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SOCIÁLNA POLITIKA A POLITIKA
ZAMESTNANOSTI: VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Sociálny rozmer európskej integrácie sa za posledné roky značne rozvinul. Je kľúčovým
aspektom stratégie Európa 2020, ktorá má za cieľ zabezpečiť inkluzívny rast s vysokou
úrovňou zamestnanosti a zníženie počtu ľudí, ktorí žijú v chudobe alebo ktorým hrozí riziko
sociálneho vylúčenia.

PRÁVNY ZÁKLAD

Článok 3 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) a články 9, 10, 19, 45 – 48, 145 – 150 a 151 – 161
Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

CIELE

Podpora zamestnanosti, zlepšenie životných a pracovných podmienok, primeraná sociálna
ochrana, dialóg medzi sociálnymi partnermi, rozvoj ľudských zdrojov zameraný na trvalú
vysokú zamestnanosť a boj proti vylúčeniu sú spoločnými cieľmi EÚ a jej členských štátov
v oblasti sociálnej politiky a politiky zamestnanosti, ako je to uvedené v článku 151 ZFEÚ.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

A. Od Rímskej zmluvy po Maastrichtskú zmluvu
Na to, aby mohli pracovníci a ich rodiny plne využívať právo voľne sa pohybovať a hľadať
si prácu v rámci spoločného trhu, bola Rímskou zmluvou stanovená koordinácia systémov
sociálneho zabezpečenia členských štátov. Zakotvila sa v nej zásada rovnakej odmeny pre
mužov a ženy, ktorej priamu uplatniteľnosť uznal Súdny dvor, a stanovilo sa vytvorenie
Európskeho sociálneho fondu (5.10.2).
Obavy týkajúce sa štrukturálnej nerovnováhy a nerovnomerného rastu v Európe neskôr viedli
k aktívnejšej sociálnej politike na úrovni Spoločenstva. V roku 1974 Rada prijala prvý sociálny
akčný program.
Jednotný európsky akt zaviedol harmonizáciu podmienok ochrany zdravia a bezpečnosti pri
práci. Rada v spolupráci s Parlamentom prijala kvalifikovanou väčšinou niekoľko smerníc,
ktorými sa stanovujú minimálne požiadavky v tejto oblasti. Jednotný európsky akt takisto
umožnil sociálnym partnerom rokovať o kolektívnych dohodách na európskej úrovni a stanovil
politiku Spoločenstva v oblasti hospodárskej a sociálnej súdržnosti.
Rástla aj všeobecná zhoda o tom, že je potrebné venovať viac pozornosti sociálnym aspektom
spojeným s dokončením budovania vnútorného trhu. Po dlhých diskusiách prijali hlavy štátov
a predsedovia vlád 11 členských štátov v decembri 1989 na samite v Štrasburgu Chartu
základných sociálnych práv pracovníkov Spoločenstva (Sociálnu chartu), pričom Spojené
kráľovstvo sa rozhodlo túto chartu neprijať.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_5.10.2.pdf
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Podpísaním Maastrichtskej zmluvy sa oficiálne zaviedla podpora vysokej zamestnanosti
a sociálnej ochrany ako jedna z úloh, ktoré boli zverené Európskemu spoločenstvu (ES).
Vzhľadom na to, že nebolo možné dosiahnuť jednomyseľnú dohodu počas medzivládnej
konferencie, sa 11 členských štátov rozhodlo dosiahnuť pokrok uzatvorením Dohody o sociálnej
politike, čím sa Spojenému kráľovstvu udeľuje výnimka z účasti (Protokol č. 14 u Zmluve).
B. Od Amsterdamskej zmluvy po Lisabonskú zmluvu
Zložitú situáciu vyplývajúcu z existencie dvojakého právneho základu, ktorá vznikla zavedením
výnimky pre Spojené kráľovstvo, nakoniec vyriešilo podpísanie Amsterdamskej zmluvy, keď
sa všetky členské štáty vrátane Spojeného kráľovstva (po zmene vlády) dohodli na začlenení
dohody o sociálnej politike do textu Zmluvy o ES s niekoľkými menšími zmenami (články 151 -
161 ZFEÚ). V článku 153 sa postup spolurozhodovania nahrádza spoluprácou a rozšíril sa aj na
ustanovenia týkajúce sa Európskeho sociálneho fondu (5.10.2), voľného pohybu pracovníkov
a sociálneho zabezpečenia migrujúcich pracovníkov Spoločenstva (5.10.4). Nový článok 19
umožňuje ES prijať primerané opatrenia na boj proti diskriminácii založenej na pohlaví,
rasovom alebo etnickom pôvode, náboženskom vyznaní alebo viere, zdravotnom postihnutí,
veku alebo sexuálnej orientácii. Na základe toho boli krátko na to prijaté dve smernice: smernica
č. 2000/43/ES o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový
alebo etnický pôvod a smernica č. 2000/78/ES, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké
zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní.
Amsterdamská zmluva navyše zahrnula medzi ciele EÚ podporu vysokej úrovne
zamestnanosti a na Európske spoločenstvo preniesla zodpovednosť za podporu a doplnenie
aktivít členských štátov v tejto oblasti s cieľom povzbudiť ich vzájomnú spoluprácu a vyvinúť
„koordinovanú stratégiu“, tzv. európsku stratégiu zamestnanosti (ESZ) (články 145 – 150
ZFEÚ) založenú na otvorenej metóde koordinácie (OMK) (5.10.3).
Pri začatí Lisabonskej stratégie v marci 2000, ktorej cieľom je urobiť z EÚ
najkonkurencieschopnejšiu ekonomiku na svete, hlavy štátov uznali, že hospodársky rast sám
osebe nestačí na boj proti chudobe alebo nebezpečenstvu sociálneho vylúčenia. OMK by sa
mala neskôr rozšíriť na dôchodky, zdravotnú a dlhodobú starostlivosť ako súčasť tzv. sociálnej
otvorenej metódy koordinácie.
V roku 2000 na samite v Nice bola prijatá Charta základných práv EÚ, ktorú vypracoval
osobitný konvent. Vytvoril sa výbor pre sociálnu ochranu na podporu spolupráce v rámci
politiky sociálnej ochrany medzi členskými štátmi a s Komisiou (článok 160 ZFEÚ), no všetky
návrhy na rozšírenie postupu spolurozhodovania boli zamietnuté.
Vyhodnotenie v polovici obdobia plnenia lisabonskej stratégie v roku 2005 viedlo k začleneniu
usmernení pre zamestnanosť, prijatých v rámci európskej stratégie zamestnanosti, do
integrovaných usmernení pre rast a zamestnanosť a k zosúladeniu lisabonského reformného
procesu s OMK v sociálnej oblasti v trojročných cykloch.
V roku 2005 bola prijatá nová sociálna agenda na roky 2006 – 2010, ktorá mala dopĺňať
obnovenie lisabonskej stratégie. Na obdobie 2007 – 2013 bol na podporu realizácie cieľov
Európskej únie v sociálnej oblasti (5.10.9) vytvorený program Spoločenstva v oblasti
zamestnanosti a sociálnej solidarity s názvom Progress. V roku 2007 vznikol Európsky fond na
prispôsobenie sa globalizácii (EGF) na podporu pracovníkov, ktorí boli prepustení v dôsledku
zmien v štruktúre svetového obchodu (5.10.2).
Dňa 13. decembra 2007 bola podpísaná Lisabonská zmluva, ktorá umožnila ďalší pokrok
v upevňovaní sociálneho rozmeru európskej integrácie. Zmluva o Európskej únii tým začala
klásť dôraz na sociálne ciele EÚ vrátane plnej zamestnanosti a solidarity medzi generáciami

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_5.10.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_5.10.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_5.10.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_5.10.9.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_5.10.2.pdf
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(článok 3). Článok 6 priznáva Charte základných práv rovnakú záväznosť ako zmluvám.
V samotnej charte sa uznávajú tzv. práva týkajúce sa solidarity, ako je právo pracovníkov
na informácie a konzultácie, právo na kolektívne vyjednávanie a právo na spravodlivé
a primerané pracovné podmienky či právo na sociálne zabezpečenie a sociálnu pomoc.
Do ZFEÚ bola pridaná tzv. horizontálna sociálna doložka, v ktorej sa uvádza, že: „Pri
vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností Únia prihliada na požiadavky spojené
s podporou vysokej úrovne zamestnanosti, zárukou primeranej sociálnej ochrany, bojom proti
sociálnemu vylúčeniu a s vysokou úrovňou vzdelávania, odbornej prípravy a ochrany ľudského
zdravia“ (článok 9).
C. Vývoj po prijatí Lisabonskej zmluvy
V júli 2008 Komisia zverejnila obnovenú sociálnu agendu s názvom Príležitosti, prístup
a solidarita v Európe 21. storočia ako odpoveď na rastúcu nezamestnanosť v dôsledku
finančnej a hospodárskej krízy. Zaviedli sa opatrenia na zväčšenie dosahu existujúcich
finančných nástrojov (ESF a EGF). Okrem toho sa v roku 2010 zriadil nový európsky
nástroj mikrofinancovania Progress s cieľom poskytovať mikroúvery malým podnikom
a nezamestnaným, ktorí si chcú založiť alebo ďalej rozvíjať svoje vlastné podniky.
Inkluzívny rast (podpora hospodárstva s vysokou zamestnanosťou, ktoré zabezpečuje sociálnu
a územnú súdržnosť) je jednou z prioritných oblastí stratégie Európa 2020, nástupkyne
lisabonskej stratégie. V novej strategickej agende EÚ sa prvýkrát uvádza jasný cieľ, pokiaľ
ide o jej sociálny pilier (cieľ pomôcť 20 miliónom ľudí prekonať riziko chudoby do roku
2020), spolu s obnoveným záväzkom, ktorý sa týka ambiciózneho cieľa v oblasti zamestnanosti
(75 % úroveň zamestnanosti vo vekovej skupine 20 – 64 rokov). Zo siedmich hlavných
iniciatív, ktoré boli vybraté, aby pomohli pri dosahovaní cieľov stratégie Európa 2020, sa tri
vzťahujú na oblasť zamestnanosti a sociálnych vecí. Cieľom programu pre nové zručnosti
a nové pracovné miesta je nová podoba politík flexiistoty na zlepšovanie fungovania trhu práce,
pomoc ľuďom pri rozvíjaní zručností do budúcnosti a zlepšovanie kvality práce a pracovných
podmienok. Mládež v pohybe prispeje k lepšiemu vzdelávaniu a odbornej príprave, pomôže
mladým ľuďom študovať v zahraničí a nájsť si prácu. Európska platforma proti chudobe
a sociálnemu vylúčeniu pomôže šíriť najlepšie postupy a sprístupní finančné prostriedky na
podporu sociálneho začlenenia a boj proti diskriminácii (pozri informačný list 5.10.9). Od roku
2010 slúžia hlavné ciele stratégie Európa 2020 v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky
ako ciele pre referenčné porovnávanie v rámci ESZ. Boli začlenené do európskeho semestra,
ktorý poskytuje rámec na koordináciu a monitorovanie pokroku v oblasti makroekonomických,
fiškálnych, zamestnaneckých a sociálnych politík v opakujúcich sa ročných cykloch. Ako
odpoveď na zvyšujúcu sa úroveň chudoby bol v roku 2014 zriadený Fond európskej pomoci
pre najodkázanejšie osoby (FEAD). Poskytuje potravinovú a základnú materiálnu pomoc spolu
s činnosťami sociálneho začleňovania.
V apríli 2017, s cieľom dosiahnuť hlbšiu a spravodlivejšiu hospodársku a menovú úniu,
Komisia určila sociálnu Európu za jednu z kľúčových priorít Junckerovej Komisie a predložila
oznámenie o európskom pilieri sociálnych práv (EPSR). V rámci tohto piliera sa stanovuje
20 kľúčových zásad a práv na podporu spravodlivých a dobre fungujúcich trhov práce
a systémov sociálneho zabezpečenia, ktoré sú štruktúrované okolo troch kategórií: i) rovnaké
príležitosti a prístup na pracovný trh, ii) spravodlivé pracovné podmienky a iii) prístup
k primeranej sociálnej ochrane a začleneniu. Sociálny pilier je sprevádzaný tzv. hodnotiacou
tabuľku na monitorovanie pokroku (5.10.9).

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_5.10.9.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_5.10.9.pdf
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ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Aj keď mal Parlament dlhý čas len poradnú a kontrolnú úlohu, vždy sa aktívne podieľal
na rozvoji činnosti EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky s cieľom posilňovať
potenciál EÚ v boji proti nezamestnanosti a zlepšovať pracovné a životné podmienky všetkých
ľudí. Od začiatku európskej integrácie Európsky parlament často požadoval aktívnejšiu
politiku v sociálnej oblasti , ktorá by odrážala rastúci význam Únie v hospodárskej oblasti,
a v tejto súvislosti podporuje rôzne návrhy Komisie. Európsky parlament sa zapojil do príprav
Amsterdamskej zmluvy vo väčšej miere než do predchádzajúcich revízií zmluvy a niektoré
dôležité nové prvky odrážajú jeho odporúčania, ako napríklad zahrnutie sociálnej dohody do
zmluvy a jej rozšírenie o kapitolu zamestnanosti.
V období lisabonskej stratégie Parlament zdôrazňoval úlohu, ktorú by zamestnanosť a sociálne
otázky mali zohrávať pri plánovaní stratégií rastu, ktoré sa majú realizovať na úrovni EÚ
a jednotlivých členských štátov. Pripomenul, že vysoká úroveň sociálnej ochrany má pre
lisabonskú stratégiu kľúčový význam, pričom považuje za neprijateľné, aby ľudia žili pod
hranicou chudoby alebo v pozícii sociálneho vylúčenia. Parlament sa okrem toho domnieval,
že v lisabonskej stratégii sa nestanovili dostatočne záväzné ciele v sociálnej oblasti, a vyzýva
členské štáty, aby dôkladne monitorovali dosah reforiem, ktoré sa realizovali v rámci stratégie
Európa 2020, na zamestnanosť a sociálne veci. V súlade s tým bola jedným z posolstiev
Európskeho parlamentu, ktoré vyslovil v rámci diskusie o hospodárskej kríze, dôrazná výzva,
aby sa EÚ zaviazala k zachovávaniu európskych sociálnych modelov a silnej sociálnej Európy.
Keďže hlavné ciele stratégie Európa 2020 sa monitorujú a plnia v rámci procesného nástroja
európsky semester, Parlament opakovane trval na tom, aby boli sociálne ciele a ciele v oblasti
zamestnanosti zahrnuté do európskeho semestra efektívnejšie, okrem iného tým, že sociálne
ukazovatele sa stanú záväznými a budú rozšírené tak, aby zahŕňali napríklad detskú chudobu
a dôstojnú prácu. Parlament taktiež vyjadruje ľútosť nad tým, že jeho úloha v európskom
semestri je obmedzená, a vyzýva na prijatie medziinštitucionálnej dohody, ktorá by mu umožnila
viac sa do tohto postupu zapojiť.
Napokon bol Parlament veľmi kritický voči opatreniam typu hospodárskych ozdravných
programov, ktoré boli vyňaté z nadnárodného rámca. V marci 2014 konštatoval, že len skutočne
demokraticky zodpovedné inštitúcie by mali viesť politický postup navrhovania a vykonávania
programov úprav určených pre krajiny, ktoré sa ocitli vo vážnych finančných ťažkostiach.
Parlament potvrdil aj svoj záujem o sociálne hodnoty pri rozhodovaní o využívaní finančných
zdrojov z rozpočtu EÚ. Nedávno dokázal zabezpečiť, aby Európsky sociálny fond (ESF),
európsky hlavný nástroj na boj proti nezamestnanosti a sociálnemu vylúčeniu, získal 23,1 %
z celkových finančných prostriedkov na podporu súdržnosti EÚ a aby 20 % prostriedkov
pridelených každému členskému štátu z ESF bolo vynaložených na sociálne začlenenie.
Parlament vo svojom uznesení z 25. februára 2016 o európskom semestri pre koordináciu
hospodárskych politík vyzval Komisiu a členské štáty, aby prijali kroky s cieľom posilniť
sociálnu konvergenciu smerom nahor v EÚ. Takisto vyzval Komisiu, aby definovala
a kvantifikovala svoju koncepciu sociálnej spravodlivosti. Podobnú výzvu Parlament opätovne
zdôraznil v uznesení z 15. februára 2017.
Dňa 19. januára 2017 prijal Parlament uznesenie o európskom pilieri sociálnych práv. Zatiaľ
čo sa plne zohľadňuje iniciatíva Komisie v tejto oblasti, v uznesení sa zdôrazňuje význam
uplatňovania súboru základných práv pre všetkých a sociálni partneri a Komisia sa vyzývajú,
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aby spolupracovali s cieľom predložiť návrh rámcovej smernice o dôstojných pracovných
podmienkach.
Susanne Kraatz
06/2017
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