CESTA ZŘÍMA
SOCIÁLNÍ EVROPA

„Od začátku svého mandátu dávám jasně najevo, že chci, aby Evropa byla
více sociální, a první důležité kroky už jsme udělali. Tento rok bude klíčový.
Po rozsáhlé veřejné konzultaci přichází čas vytvořit evropský pilíř sociálních
práv. Na sociálním summitu ve Švédsku využijeme toho, že věci se daly
do pohybu, a sociální priority vyzdvihneme tam, kam patří: na čelní místo
evropské agendy.“
Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, 23. ledna 2017

Sociální rozměr evropského projektu se datuje do roku 1957, kdy byly uzavřeny Římské smlouvy, které již obsahovaly ustanovení zaručující rovnocenné odměňování pro ženy a muže. Důvody pro tato sociální ustanovení ve
Smlouvách byly především ekonomické: větší pohyb pracovníků byl klíčem k uspokojení podnikatelských potřeb,
a pokud jde o rovnost žen a mužů, zájem na odstranění případného narušení konkurenceschopnosti měla Francie,
poněvadž ta ustanovení o rovnocenném odměňování žen a mužů zavedla již mnohem dříve a obávala se, že by
levná ženská pracovní síla v Německu mohla znevýhodnit francouzské podniky a celé její hospodářství.
Evropa je domovem nejrovnějších společností na světě
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Pozn.: Tento graf znázorňuje distribuci příjmů mezi jednotlivci za použití koeficientu Gini, kde 0 představuje dokonalou rovnost. Zdroj: poslední
dostupné údaje OECD.

Systémy sociální péče v EU patří už dnes k nejpokročilejším ve světě. Systémy sociální ochrany však bude třeba
významně zmodernizovat, aby zůstaly finančně dostupné a aby udržely tempo s novou realitou: demografickým
vývojem a zohledňováním rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.
Římské prohlášení:
„Sociální Evropa: Unie, která na základě udržitelného růstu prosazuje pokrok v hospodářské i sociální oblasti, stejně
jako soudržnost a konvergenci a zároveň dohlíží na dodržování integrity vnitřního trhu; (...) Unie, která prosazuje rovnost mezi ženami a muži, jakož i práva a rovné příležitosti pro všechny; Unie, která bojuje proti nezaměstnanosti,
diskriminaci, sociálnímu vyloučení a chudobě; Unie, kde mladí lidé dostávají nejlepší vzdělání a odbornou přípravu
a mohou studovat a nalézat uplatnění po celém kontinentu.“
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VÝZVA
Mezi tím, co lidé očekávají, a tím, co je Evropa schopna v sociální oblasti splnit, je mnohdy rozpor. Například pokud
jde o boj proti nezaměstnanosti mladých, pomohly iniciativy EU, jako jsou záruky pro mladé lidi, devíti milionům
lidí najít nové příležitosti. Ty jsou však jen kapkou v moři boje proti nezaměstnanosti mladých v Evropě. Vysoce
účinný je také Evropský sociální fond, ale ten představuje jen 0,3 % toho, co Evropané vynaloží na sociální služby.
Je proto nyní čas zamyslet se nad tím, jak vytvořit Unii, která „prosazuje pokrok v hospodářské i sociální oblasti,
stejně jako soudržnost a konvergenci, již měli na mysli vedoucí představitelé zemí EU v Římském prohlášení
z 25. března 2017.
ZÁRUKY PRO MLADÉ LIDI A JEJICH PLNĚNÍ
Systém záruk pro mladé lidi je politický závazek přijatý všemi členskými státy EU v dubnu 2013, jehož cílem
je poskytnout všem mladým do 25 let kvalitní nabídku zaměstnání, dalšího vzdělání, učňovského vzdělání nebo
stáže do čtyř měsíců od ztráty zaměstnání nebo ukončení formálního vzdělání.
Od chvíle, kdy Komise záruky pro mladé lidi spustila, došlo díky nim k výraznému snížení nezaměstnanosti
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DALŠÍ SMĚŘOVÁNÍ
Návrhy na posílení záruk pro mladé počínaje a novými a spravedlivými pravidly vysílání pracovníků a koordinace
systémů sociálního zabezpečení a modernizací právních předpisů v oblasti zdraví a bezpečnosti konče, pracuje
Evropská komise odhodlaně na tom, aby se činnost EU opět soustředila na sociální rozměr. V dubnu Komise předloží
návrhy na evropský pilíř sociálních práv, které stanoví několik základních zásad na podporu dobře fungujících
a spravedlivých trhů práce a sociálních systémů v eurozóně.
V bílé knize Komise o budoucnosti Evropy se hovoří o několika scénářích rozvoje sociálního rozměru Evropy.
Například:
• „Státy, které chtějí, dělají více“ (scénář 3): skupina zemí by se mohla společně dohodnout na čím dál podobnějších
pracovních právech a sociální ochraně.
• „Dělat méně, zato efektivněji“ (scénář 4): členské státy by se mohly dohodnout na posílení spolupráce v jiných
oblastech, než je sociální politika, což by znamenalo, že úroveň platů a sociální legislativy by se napříč Evropou
nadále významně lišila.
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