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Petr Nečas představil Evropskému parlamentu
plánované kroky českého předsednictví
Ministr Petr Nečas 20. ledna oficiálně seznámil Evropský parlament s prioritními
tématy a postoji českého předsednictví k některým aktuálním dokumentům a
návrhům legislativních a nelegislativních opatření v oblasti zaměstnanosti a
sociálních věcí. Poslance ze všeho nejvíce zajímal další postup předsednictví při
projednávání směrnice o pracovní době, stávající finanční krize a slaďování
rodinného a pracovního života.
Jedním z nejobtížnějších úkolů předsednictví v otázkách práce a sociálních věcí bude bez
pochyby hledání společné dohody Parlamentu a Rady k nové podobě směrnice o pracovní
době. „Je naším společným cílem, aby směrnice umožnila flexibilitu v pracovně právních
vztazích a nesmí ohrozit vytváření nových pracovních příležitostí,“ apeloval Nečas na
Parlament s tím, že stávající podoba směrnice je nevyhovující. „Opt-out je jediná cesta,
jak zajistit fungování sektorů jako je zdravotnictví nebo doprava,“ uvedl s odkazem na
jeden z nejproblematičtějších bodů směrnice. Zároveň dodal, že nepovažuje za správné
bránit těm, kteří chtějí pracovat více. Takzvaný opt-out znamená dobrovolnou
individuální výjimku z maximální průměrné délky pracovního týdne, která činí 48 hodin.
V souvislosti s hospodářskou krizí Nečas poukázal na kroky, které lze podniknout pro
vytváření nových pracovních příležitostí. Ohradil se proti tvrzení některých poslanců, že
Rada reprezentuje pouze zaměstnavatele. Jako příklad lze uvést společnou pozici Rady,
která zlepšila ochranu pracovníků a bylo proto pro členské státy velkým zklamáním
hlasování v Evropském parlamentu, který odmítl zavedení maximálního limitu průměrné
délky pracovního týdne v případě opt-outu. Jako nový zdroj pracovních příležitostí zmínil
například domácí péči o seniory v rámci konceptu sociální služeb jako aktivního nástroje
sociálního začleňování.
K tématu rodinné politiky jasně definoval základní pozici předsednictví, jíž je respekt vůči
autonomnímu rozhodování rodin v otázkách návratu na trh práce a péče o děti.
Zdůraznil, že by Evropská unie neměla k ničemu nutit, ale respektovat svobodu volby.
„Neobouvejme Evropu do jedné velikosti bot,“ řekl k otázce mateřské dovolené, přičemž
podtrhl nutnost respektování odlišných tradic a preferencí jednotlivců i států EU.
Odstraňování překážek mobility, zajištění pružnosti trhu práce s využitím obecných zásad
flexijistoty, horizontální podpora rodiny a sociální služby jako nástroj aktivního
začleňování a jako příležitost zaměstnání jsou v oblasti sociálních věcí
čtyřmi hlavními tématy českého předsednictví.
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