnými subjekty, jak vybavit mladé lidi správnými dovednostmi 

(digitálními a environmentálními), jak podpořit integrovanější služby mladým lidem a zajistit 

lepší profesní poradenství.  

 

Tato ambice vyžaduje odpovídající finanční podporu na vnitrostátní  i evropské úrovni 

prostřednictvím budoucího Evropského sociálního fondu plus. Musíme více usilovat o to, aby 

žádný mladý člověk nebyl ponechán bez pomoci. 
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5.  Jaké konkrétní legislativní a nelegislativní iniciativy hodláte navrhnout v oblasti, 

za kterou jste odpovědný, zejména za účelem:  

 – zlepšení zdraví a bezpečnosti pracovníků a usnadnění opětovného začlenění 

těch pracovníků, kteří se zotavují, zejména v souvislosti se škodlivými látkami, stresem a 

muskuloskeletálními poruchami a chronickými onemocněními, včetně rakoviny;  

 

Pokud jde o ochranu bezpečnosti a zdraví při práci a hledání možností, jak pokročit a 

překonat stávající strategický rámec v této oblasti, jehož platnost skončí v roce 2020, kladu si 

vysoké cíle. Je třeba, abychom sociální partnery, inspektoráty práce a orgány pro bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci jasně upozornili na to, že Unie je připravena zajistit vysoké normy na 

všech pracovištích. Aby byl tento signál zřetelný, bude velmi důležité řešit zejména smrtelné 

úrazy. Musíme pečlivě prozkoumat politické nástroje k řešení klíčových rizik, jako je 

rakovina, stres, poruchy duševního zdraví a muskuloskeletární poruchy. Budu spolupracovat 

se sociálními partnery a Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, aby 

se u zaměstnanců i pracovníků rozvinula skutečná kultura prevence, pokud jde o pracovní 

stres, muskuloskeletální poruchy a chronická onemocnění.  

Jsem také zastáncem toho, abychom pokračovali v práci na aktualizaci směrnice o 

karcinogenech a aktualizovali mezních hodnot pro látky, kterým jsou vystaveny miliony 

pracujících v celé Evropě; to je ještě důležitější v kontextu transformace naší ekonomiky.  

 

Dále je nezbytné zajistit bezproblémový návrat do práce po nemocech všeho druhu; je to 

důležité nejen pro příslušné jedince  a jeho rodinu, ale také pro podniky a společnost obecně. 

Vyžaduje koordinovaný přístup zahrnující služby zaměstnanosti, sociální a zdravotní služby 

na vnitrostátní úrovni v úzké spolupráci se sociálními partnery. Měli bychom Evropský 

sociální fond využívat s cílem pomoci lidem, aby se co nejrychleji znovu začlenili do 

aktivního pracovního života. 

 

 – zajištění toho, aby členské státy měly dostatečnou flexibilitu při definování 

cílových skupin pro přístup k sociálnímu bydlení;  

 

Jsem přesvědčen, že bydlení hraje při posilování sociálního začlenění a soudržnosti klíčovou 

úlohu. Investice do udržitelného bydlení budou těžištěm přechodu na zelené hospodářství. 

Všichni, komu chybí dostatečné prostředky, by měli obdržet sociální pomoc a podporu v 

oblasti bydlení, jak je stanoveno v Listině základních práv Evropské unie. Listina mluví velmi 

jasně: v rámci boje proti sociálnímu vyloučení a chudobě Unie uznává a respektuje právo na 

sociální pomoc a pomoc v oblasti bydlení, jejichž cílem je zajistit – v souladu s pravidly 

stanovenými právem Unie a vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi – důstojnou 

existenci pro všechny, kdo nemají dostatečné prostředky. Zásada 19 pilíře sociálních práv 

rovněž stanoví, že přístup k sociálnímu bydlení a pomoc v oblasti bydlení by měly být 

poskytovány těm, kdo to potřebují. Za těmito základními zásadami stojím. Jsem přesvědčen, 

že situaci v oblasti bydlení v členských státech je třeba dále sledovat v rámci evropského 

semestru a že na základě posouzení srovnávacího přehledu sociálních ukazatelů by měla být 

doporučení pro jednotlivé země v relevantních případech pečlivě přizpůsobena specifickým 

podmínkám existujícím v různých členských státech. 

 

Mám velký zájem jednat s Evropským parlamentem o dalším postupu na podporu členských 

států – v mezích pravomocí Unie a v souladu se zásadou subsidiarity. 

 

 – zajištění toho, aby ohlášená evropská strategie pro rovnost pohlaví překročila 

rámec opatření na podporu rovnosti žen a mužů v oblasti zaměstnanosti tak, aby 
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zahrnovala strategii pro rozmanitost a začlenění, která bude vhodná pro 21. století a 

bude obsahovat opatření zaměřená na odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů, 

kariérních a důchodových rozdílů a předcházení diskriminaci pro všechny;  

 

Jak jsem již uvedl, budu vyvíjet úsilí o zapracování rovnosti žen a mužů do všech oblastí 

politiky, která náležejí do mojí působnosti. Moje kolegyně Helena Dalliová, nominovaná na 

funkci komisařky pro rovnost, má při plnění svého úkolu vypracovat ambiciózní a komplexní 

strategii pro rovnost žen a mužů orientovanou na budoucnost mou plnou podporu. 

Potřebujeme strategii, která se zaměří na strukturální a systematickou nerovnost, jíž ženy 

a dívky i nadále čelí, včetně rozdílů v zaměstnanosti, odměňování a důchodech žen a mužů. 

Ve všech těchto záležitostech hrají zásadní úlohu sociální partneři, a je proto třeba je důkladně 

zapojovat do všech politických cyklů. Nad rámec rovnost žen a mužů je jasné, že je třeba řešit 

širší agendu pro rovnost a rozmanitost, zejména pokud jde o přístup na trh práce a situaci na 

pracovišti. Jak nově zvolená předsedkyně von der Leyenová uvedla ve svých politických 

směrech, potřebujeme rovnost pro všechny a rovnost ve všech jejích významech. Zajistím, 

aby mé útvary byly nápomocny nominované kandidátce na komisařku Dalliové a její 

pracovním skupinám, které náležejí do mého portfolia. 

 

Konkrétně, s ohledem zásadu 9 evropského pilíře sociálních práv týkající se rovnováhy mezi 

pracovním a soukromým životem budu nominovanou kandidátku na komisařku Dalliovou 

důrazně podporovat  při zajišťování včasného provedení nově přijaté směrnice o rovnováze 

mezi pracovním a soukromým životem. V současné době již probíhá důkladná práce za účasti  

členských států, jejímž cílem je zajistit sběr přesných údajů o pracovním volnu z rodinných 

důvodů. 

 

Dostatečnost, dostupnost a kvalita služeb formální péče, včetně péče o děti, může významně 

ovlivnit rozhodování žen o tom, zda zůstanou na trhu práci či nikoliv. Více než 10 % žen je 

neaktivních z důvodu pečovatelských povinností. Tato volba má výrazný dopad na rozdíly 

v zaměstnanosti, odměňování a důchodech. Útvary v mé pravomoci se touto otázkou společně 

s členskými státy zabývají, a to jak na politické úrovni, tak z hlediska finančního krytí – s 

pomocí Evropského sociálního fondu. Budu se snažit k této práci přispět. 

 

Mám také v úmyslu věnovat zvláštní pozornost politikám v oblasti dlouhodobé péče. V této 

oblasti řada žen působí – a vykonává tak neplacenou neformální práci. Zlepšení v poskytování 

služeb dlouhodobé péče umožní ženám, které v současné době nemohou pracovat kvůli 

pečovatelským povinnostem, aby se zapojily do trhu práce. 

 

Neměli bychom rovněž zapomínat na nadměrné zastoupení žen  na nejistých pracovních 

místech: tvoří drtivou většinu pracovníků na částečný úvazek a často a často volí variabilní 

pracovní dobu a smlouvy na dobu určitou. Jde o další faktor, který výrazně posiluje rozdíly 

mezi ženami a muži. V tomto ohledu zajistím, aby byly všechny právní nástroje, které mají 

členské státy k dispozici, řádně prováděny: doporučení o přístupu k sociální ochraně, 

směrnice o práci na částečný pracovní úvazek a o pracovních poměrech na dobu určitou a 

směrnici o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách. 

 

Jedním z nejsilnějších nástrojů k monitorování rozdílů mezi ženami a muži z hlediska 

zaměstnanosti, odměňování a důchodů bude i nadále evropský semestr. Provádění opatření 

zaměřených na dosažení rovnosti žen a mužů bude navíc stát v popředí také u nástrojů 

financování, konkrétně v případě ESF+.  
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 – vypracování řešení v oblasti koordinace sociálního zabezpečení, které zohlední 

různé sociální systémy v členských státech;  

Odstupující Komise na konci roku 2016 navrhla revizi  v zájmu  koordinace pravidel 

sociálního zabezpečení s cílem zajistit, aby tato pravidla byla spravedlivější, srozumitelnější a 

aby se snáze uplatňovala. Jsem přesvědčen, že tato revize je potřebná, aby bylo možno 

reagovat na nové výzvy a příležitosti v oblastech, jako je dlouhodobá péče, dávky v 

nezaměstnanosti, rodinné dávky a pravidla o platných právních předpisech. V březnu 2019 

dosáhli spolunormotvůrci vyvážené prozatímní dohody o koordinaci sociálního zabezpečení. 

Skutečnost, že nebylo možné tuto dohodu přijmout před přerušením činnosti Evropského 

parlamentu v důsledku nedostatku kvalifikované většiny v Radě, neznamená, že tyto 

problémy zmizely. Naopak, jsem přesvědčen, že je naléhavě nutné obnovit práci s cílem 

nastolit lepší pravidla pro koordinaci sociálního zabezpečení pro ty, kdo žijí a pracují přes 

hranice. 

 

Odstupující Komise nyní spolupracuje s Radou a novým Evropským parlamentem s cílem co 

nejdříve dospět ke konečné dohodě. Tuto problematiku je naléhavě nutné řešit z řady důvodů. 

Doufám v rychlé uzavření ambiciózní dohody, která bude modernizovat a chránit práva lidí, 

kteří se stěhují do jiné země EU, a že usnadní spolupráci mezi vnitrostátními orgány s cílem 

předcházet zneužívání a podvodům. Jsem nadále přesvědčen, že konečná dohoda je blízko. 

 

 – boje proti podvodům a mzdovému dumpingu u pracovníků s nejistým 

zaměstnáním, jako jsou mobilní pracovníci, sezónní pracovníci, pracovníci digitálních 

platforem, a prosazení toho, aby digitální platformy považovaly své pracovníky za 

zaměstnance s pracovními právy a sociální ochranou, které vyplývají z postavení 

pracovníků, a nikoli za osoby samostatně výdělečně činné?  

 

Již ve své bývalé funkci ministra práce, zaměstnanosti a sociální a solidární ekonomiky jsem 

důrazně podporoval evropský pilíř sociálních práv a všechny iniciativy odstupující Komise, 

která tyto zásady uplatňovala v řadě různých oblastí. Jako komisař budu usilovat 

o pokračování této práce: jednak tím, že zajistím důkladné provádění právních předpisů EU 

přijatých v posledních letech, jednak tím, že v případě potřeby navrhnu nové iniciativy. 

Situaci pracovníků v nejistých formách zaměstnání je třeba řešit v souladu se zásadami 

stanovenými v evropském pilíři sociálních práv.  

 

Mobilní pracovníci budou brzy těžit z nových pravidel, která zajistí, aby byli vyslaní 

pracovníci placeni za stejných podmínek jako místní pracovníci v jednotlivých členských 

státech. Evropský orgán pro pracovní záležitosti byl zřízen, aby posílil poskytování informací 

a spolupráci mezi členskými státy, mimo jiné v boji proti nehlášené práci. Jako komisař budu 

věnovat velkou pozornost provedení ve vnitrostátním právu a uplatňování revidované 

směrnice o vysílání pracovníků a důslednému uplatňování směrnice o prosazování práva z 

roku 2014. Budu Evropskému orgánu pro pracovní záležitosti poskytovat nezbytné podněty, 

abych zajistil, že tento orgán udrží vysokou úroveň ambicí, mimo jiné pokud jde o koordinaci 

a podporu společných inspekcí a výměnu příslušných informací mezi členskými státy. 

 

Je třeba pozorně sledovat situaci zranitelných pracovníků, jako jsou někteří sezónní 

pracovníci, pracovníci na zavolanou nebo pracovníci platforem. Důstojné, transparentní a 

předvídatelné pracovní podmínky jsou pro náš hospodářský model nezbytné. Nejdříve ze 

všeho zajistím, aby byly na ochranu těchto pracovníků náležitě prosazovány stávající právní 

předpisy EU v oblasti práce. Směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních 

podmínkách, která je hlavním krokem směrem k modernizaci práv pracovníků na jejich 
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ochranu v novém světě práce, bude provedena ve vnitrostátním právu během mého mandátu. 

Zajistím, aby Komise úzce spolupracovala s členskými státy na přípravě účinných 

vnitrostátních právních předpisů, kterými tuto směrnici provedou do vnitrostátního práva. 

Tato situace nejenže aktualizuje a rozšiřuje písemné informace, které musí všichni pracovníci 

na začátku obdržet – včetně pracovníků platforem a příležitostných a pracovníků v cizí 

domácnosti. Vytváří rovněž nová práva na ochranu osob v nejvíce nejistých a nejtíživějších 

situacích, jako jsou pracovníci na smlouvu na nulový počet hodin nebo pracovníci 

na zavolání. Tato směrnice má silnou kapitolu o prosazování, aby bylo zajištěno, že tato práva 

nebudou existovat pouze na papíře.  

 

Zvláště v případě práce prostřednictvím platforem platí, že jde o nový a dynamicky se 

rozvíjející podnikatelský model, který má dopad na rozvržení  a budoucí tvář práce. Platformy 

poskytují podnikům i pracovníkům novou flexibilitu, dávají řadě lidí příležitost vstoupit na 

trh práce nebo získat další příjem. Zároveň ale také zpochybňují stávající zákonný pracovní 

poměr, sociální rámce, jakož i sociální dialog. Pracovní normy a přístup k sociální ochraně 

musí být zaručeny všem kategoriím pracovníků. Pro řadu lidí pracujících prostřednictvím 

platforem narůstá nejistota v mnoha oblastech, včetně jejich zaměstnaneckého statusu, 

pracovních podmínek, přístupu k sociální ochraně a k odborovému zastoupení a kolektivnímu 

vyjednávání. Domnívám se, tato problematika si zaslouží více pozornosti a já budu v 

návaznosti na závazek nově zvolené předsedkyně hledat způsoby, jak zlepšit pracovní 

podmínky pracovníků platforem, přičemž se budu inspirovat ve světě tam, kde dochází k 

příznivému vývoji. 

 

Jsem důrazným zastáncem doporučení Rady o přístupu k sociální ochraně. Jádrem tohoto 

doporučení je zásada, že všichni pracovníci a osoby samostatně výdělečně by měli mít přístup 

k odpovídající sociální ochraně. Jako komisař budu tuto zásadu neúnavně připomínat a 

zmobilizuji všechny nástroje, které mám dispozici, aby platila v celé Evropě. Podle mého 

názoru by budoucnost práce neměla být synonymem nejistoty. Proto se budou muset vyvíjet 

systém sociální ochrany. 

 

 

6.  Budoucnost práce je téma, které bude v příštích pěti letech patřit mezi významná 

témata. Na pracovním trhu se již projevují a ze střednědobého hlediska se budou nadále 

projevovat změny a výzvy, jako je digitalizace, automatizace, robotizace a změny a 

výzvy spojené s bojem proti změně klimatu. Na jedné straně to povede ke zvyšování 

počtu a kvality pracovních míst, pro která musíme mít jiné a lepší pracovníky. Evropa 

potřebuje inteligentní právní předpisy, aby využila sílu technologií a vytvořila 

ekologická pracovní místa a zároveň integrovala do pracovní síly zranitelné pracovníky. 

Na druhé straně digitalizace povede ke snížení některých pracovních míst.  

 Jak vnímáte tento panoramatický obraz a, zejména, předpokládáte možnost 

vytvořit na evropské úrovni silnou a ucelenou střednědobou strategii, která by Evropské 

unii a evropským občanům poskytla vhodné nástroje pro řešení těchto problémů? Jak 

konkrétně hodláte podporovat využívání systémů odborného vzdělávání ve všech 

členských státech za účelem řešení těchto problémů a jaké kroky podniknete s cílem 

zabezpečit, zachovat a podporovat profesní rozvoj ve venkovských oblastech tváří v tvář 

současným změnám a výzvám a zajistit, abychom měli správné dovednosti pro ochranu 

a zhodnocení našich venkovských společenství, která by se měla stát udržitelnými 

a inkluzivními místy, kde lidé mohou žít a pracovat?  
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Za utváření budoucnosti práce odpovídáme jakožto tvůrci politik společně všichni. Musíme 

proměnit výzvy v příležitosti. Digitalizace a přechod na uhlíkově neutrální ekonomiku mají 

potenciál vytvářet pracovní místa a vést k tolik potřebným inovacím, investicím a 

hospodářské prosperitě. Musíme zajistit, aby z těchto nových příležitostí měli prospěch 

všichni Evropané a všechny evropské regiony. Mnohá pracovní místa se výrazně změní. Řada 

nových pracovních míst vznikne; ta však budou vyžadovat nové dovednosti, z nichž některé 

dnes ještě ani neznáme. Digitální éra je zde a již nyní mění způsob, jak pracujeme. Cenný 

vhled do našich opatření může poskytnout Evropská nadace pro zlepšení životních a 

pracovních podmínek. 

 

Přístup EU k budoucnosti práce 

Evropský pilíř sociálních práv již poskytuje spolehlivý kompas při řešení problémů nového 

světa práce, které se řeší i prostřednictvím evropského semestru. Na tyto výzvy budu reagovat 

ve spolupráci se svými kolegy odpovědnými za jiná portfolia, mezi něž patří celá řada témat, 

která náležejí do oblasti zaměstnanosti a sociálních politik nebo tuto oblast přesahují. Budeme 

působit ve spolupráci s vnitrostátními a místními tvůrci politik, jakož i s občanskou 

společností. Já spoléhám zvláště na Evropský parlament a sociální partnery, že přispějí k 

rozvoji a realizaci evropské reakce na budoucnost práce.  

 

Podle mého názoru by se tento přístup měl v prvé řadě zaměřit na zlepšování kvality 

pracovních míst. Lidé pracující v EU si zaslouží dobré pracovní podmínky, mimo jiné 

důstojnou mzdu, a my bychom měli hledat způsoby, jak rozšířit přístup k odborné přípravě 

a sociální ochranu pro všechny – včetně osob pracujících na digitálních platformách. 

 

Je třeba posílit evropskou hospodářskou a sociální správu, konkrétně začleněním cílů OSN 

v oblasti udržitelného rozvoje do evropského semestru. 

 

Je třeba, abychom podporovali regiony a odvětví, které se neúměrně potýkají s rušivým 

dopadem změn. Právě v tomto případě bychom mohli využívat širokou škálu fondů a 

programů EU (jako je InvestEU, Evropský sociální fond plus, Horizont Evropa, Digitální 

Evropa či Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci), včetně nově ohlášeného Fondu pro 

spravedlivý přechod. Služby zaměstnanosti budou mít v tomto procesu důležitou úlohu.  

 

V novém světě práce budou lidé potřebovat nové dovednosti. Budu usilovat o zvýšení snah v 

oblasti odborné přípravy a vzdělávání s cílem reagovat na potřebu rekvalifikace a nabývání 

nových dovedností, jakož i na kvalitu vzdělávání a odborné přípravy podle hesla „naučit se 

učit v průběhu celého života“.  

 

Nové podnikatelské modely zpochybňují zásady našich daňových systémů a systémů 

zaměstnaneckých odvodů. Měli bychom prozkoumat způsoby, jak dosáhnout toho, aby tyto 

systémy byly udržitelné a vhodné pro digitální věk, a jak řešit příjmovou nerovnost.  

 

Sociální partneři vždy hráli v sociálním modelu EU určující úlohu. Jejich role je zvláště 

důležitá v současné době, kdy procházíme tak zásadními transformacemi výrobního odvětví. 

Je proto důležité posílit sociální dialog s cílem pomoci pracovníkům v různých odvětvích, 

zejména pak v souvislosti s digitální ekonomikou.  

 

Nové technologie slibují velké příležitosti, ale nesou s sebou také nová rizika. Je třeba, 

abychom usilovali o technologii více zaměřenou na člověka tím, že se budeme zabývat 

sociálně-ekonomickými a etickými problémy souvisejícími s rozvojem umělé inteligence, k 
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němuž dochází i na našich trzích práce a v rámci pracovišť, a zároveň zajistíme, aby lidé měli 

nezbytné dovednosti a mohli pracovat ve stále více digitalizovaném prostředí. 

 

Řada nových výzev vyžaduje řešení na globální úrovni. Budu proto dbát na to, aby otázky, 

jako jsou pracovní podmínky, sociální ochrana a podpora pracovních norem, stály v popředí 

agendy mezinárodních a mnohostranných fór, jako jsou MOP, G7 a G20. Unie by mezi svými 

obchodními partnery měla nadále podporovat důstojnou práci a mezinárodně uznávané 

pracovní normy a měla by rozhodným způsobem prosazovat stávající dohody. 

 

Úloha odborného vzdělávání a přípravy 

Odborné vzdělávání a příprava hrají významnou úlohu při řešení úkolů nového světa práce a v 

oblasti ekologické transformace. Polovina mladých lidí v Evropě získává kvalifikaci 

prostřednictvím odborného vzdělávání a přípravy. Jak doporučil Evropský parlament, 

ERASMUS+ by měl více zapojovat učně. Je potřeba, aby dospělí znovu vstupovali do 

vzdělávacích programů a průběžně aktualizovali své dovednosti. V rámci obnovené agendy 

dovedností by odborné vzdělávání a příprava měly sehrát klíčovou úlohu, neboť nabízejí 

příležitosti k ekonomickému a sociálnímu začlenění, přispívají k inteligentnímu a 

udržitelnému rozvoji a podporují demokratické občanství a evropské hodnoty. Jsem pevně 

přesvědčen, že moderní a dynamické systémy odborného vzdělávání a přípravy podporující 

začlenění jsou předpokladem pro naplnění ambiciózní agendy věnované Hospodářství, které 

funguje pro všechny, pro Zelenou dohodu pro Evropu i pro Evropu připravenou na digitální 

věk. Práce našich agentur: Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání 

(CEDEFOP) a nad rámec hranic EU, zejména pro rozšíření a soudní země, Evropské středisko 

pro rozvoj odborného vzdělávání (ETF), bude pro realizaci naší politiky rozhodující.   

 

Podpora profesního rozvoje ve venkovských oblastech  

Digitální technologie nabízejí nové způsoby, jak zmenšit rozdíly mezi městem a venkovem. 

Pro lidi ve venkovských oblastech mohou on-line služby a pracovní příležitosti snížit riziko 

nedostatku určitých služeb. Předpokladem pro to je však přístup k základní sociální 

infrastruktuře (tj. vzdělávání a zdravotnictví) a k dobrému širokopásmovému připojení. Již 

existují některé dobré iniciativy, na nichž můžeme stavět: například opatření EU v oblasti 

inteligentních vesnic jsou přijímána ve snaze zajistit, aby měly venkovské oblasti přístup k 

digitálním technologiím a inovacím na podporu kvality života, vyšší životní úrovně, 

veřejných služeb a lepšího využívání zdrojů. Ústředním tématem strategie na podporu 

profesního rozvoje ve venkovských oblastech se stane také vzdělávání a prohlubování 

dovedností. V rámci aktualizované agendy dovedností pro Evropu budu hledat způsoby, jak 

mohou jednotlivé vzdělávací účty zajistit přístup k dovednostem pro všechny, včetně osob 

žijících ve venkovských oblastech. 

 

 

7.  Je paradoxní, že hospodářsky nejvíce znevýhodněné regiony mají také největší 

obtíže, pokud jde o vynakládání (absorbci) prostředků z fondů EFG a ESF. Jaká bude 

Vaše strategie pro zlepšení absorpce finančních prostředků EU a zabránění jejich 

zneužití a jak budete členské státy povzbuzovat, aby využívaly zdroje v méně 

rozvinutých regionech a zlepšily své kapacity pro rozvoj projektů souvisejících s těmito 

fondy? 

 

Více než 57 % zdrojů Evropského sociálního fondu (50,6 miliardy EUR) je soustředěno 

v méně rozvinutých regionech na podporu investic do lidského kapitálu. Budu-li potvrzen ve 
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funkci komisaře, bude mou ambicí zajistit, aby tyto regiony měly plnou schopnost vynakládat 

prostředky, které jim byly přiděleny, a zároveň předcházet zneužívání a podvodům. 

 

Plnění Evropského sociálního fondu a Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí 

pokračuje dobře: míra výběru projektů činila téměř 77 % celkového financování (EU a 

vnitrostátního financování) a míra prohlášení o výdajích 33,5 %. Míra výběru projektů ESF je 

podobná pro všechny kategorie regionů. Zatímco ekonomicky znevýhodněné regiony se 

do určité míry potýkají s výraznějšími problémy s vynakládáním finančních prostředků, 

rozdíly do značné míry závisí na jednotlivých členských státech. Evropský fond pro 

přizpůsobení se globalizaci jako reaktivní krizový nástroj nemá k dispozici roční rozpočet, 

který je třeba čerpat, a nejsou důkazy o tom, že by méně rozvinuté regiony měly větší potíže 

s jeho využíváním.  

 

Mezi hlavní důvody zdlouhavého provádění a vynakládání patří problémy v souvislosti s 

administrativní kapacitou, nedostatkem projektů nebo s pozastavením plateb v důsledku 

vážných nedostatků v oblasti řízení a kontroly. Mám v úmyslu situaci nadále velmi pozorně 

sledovat, mimo jiné prostřednictvím osmi pracovních skupin pro lepší provádění zřízených 

Komisí v členských státech, v nichž hrozí rušení závazků. Jsem rovněž odhodlán zajistit lepší 

využívání technické pomoci s cílem zlepšit kapacitu struktur členských států, aby byly 

zavedeny účinné postupy pro řízení a kontrolu a aby měli všichni pracovníci správné 

dovednosti.  

 

V rámci interinstitucionálních jednání o fondech soudržnosti se budu snažit zajistit, aby byly 

učiněny nezbytné změny v zájmu zvýšení míry vynakládání, aniž by se oslabilo předcházení 

podvodům a zneužívání. Také v případě Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci 

navrhla Komise usnadnit využívání finančních prostředků, konkrétně rozšířením  působnosti 

tohoto fondu na jakoukoli významnou restrukturalizaci a snížením prahové hodnoty pro 

způsobilost z 500 na 250 propuštěných pracovníků.  

 

 


