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Ministryně Marksová jednala v Bruselu o evropském pilíři
sociálních práv
Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová v pondělí jednala v Bruselu.
Zúčastnila se konference Evropské komise k problematice evropského pilíře
sociálních práv.
Ministryně Marksová na jednání uvedla, že ČR podporuje iniciativu Evropské komise na
definování evropského pilíře sociálních práv a velmi oceňuje dosavadní transparentní a
inkluzivní proces přípravy této iniciativy.
„Mezi členskými státy budou vždy rozdíly v oblasti zaměstnanosti a v oblasti sociální
ochrany, které vychází z odlišných historických, kulturních, ekonomických a sociálních
podmínek a tradic. Evropská unie ale byla založena proto, aby se rozdíly co nejvíce
vyrovnaly a aby z velkých rozdílů mezi regiony už nikdy nevznikla válka. A evropský pilíř
sociálních práv by tomuto vyrovnávání rozdílů měl pomoci,“ uvedla ministryně Marksová.
Podle ministryně musí pilíř občanům ukázat a dokázat, že evropská integrace má stále
smysl. Že není jen procesem zaměřeným na ekonomický růst a růst konkurenceschopnosti
či záchranu bank a podniků. Ale že má i významnou a silnou lidskou dimenzi, bez které
nejsou splnitelné ani hospodářské cíle. Pilíř musí být otevřený pro všechny členské státy
EU. Opatření, která v rámci pilíře vzniknou - ať už ve formě směrnic, doporučení či jiných
nástrojů - se musí vztahovat na celou Evropskou unii. „V opačném případě by dle mého
názoru docházelo k prohlubování nerovností a divergenci mezi státy. To je cesta, kterou
dnes nechceme a nemůžeme jít,“ uvedla ministryně.
Ministryně Marksová považuje za důležité rozvíjet sociální dimenzi EU v rámci evropského
semestru, v němž je třeba správně posuzovat ekonomické, sociální a další cíle unie a
vzájemně je vyrovnávat.
V rámci pilíře ČR vnímá jako hlavní priority zvyšování kvalifikací, podporu inovací,
zajišťování souladu vzdělávání s potřebami trhu práce a zvyšování flexibility pracovní síly
v kontextu čtvrté průmyslové revoluce a digitální ekonomiky, dále snižování chudoby a
vzrůstající příjmové nerovnosti a snižování dlouhodobé nezaměstnanosti; v kontextu
demografických změn pak především zajištění přístupného bydlení, adekvátní dlouhodobé
péče a dlouhodobé finanční udržitelnosti systému sociální ochrany.
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