
FRANCIE – situace s ohledem na COVID-19 
 
Francie: 20. května 2020 podepsali sociální partneři v kovosektoru UIMM, CFE-CGC, FOM 
a FGMM-CFDT společný text, který vládě předkládá řadu návrhů, které mají být provedeny 
okamžitě a do konce roku, zaměřené na obnovení průmyslové činnosti, při zachování 
pracovních míst a dovedností (CGT se účastnil diskusí, ale nepodepsal). 
 
Tyto návrhy se zaměřují na 3 cíle: zajištění pracovních míst a alternativní odborné přípravy, 
masivní investice do odborné přípravy zaměřené na rozvoj dovedností, příprava na průmyslové 
zotavení. 
 
Opatření se týkají: 

• Zřízení mechanismu na zachování zaměstnanosti v průmyslu, aby se zabránilo 
ekonomickému propouštění a současně se omezil dopad na mzdy a aby se jako protiváha 
udržovala pracovní místa, alespoň během doby jeho uplatňování; 

• Pokračování systému zkrácené práce do konce roku 2020 s cílem pokračovat v podpoře 
podniků, které nemají zatím dostatečné aktivity a zmírňovat sociální důsledky krize; 

• Aby se předešlo ekonomickému propouštění a povzbudilo najímání mladých lidí, 
navrhují sociální partneři prozkoumat možné zavedení systému solidarity v řízení konce 
kariéry, a to po dobu, která bude stanovena, například na základě dvou odchodů na jeden 
nábor; 

• Žádost o nové postupy pro předčasné uvolnění úspor (nastřádaného času) zaměstnanců 
(PEE, PERCO); 

• Možné využití „zápůjček pracovní síly“ na dobrovolném základě a za předpokladu, že 
každý zaměstnanec dal svůj písemný souhlas; 

• Důležitější využití nástrojů odborného vzdělávání a pokračování „FNE-Formation“ a 
společných fondů do konce roku 2020; 

• Společné financování státu a OPCO 2i v oblasti průmyslové diagnostiky umožňující 
nové aktivity v oblasti organizace práce, zejména v malých a středních podnicích, a 
pohotovostní plán a plán obnovy ve prospěch duálního vzdělávání a zaměstnávání 
mládeže; 

• Masivní plán rozvoje dovedností v odvětvích silně zasažených krizí, zaměřený na 
přípravu dovedností zítřka. 

• V tomto odvětví bude studován plán obnovy průmyslu, za účelem reflektování 
průmyslu po krizi a otázek průmyslové suverenity a relokací ve Francii. Bylo dohodnuto 
dotazovat se na práci vykonanou EHSV a sektorů v rámci Sektorových strategických 
výborů (CSF) Národní rady průmyslu (CNI) a do konce roku provést a dokončit zprávu 
o společné práci. 

• V září se obnoví vyjednávání o budoucích smluvních ujednáních pro kovoprůmysl a v 
případě potřeby se přizpůsobí pracovní postup. 


