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TRANSPARENTNOST ODMĚŇOVÁNÍ
Evropská komise předložila návrh, který se
týká transparentnosti odměňování. Návrh má
zajistit, aby dostávali ženy a muži v EU za stejnou práci stejný plat.

VÍCE ZDE

Dopad pandemie covid-19

Práva zaměstnanců

Návrh zohledňuje dopad pandemie covid-19.
Ta zasáhla na trhu práce zejména ženy. Nová
opatření zvýší povědomí o podmínkách odměňování v rámci společnosti. Zaměstnanci
budou mít více nástrojů k řešení diskriminace
v odměňování a zároveň se budou řešit podstatné faktory, které přispívají k současným
rozdílům ve mzdách. Pandemie prohlubuje
nerovnosti mezi muži a ženami a vystavuje
ženy více riziku chudoby.
Návrh se zabývá lepším přístupem k obětem
diskriminace z hlediska odměňování a také se
snaží zajistit transparentnost v odměňování.
(EC 1)

Návrh se zabývá také právy zaměstnanců a
usnadní přístup ke spravedlnosti. Zaměstnavatel nebude moci požadovat od uchazečů
o práci informace o jejich minulých platech.
Na žádost zaměstnanců musí poskytnout
anonymizované údaje o mzdách a platech.
Pokud se zaměstnavatel dopustí diskriminace
z hlediska odměňování, bude mít zaměstnanec právo na náhradu.

Návrhy na zajištění transparentnosti odměňování
 Transparentnost odměňování pro uchazeče o zaměstnání – výše odměny bude
zveřejněna před pohovorem, ve kterém
se zaměstnanec bude o místo ucházet.
Zaměstnavatel se kandidátů nebude
smět zeptat na minulé platy.

Cíle návrhu
Návrh se zaměří na transparentnost informací o odměňování, mezi které patří výše mzdy
pro uchazeče o zaměstnání, právo znát úrovně odměny pracovníků vykonávajících stejnou práci. Velké firmy by měly mít povinnost
podávat informace o rozdílech v odměňování
žen a mužů.

Helena Dalli A Christian Wigand
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 Právo zaměstnanců na informace – za-

městnanec se bude moci zeptat na výši
své osobní odměny a na průměrné úrovně odměn rozdělených podle pohlaví
pro kategorie pracovníků vykonávajících
stejnou nebo podobnou práci.
 Podávání zpráv o rozdílech v odměňování žen a mužů – společnost s alespoň 250
zaměstnanci musí zveřejnit informace
o rozdílech v odměňování žen a mužů.
 Společné posouzení odměňování – pokud zprávy o odměňování ukáží rozdíly
ve výši 5 % a více a zaměstnavatel tento
rozdíl nezdůvodní, musí se provést posouzení odměňování.

Návrh poskytuje flexibilitu malým a středním
podnikům. Vybízí členské státy k využití dostupných zdrojů pro vykazování údajů. Náklady na podávání zpráv o odměňování pro podniky s více než 250 zaměstnanci by se měly
pohybovat od 379 do 890 eur ročně.

Předložení návrhu
Návrh bude předložen Evropskému parlamentu a Radě ke schválení. Členské státy
budou mít po přijetí směrnice dva roky na to,
aby směrnici provedly do vnitrostátního práva. Příslušné texty sdělí Komisi. Komise provede hodnocení po osmi letech. (EC 2)

Přístup ke spravedlnosti
 Náhrada pro pracovníky, kteří byli diskri-

minováni na mzdě.
 Zaměstnavatel bude muset prokázat,
proč má zaměstnanec nižší mzdu než
kolegové na stejné pracovní pozici.
 Sankce a pokuty za mzdovou diskriminaci.
 Orgány pro rovné zacházení a zástupci
zaměstnanců mohou v soudním nebo
správním řízení vést kolektivní pohledávky ve věci rovného odměňování

Helena Dalli A Christian Wigand

PROGRAM NA PODPORU STRUKTURÁLNÍCH REFOREM
V rámci Nástroje pro technickou podporu
schválila Komise 226 projektů z 27 členských
států. V roce 2021 na tyto projekty vyčlenila
102,6 milionu eur.
Nástroj pro technickou podporu je součástí
víceletého finančního rámce na období 2021–
2027 a plánu na podporu oživení Evropy. Reformy, které jsou způsobilé pro technickou
podporu, se mohou týkat oblastí veřejné
správy, daňové politiky, podniků, finančního
sektoru, trhu práce, vzdělávacích systémů,
sociálních služeb, zdravotní péče, zelené
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VÍCE ZDE

transformace a digitálních služeb. (EC 6)
Z Nástroje pro technickou podporu, který
disponuje na období 2021–2027 864 miliony
eur je možné poskytnout technickou podporu,
která členským státům pomůže při vypracovávání a provádění plánů pro oživení a odolnost.
S prováděním plánů souvisí více než 60 %
předběžně vybraných projektů technické
podpory na rok 2021, na 30 % projektů se
zaměřuje na Zelenou dohodu pro Evropu a
44 % na digitální transformaci. (EC 7)
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EVROPSKÝ PILÍŘ SOCIÁLNÍCH PRÁV
Akční plán pro evropský pilíř sociálních práv se
zabývá opatřeními k dalšímu provádění zásad
evropského pilíře sociálních práv a navrhuje
hlavní cíle EU, kterých má být dosaženo
do roku 2030 v oblasti zaměstnanosti, dovedností a sociální ochrany.

Cíle Akčního plánu
Komise také předložila doporučení o účinné
aktivní podpoře zaměstnanosti po krizi
covid-19 (EASE) na podporu oživení doprovázeného růstem pracovních míst. (EC 3)
Akční plán stanovil pro EU do roku 2030 tyto
cíle:
 Zaměstnáno musí být nejméně 78 %
osob ve věku 20 až 64 let.
 Nejméně 60 % všech dospělých osob by
se mělo každoročně účastnit odborné
přípravy.
 Počet osob ohrožených chudobou nebo
sociálním vyloučením by se měl snížit
alespoň o 15 milionů.
Komise bude sledovat, jakého pokroku členské státy dosáhly v rámci evropského semestru a vyzývá Evropskou radu, aby tyto tři cíle
podpořila. Vybízí, aby státy úsilí podpořily
stanovením vlastních vnitrostátních cílů.

VÍCE ZDE

Poskytování účinné aktivní podpory zaměstnanosti (EASE)
Účinná aktivní podpora zaměstnanosti
po krizi covid-19 (EASE) poskytne členským
státům konkrétní pokyny ohledně politických
kroků, které mohou být financovány ze strany EU. Postupně je potřeba přejít od nouzových opatření, která byla přijata pro zachování pracovních míst v situaci současné krize,
k opatřením novým. Ta jsou zapotřebí
pro oživení doprovázené intenzivním růstem
pracovních míst. Vytváření nových pracovních míst je podporováno, stejně jako je
vhodné uskutečnit přechody mezi zaměstnáními z upadajících odvětví do expandujících
(například do digitálních a ekologických odvětví). (EC 4)

Financování
Opatření by měla obsahovat pobídky k zaměstnávání a podporu podnikání, příležitosti
ke zvyšování kvalifikace a k rekvalifikaci a zvýšenou podporu ze strany služeb zaměstnanosti. Členským státům pomohou při financování opatření v rámci EASE finanční prostředky EU, například Nástroj pro oživení a odolnost a Evropský sociální fond plus. (EC 5)

Valdis Dombrovskis a Nicolas Schmit
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PROGRAM INVEST EU
Evropský parlament schválil politickou dohodu o Programu InvestEU z prosince 2020. Tento program poskytne dlouhodobé financování
a může přilákat soukromé investice na podporu oživení. Díky němu se může zvýšit odolnost
evropské ekonomiky, která chce klást silnější
důraz na ekologii a digitalizaci.

Program InvestEU
Program je založen na úspěšném fungování
Evropského fondu pro strategické investice
(EFSI). Díky rozpočtové záruce EU se mohou
uvolnit peníze ze soukromých i veřejných
prostředků na podporu investic a tvorbu pracovních míst. Program by měl zajistit dlouhodobé financování v souladu s politikami EU a
přispět k oživení po hospodářské a sociální
krizi.
Rozpočtová záruka ve výši 26,2 miliardy eur
bude financována z prostředků NextGenerationEU a z víceletého finančního rámce. Celková investice se odhaduje na více než 372
miliard eur, 30 % půjde na plnění klimatických cílů.

VÍCE ZDE
Čtyři oblasti programu
 Udržitelná infrastruktura
 Výzkum, inovace a digitalizace
 Malé a střední podniky
 Sociální investice a dovednosti

Strategické investování
V těchto uvedených oblastech bude možné
uskutečnit strategické investice, které se zaměří na podpůrnou činnost v oblasti kritické
infrastruktury a technologií. Program pomůže
plnit cíle ekologické a digitální transformace,
přispěje k naplňování Zelené dohody pro Evropu a cíle klimatické neutrality EU. Bude
možné poskytnout kapitálovou podporu malým a středním podnikům, které se v důsledku krize způsobené šířením viru covid-19 budou potýkat s problémem solventnosti.

Další postup
Dohodu formálně schválí Rada, aby ji mohli
podepsat předsedové Rady pro hospodářské
a finanční věci a EP. Nařízení bude vyhlášeno
v Úředním věstníku a tři dny po vyhlášení
vstoupí v platnost. (EC 10)

John Kerry a Ursula von der Leyen
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DIGITÁLNĚ SILNÁ EVROPA

VÍCE ZDE

Komise představila vizi, cíle a způsoby, jak
dosáhnout digitální transformace Evropy
do roku 2030. To má velký význam pro dosažení přechodu na klimaticky neutrální, oběhové a odolné hospodářství. Digitální politika má
přinést prosperitu v rámci udržitelnější digitalizace zaměřené na člověka.

 Všechny klíčové veřejné služby by měly

Digitální kompas pro Evropu

Práva, plány a projekty

Cílem Digitálního kompasu je promítnout
digitální ambice EU do konkrétních požadavků a to vše do roku 2030. Digitální kompas se
skládá ze čtyř hlavních pilířů: (EC 9)
 Dospělé obyvatelstvo by do roku 2030
mělo ovládat základní digitální dovednosti z 80 %, v EU by mělo být zaměstnáno
na 20 milionů odborníků na informační a
komunikační technologie.
 Všechny domácnosti v EU by měly mít
gigabitové připojení a všechny obydlené
oblasti by měly být pokryty sítěmi 5G.
Evropa by měla mít svůj první kvantový
počítač a měla by se věnovat bezpečnosti
digitalizace.
 Tři ze čtyř společností by měly využívat
služby cloud computingu, data velkého
objemu a umělou inteligenci. Cílem je
také, aby na 90 % SME dosáhlo základní
úrovně digitální intenzity.

Komise usnadní rychlejší zahájení projektů,
které čítají více zemí. Projekty na základě Nástroje pro oživení a odolnost kombinují investice z rozpočtu EU, členských států a průmyslu.
Členské státy dle svých plánů pro oživení a
odolnost věnují na priority v digitální oblasti
minimálně 20 % finančních prostředků. Práva
a hodnoty budou v on-line prostředí plně
zohledňovány. Komise plánuje vytvoření
rámce pro digitální zásady.
Cílem je zajistit, aby online i offline platila
stejná práva. Digitální technologie jsou důležité pro zachování hospodářského a společenského života zejména nyní v době krize způsobené koronavirem. Digitalizace je klíčovým
diferenciačním faktorem pro úspěšný přechod k udržitelnému hospodářství v období
po pandemii. (EC 8)

být dostupné on-line. Všichni občané
budou mít přístup ke svým elektronickým
zdravotním záznamům a 80 % obyvatel
by mělo používat elektronickou identifikaci.
Cíle budou zakotveny v politickém programu.

Margrethe Vestager
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FISKÁLNÍ POLITIKA V REAKCI NA COVID-19
Evropská komise přijala sdělení obsahující
obecné pokyny k provádění fiskální politiky
v návaznosti na pandemii covid-19. Sdělení
obsahuje hlavní zásady, kterými by se měla
řídit podoba a kvalita fiskálních opatření. Komise sdílí úvahy ohledně deaktivace obecné
únikové doložky a jejího dalšího uplatňování,
dále jsou v něm informace o fiskální politice
pro další období a také užití Nástroje pro oživení a odolnost (NGEU) pro fiskální politiku.
Komise potvrdila záměr znovu zahájit veřejnou diskusi o rámci pro správu ekonomických
záležitostí v momentě, kdy dojde k ekonomickému oživení. (EC 11)

Koordinovaná opatření fiskální politiky
Fiskální politika musí zůstat pružná a musí se
přizpůsobovat vyvíjející se situaci. Předčasné
ukončení fiskální podpory není vhodné a
podpora by měla být zachována až do příštího roku. Fiskální opatření je vhodné přeorientovat postupně, jakmile poklesne zdravotní
riziko, na opatření, která podporují stabilní a
udržitelné oživení. Fiskální politiky musí zohlednit dopad Nástroje pro oživení a odolnost (NGEU). Pokyny by měly členským státům usnadnit přípravu programů stability a
konvergenčních programů, které je nutné
předložit Komisi v dubnu 2021. Pokyny budou podrobněji zveřejněny v jarním balíčku
evropského semestru Komise. (EC 12)

VÍCE ZDE

Deaktivace obecné únikové doložky
Komise navrhla aktivaci obecné únikové doložky v březnu 2020, aby rychle reagovala
na pandemii způsobenou covid-19. Členské
státy mohly přijmout opatření, aby mohly vyřešit krizi a zároveň se odchýlit od rozpočtových požadavků uplatňovaných v evropském
fiskálním rámci. Rozhodnutí o deaktivaci doložky nebo jejím uplatňování také v roce
2022 musí vycházet z celkového posouzení
stavu ekonomiky na základě míry ekonomické aktivity před a po krizi. Doložka by měla
být deaktivována v roce 2023.
Komise posoudí případné prodloužení aktivace obecné únikové doložky na základě jarní
prognózy zveřejněné v květnu. I po její deaktivaci bude situace v jednotlivých zemích nadále zohledňována. (EC 11)

Nástroje pro oživení a odolnost
Ve sdělení jsou uvedeny také obecné informace o fiskální politice členských států v roce
2022 ve střednědobém horizontu a vazba
na fondy Nástroje pro oživení a odolnost
(NGEU). Nástroj pomůže zvýšit odolnost ekonomik a zajistit zelenou a digitální transformaci. Ve formě grantů se uvolní 312,5 miliardy
eur a ve formě půjček až 360 miliard. Tyto
prostředky se použijí na podporu reforem a
investic. Členské státy budou mít příležitost,
aby podpořily hospodářské oživení. (EC 12)

Valdis Dombrovskis a Paolo Gentiloni
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ZDROJE
EC 1: Transparentnost odměňování: Komise navrhuje opatření k zajištění stejné odměny za stejnou práci,
4.3.2021, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_21_881
EC 2: Questions and Answers – Equal pay: Commission proposes measures on pay transparency to ensure equal pay for equal work, 4.3.2021, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_961
EC 3: Evropský pilíř sociálních práv: uplatňování zásad v praxi, 4.3.2021, https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/cs/ip_21_820
EC 4: Questions and Answers: Effective Active Support to Employment following the COVID-19 crisis (EASE),
4.3.2021, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_971
EC 5: Questions and Answers: the European Pillar of Social Rights Action Plan, 4.3.2021, https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/en/qanda_21_821
EC 6: Komise podporuje v členských státech projekty reforem zaměřené na udržitelný růst a tvorbu pracovních
míst, 2.3.2021, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_21_747
EC 7: Program na podporu strukturálních reforem, 8.3.2021, https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/
funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/technical-support-instrumenttsi_cs
EC 8: Evropská digitální dekáda: Komise určuje směr k dosažení digitálně silné Evropy do roku 2030, 9.3.2021,
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_21_983
EC 9: Europe's Digital Decade – Questions and Answers, 9.3.2021, https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/en/QANDA_21_984
EC 10: Evropský parlament schválil Program InvestEU, 9.3.2021, https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/cs/ip_21_1046
EC 11: Komise prezentuje aktualizovaný přístup k opatřením fiskální politiky v reakci na koronavirovou pandemii, 3.3.2021, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_21_884
EC 12: Questions and answers: Communication on fiscal policy response to coronavirus pandemic, 3.3.2020,
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_885

ZDROJ FOTO: European Commission Audiovisual Service, Dostupné z https://audiovisual.ec.europa.eu/en/
photo
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PARLAMENTNÍ INSTITUT plní úkoly vědeckého, informačního a vzdělávacího střediska pro Poslaneckou sněmovnu, její
orgány, poslance a Kancelář Poslanecké sněmovny, pro Senát, jeho orgány, senátory a Kancelář Senátu. Naše činnosti
a produkty uvádíme níže.

Oddělení všeobecných studií
STUDIE
Srovnávací studie
Analytické studie

ODPOVĚDI NA DOTAZ
Stručné odpovědi na
dotazy členů
Parlamentu

VYBRANÁ TÉMATA
Studie zpracované
k aktuálním
problematikám

MONITORING
Vybrané hospodářské
měnové a sociální
ukazatele

PŘEHLED SZBP

EUROZÓNA+

PODKLADY

PŘEDNÁŠKY

Společná zahraniční
a bezpečnostní
politika EU

Přehled
ekonomických
událostí v EU

pro zahraničně
politická jednání

pro zahraniční
delegace, PS, Senát

MIGRACE
Přehled aktualit
v oblasti migrace
za vybrané období

Oddělení pro evropské záležitosti
STANOVISKA

KONZULTACE

DOKUMENTY EU

ZPRÁVY

PODKLADY

kompatibility
nevládních návrhů
zákonů s právem EU

k předkládaným
vládním návrhům
zákonů

Výběr z aktů
a dokumentů EU
zaslaných PS

Aktuální agenda v
Bruselu

pro jednání výboru
na mezinárodní
úrovni

PŘEDNÁŠKY
pro Poslaneckou sněmovnu, pro školy,
veřejnost

INFORMAČNÍ MATERIÁLY
o fungování Poslanecké sněmovny,
o legislativním
procesu

ZÁPISY
ze schůzí, seminářů,
přednášek, kulatých
stolů

Oddělení komunikace a vzdělávání
INFORMAČNÍ
STŘEDISKO
Informace o činnosti
Poslanecké
sněmovny
a prohlídky budov

ECPRD
Spolupráce
s Evropským centrem
pro parlamentní
výzkum
a dokumentaci

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ:

URL: http://www.psp.cz/sqw/ppi.sqw?d=12

Název: Přehled ekonomických událostí

První vydání edice: leden 2012

Autoři: Krček, T.

Frekvence vydání edice: 2x měsíčně

Číslo: Eurozóna+ č. 07/2021

Zaměření: aktuální přehled ekonomických událostí v EU

Datum: Březen 2021

Jazyk: CZ

Klíčová slova: Transparentnost odměňování;, InvestEU;

Vydavatel: Kancelář Poslanecké sněmovny,

digitalizace; Evropský pilíř sociálních práv; program

Sněmovní 4, 118 26 Praha 1

na podporu digitálních reforem; fiskální politika
Typ edice: online, ISSN 2533-415
Přehled ekonomických událostí v EU

9

