
POSTAVTE SE ZA SOCIÁLNÍ PILÍŘ 

ALIANCE PODNIKŮ SOCIÁLNÍ EKONOMIKY, ODBORŮ A ORGANIZACÍ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI 

 

Evropská konfederace zaměstnaneckých a sociálních družstev (CECOP), Evropská konfederace odborových 

svazů (ETUC), Social Economy Europe (SEE), Sociální platforma, členové Aliance za hájení Evropského pilíře 

sociálních práv  

společně prohlašují: 

Aliance vyzývá k vytvoření ambiciózního akčního plánu provádění Evropského pilíře sociálních práv (EPSP).  

Jsme přesvědčeni, že obnova EU musí být založena na silných, udržitelných a odolných ekonomikách a 

progresivní sociální politice a službách. Jen tak lze zmírnit dopad pandemie COVID-19 na naše zdraví, 

zaměstnanost, ekonomiku a na rovnost a demokracii v našich společnostech.  

Zavázali jsme se k zásadám zakotveným v EPSP a vyzýváme naše evropské a národní instituce, aby 

vypracovaly ambiciózní akční plán jejich úplného uplatnění. Tento plán musí vycházet z evropských hodnot, 

zásad a základů: 

 Inovativnost a komplexnost: Akční plán provádění EPSP musí směřovat k lepší kvalitě života pro 

všechny, s novými politikami, které přinesou sociální pokrok a ekologičtější a digitálně vyspělejší 

budoucnost.   

 Pohotovost: Akční plán by měl chránit pracovníky a podniky, na které dopadají ekonomické důsledky 

pandemické krize, s hlavním cílem zachovat pracovní místa, včetně příjmů pracovníků, osob 

samostatně výdělečně činných a sociálních podnikatelů. 

 Sociální cíle: Akční plán by měl obnovit sociální a regionální soudržnost, bojovat proti nerovnostem, 

chudobě a vyloučení, iniciovat spravedlivější digitální a ekologický přechod, zajistit rovnost žen a 

mužů, zakázat diskriminaci a zajistit rovné příležitosti pro všechny. Po pandemii by se měl opřít o 

hospodářskou obnovu vedoucí k intenzivnímu růstu pracovních míst a vést k posílení systémů sociální 

ochrany, které zaručují důstojnost lidem všech věkových skupin.   

 Sociální a ekonomický blahobyt: Akční plán by měl řídit používání Nástroje na podporu oživení a 

odolnosti (RRF) a formovat spravedlivější a rovnější reakci po odeznění Covidu. RRF musí financovat 

činnosti, které provádějí EPSP a které obnovují evropský projekt na základě prosperujících ekonomik, 

vyspělých sociálních modelů a blahobytu všech.  

 Investice a společný prospěch: Očekáváme, že akční plán podpoří veřejné investice a bude prosazovat 

univerzální, účinné, vysoce kvalitní a dostupné veřejné služby, včetně zdravotnictví a péče. Musí 

povzbudit odhodlání soukromých investorů usilovat o veřejné blaho a hmatatelný pokrok v oblasti 

životního prostředí, sociálních služeb a řádné správy věcí veřejných.  Musí být podporovány a 

odměňovány podniky všech velikostí, které mohou poskytnout vysokou sociální návratnost – včetně 

obchodních modelů vyvinutých sociální ekonomikou a neziskových poskytovatelů sociálních služeb, 

přičemž je třeba věnovat zvláštní pozornost kolektivnímu a komunitnímu rozměru a sociálně 

relevantním aktivitám. 

 



Konkrétnost a hmatatelnost: Opatření zaměřená na obnovu a sociální pokrok musí být konkrétní, a 

proto by měla být měřitelná a měly by je doprovázet rámce pro sledování, na nichž se společně 

dohodnou příslušné zúčastněné strany, a které budou zahrnovat sociální, environmentální a 

ekonomická kritéria. 

Aliance vyzývá k vytvoření akčního plánu, který zvýší sociální odolnost našich ekonomik a poskytne všem 

občanům a obyvatelům EU minimální standardy ochrany a rovných příležitostí. Akční plán by měl 

podporovat inkluzivnost pro nejzranitelnější osoby – ženy, migranty, osoby se zdravotním postižením, mladé 

a starší lidi, lidi trpící chudobou a sociálním vyloučením, zejména děti, lidi, kteří nemají dostatek prostředků, 

aby mohli vést důstojný život, ačkoli pracují, jako jsou pracovníci s nízkou kvalifikací, pracovníci platforem, 

atypičtí pracovníci a pracovníci s nejistým zaměstnáním. 

Aliance požaduje reciprocitu a transparentnost: pokud jsou veřejné peníze přidělovány podnikům, měly by 

být upřednostňovány podniky s vyšší sociální návratností, jako jsou podniky sociální ekonomiky. V popředí 

legislativních a politických opatření musí být důslednost spolu se zohledňováním aspektů rozpočtu a 

veřejných zakázek, které zajišťují sociální, environmentální a demokratické priority.  

Aliance se zasazuje o akční plán, který prosazuje právní stát jako minimální standard na všech úrovních v 

celé Evropě. Musí stavět na řádném řízení, zejména na pracovišti, kolektivním vyjednávání a sociálním 

dialogu. Musí podporovat kolektivní podnikání a odkoupení družstev pracovníky. Je třeba dále rozvíjet 

občanský dialog. Účinnost reforem a investic do komplexního společenského pokroku musí být založena na 

silné shodě. 

Aliance věří, že pouze akční plán, který naplňuje výše popsané cíle, může zajistit spravedlnost a pokrok ze 

sociálního, pracovního, ekonomického a politického hlediska. Naše doporučení navíc zaručují, že obnova 

Evropy bude řízena lidmi a bude obrazem naší evropské demokracie.  

S ohledem na tuto skutečnost se Aliance zavazuje mobilizovat své členy po celé Evropě k aktivní účasti na 

Konferenci o budoucnosti Evropy a maximalizovat zapojení občanů do jejího formování. 
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