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POLITIKA ZAMESTNANOSTI

Zvyšovanie počtu a kvality pracovných miest je jedným z hlavných cieľov stratégie Európa
2020. Cieľom európskej stratégie zamestnanosti s usmerneniami zamestnanosti a podpornými
programami, ako je EaSI, je prispieť k rastu a zamestnanosti, mobilite práce a sociálnemu
pokroku.

PRÁVNY ZÁKLAD

Článok 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) a články 8 – 10, 145 – 150, 156 – 159 a 162
– 164 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

CIELE

Dôležité zásady, ciele a činnosti uvedené v zmluve zahŕňajú podporu vysokej úrovne
zamestnanosti prostredníctvom rozvoja koordinovanej stratégie, najmä pokiaľ ide o vytváranie
kvalifikovanej, vzdelanej a prispôsobivej pracovnej sily a pracovných trhov reagujúcich na
hospodárske zmeny. Podľa horizontálnej doložky v článku 9 ZFEÚ sa pri vymedzovaní
a uskutočňovaní politík a činností Únie musí zohľadniť cieľ vysokej úrovne zamestnanosti.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

A. Začiatky (od 50. do 90. rokov 20. storočia)
Už od 50. rokov 20. storočia využívajú zamestnanci v rámci Európskeho spoločenstva
uhlia a ocele (ESUO) pomoc určenú na opätovnú adaptáciu. Pomoc sa poskytovala tým
pracovníkom v uhliarskom a oceliarskom odvetví, ktorých pracovné miesta ohrozovala
priemyselná reštrukturalizácia. Hlavnou zbraňou v boji proti nezamestnanosti bol Európsky
sociálny fond (ESF) (5.10.2), ktorý bol vytvorený na začiatku 60. rokov 20. storočia.
V 80. rokoch a na začiatku 90. rokov 20. storočia sa akčné programy zamestnanosti zameriavali
na osobitné cieľové skupiny a bolo vytvorené množstvo pozorovacích a dokumentačných
systémov.
S cieľom podporiť voľný pohyb pracovníkov a pomôcť im nájsť si prácu v inom členskom štáte
sa v roku 1992 vylepšil bývalý systém SEDOC a premenoval sa na EURES (Európske služby
zamestnanosti). EURES je sieť spolupráce medzi Komisiou a verejnými službami zamestnanosti
členských štátov EHP (plus Švajčiarsko) a ďalšími partnerskými organizáciami.
B. Smerom ku komplexnejšej politike zamestnanosti
1. Biela kniha o raste, konkurencieschopnosti a zamestnanosti (1993)
V kontexte vysokej nezamestnanosti vo väčšine krajín EÚ táto biela kniha podnietila diskusiu
o európskej stratégii v oblasti hospodárstva a zamestnanosti tým, že po prvýkrát posunula otázku
zamestnanosti do centra európskej agendy.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_5.10.2.pdf
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2. Prínos Amsterdamskej zmluvy (1997)
Novou hlavou o zamestnanosti v Amsterdamskej zmluve, ktorá vstúpila do platnosti v máji
1999, sa ustanovil základ vytvorenia európskej stratégie zamestnanosti a stáleho, zmluvne
zakotveného výboru pre zamestnanosť s poradným štatútom na podporu koordinácie politík
členských štátov v oblasti zamestnanosti a pracovného trhu. Výhradnú právomoc v oblasti
politiky zamestnanosti však majú naďalej členské štáty. Začlenením sociálneho protokolu do
zmluvy sa zlepšilo zapojenie sociálnych partnerov.
3. Luxemburský proces: Európska stratégia zamestnanosti 1997 – 2004
Mimoriadny samit o pracovných miestach, ktorý sa konal v Luxemburgu v novembri
1997 bol začiatkom európskej stratégie zamestnanosti (EES) spolu s otvorenou metódou
koordinácie – tzv. luxemburský proces, ktorý je ročným koordinačným a monitorovacím cyklom
vnútroštátnych politík v oblasti zamestnanosti založeným na záväzku členských štátov stanoviť
súbor spoločných cieľov. Stratégia bola vypracovaná na základe týchto prvkov:
— usmernenia politík zamestnanosti, ktoré vypracovala Komisia a schválila Rada,

— národné akčné plány (NAP),

— spoločná správa o zamestnanosti, ktorú zverejnila Komisia a schválila Rada,

— odporúčania pre jednotlivé krajiny CSR), ktoré vypracovala Komisia a schválila Rada.

EES stavia vysokú úroveň zamestnanosti na rovnakú úroveň s makroekonomickými cieľmi rastu
a stability.
4. Lisabonská stratégia (2000 – 2010)
V roku 2000 sa Európska rada v Lisabone dohodla na novom strategickom cieli vytvoriť
z EÚ „najkonkurencieschopnejšiu a najdynamickejšiu znalostnú ekonomiku na svete“, ktorá by
dokázala zabezpečiť plnú zamestnanosť ako ústredný cieľ politiky zamestnanosti a sociálnych
vecí, a na konkrétnych cieľoch, ktoré sa mali dosiahnuť do roku 2010.
EES bola revidovaná v roku 2002 a opäť sa začala uplatňovať v roku 2005 so zameraním na
rast a pracovné miesta s cieľom zjednodušiť a zefektívniť lisabonskú stratégiu. Revízie zahŕňali
zavedenie viacročného časového rámca (prvý cyklus prebehol v rokoch 2005 – 2008). Od roku
2005 sa usmernenia politík zamestnanosti zlúčili so všeobecnými usmerneniami hospodárskej
politiky.
5. Stratégia Európa 2020 (2010 – 2020)
Táto desaťročná stratégia pre pracovné miesta a inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast po
prvýkrát vymedzila viacero hlavných cieľov vrátane cieľov ako:
— pracovný trh: zvýšiť účasť osôb vo veku od 20 do 64 rokov na pracovnom trhu na 75 %

do roku 2020,

— sociálne začlenenie a boj proti chudobe: vymaniť aspoň 20 miliónov ľudí z ohrozenia
chudobou a vylúčením,

— zvýšenie kvality a efektivity systémov vzdelávania a odbornej prípravy: znížiť mieru
predčasného ukončenia školskej dochádzky na 10 % (z 15 %) a zvýšiť podiel osôb vo veku
30 – 34 rokov, ktoré ukončili vysokoškolské alebo rovnocenné vzdelanie, aspoň na 40 %
(namiesto 31 %).

Všetkých päť hlavných cieľov musia členské štáty zahrnúť do vnútroštátnych cieľov s ohľadom
na svoje príslušné východiskové pozície a vnútroštátne podmienky.
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Desať integrovaných usmernení obsahuje šesť všeobecných usmernení hospodárskej politiky
(článok 121 ZFEÚ) a štyri usmernenia politík zamestnanosti (článok 148 ZFEÚ). Usmernenia
politík zamestnanosti, ktoré Rada schválila v októbri 2010, umožnili zvýšenie účasti žien
a mužov na trhu práce, zníženie štrukturálnej nezamestnanosti a podporu kvality pracovných
miest; rozvoj kvalifikovanej pracovnej sily zodpovedajúcej potrebám trhu práce a podporu
celoživotného vzdelávania; zlepšovanie kvality a výkonnosti systémov vzdelávania a odbornej
prípravy na všetkých úrovniach a zvyšovanie účasti na terciárnom alebo rovnocennom
vzdelávaní; ako aj podporu sociálneho začleňovania a boj proti chudobe.
V októbri 2015 Rada prijala revidované usmernenia, ktoré vykazujú výrazné zameranie na trh:
— zvyšovanie dopytu po pracovnej sile (tvorba pracovných miest, zdaňovanie práce,

stanovovanie miezd),

— zvyšovanie ponuky pracovnej sily, zručností a kompetencií (príslušné zručnosti
a kompetencie, potrebné investície, riešenie štrukturálneho oslabenia systémov
vzdelávania a odbornej prípravy a znižovanie prekážok zamestnanosti, najmä pre
znevýhodnené skupiny),

— zlepšovanie fungovania trhov práce (zásady flexiistoty s cieľom znížiť segmentáciu trhu
práce, zapojenie sociálnych partnerov, zlepšenie aktívnych politík trhu práce, lepšie verejné
služby zamestnanosti, mobilita pracovnej sily),

— zaručenie spravodlivosti, boj proti chudobe a podpora rovnakých príležitostí (modernizácia
systémov sociálneho a zdravotného zabezpečenia a systémov dlhodobej opatery,
zásady aktívneho začleňovania, cielené sociálne politiky na predchádzanie predčasnému
ukončovaniu školskej dochádzky a sociálnemu vylúčeniu).

6. Podporné finančné nástroje a politické iniciatívy
Program EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) na roky 2014 – 2020, ktorý
schválil Parlament i Rada, spája tri jestvujúce programy:
— PROGRESS (program v oblasti zamestnanosti a sociálnej solidarity), ktorý je určený na

vytváranie analytických vedomostí a podporuje výmenu informácií a vzájomné učenie,

— EURES (Európske služby zamestnanosti), čo je sieť pre mobilitu pracovných miest, ktorá
poskytuje informácie, poradenstvo a služby náboru/umiestňovania v celej EÚ,

— Mikrofinancovanie a sociálne podnikanie, ktoré zahŕňa prístup k mikrofinancovaniu pre
jednotlivcov a mikropodniky a zvyšovanie kapacity pre poskytovateľov mikroúverov
a posilňuje sociálne podniky, t. j. podnikov, ktorých hlavným cieľom je sociálna myšlienka.

Zatiaľ čo Európsky sociálny fond (ESF) môže podporovať širokú škálu iniciatív v členských
štátoch, Európska rada sa vo februári 2013 dohodla na vytvorení iniciatívy na podporu
zamestnanosti mladých ľudí s rozpočtom vo výške 6,4 miliardy EUR (3,2 miliardy z ESF
a 3,2 miliardy z osobitného rozpočtového riadku) na obdobie 2014 – 2020 (5.10.2). Táto
iniciatíva je zameraná na mladých ľudí vo veku od 15 do 24 rokov, ktorí nie sú zamestnaní,
nevzdelávajú sa ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave (NEET), a to v regiónoch, ktoré sú
obzvlášť postihnuté nezamestnanosťou.
Nástroje financovania pomáhajú pri podpore politických iniciatív v oblasti zamestnanosti.
V decembri 2012 Komisia predložila balík opatrení v oblasti zamestnanosti mladých ľudí, ktorý
je súborom opatrení na pomoc členským štátom konkrétne riešiť nezamestnanosť mladých
a sociálne vylúčenie vo svetle vysokej a pretrvávajúcej nezamestnanosti mládeže:

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_5.10.2.pdf
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— odporúčanie Rady o zavedení záruky pre mladých ľudí (apríl 2013), ktorá je zameraná na
to, aby všetci mladí ľudia vo veku do 25 rokov dostali do štyroch mesiacov po tom, čo
prídu o prácu alebo ukončia formálne vzdelávanie, kvalitnú ponuku zamestnania, ďalšieho
vzdelávania, učňovskej prípravy alebo stáže,

— Európske združenie učňovskej prípravy (zriadené v júli 2013), ktoré dopĺňa Európsky pakt
pre mládež vytvorený v roku 2015 spolu s poprednými európskymi podnikmi s cieľom
zaviesť učňovskú prípravu,

— odporúčanie Rady o rámci kvality pre stáže(marec 2014).

V decembri 2016 Komisia vydala oznámenie s názvom Investícia do európskej mládeže,
v ktorom spojila predchádzajúce aktivity a zaviedla okrem iného nový Európsky zbor
solidarity so zameraním na pomoc v prípade prírodných katastrof alebo sociálnych problémov
v komunitách. O pár mesiacov neskôr, v máji 2017, navrhla pre túto iniciatívu osobitný právny
základ a rozpočet vo výške približne 340 miliónov EUR.
Pre iné skupiny postihnuté krízou boli zavedené ďalšie politické iniciatívy. Vo februári 2016
Rada prijala návrh Komisie na odporúčanie Rady o integrácii dlhodobo nezamestnaných
na trhu práce. Zameriava sa na registráciu u poskytovateľa služieb zamestnanosti, dôkladné
individuálne posúdenie a dohodu o pracovnej integrácii. Tak ako v prípade záruky pre mladých
ľudí sa zavedie monitorovací systém.
Nový program v oblasti zručností pre Európu, ktorý Komisia predložila v júni 2016, má za cieľ
vybaviť občanov zručnosťami, ktoré sú dôležité pre trh práce. Opatrenia v rámci tohto programu
zatiaľ zahŕňajú odporúčanie Rady z 19. decembra 2016 o cestách zvyšovania úrovne zručností
pre dospelých, revíziu európskeho kvalifikačného rámca (EKR), ktorú Rada prijala v máji 2017,
a návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o revízii rámca Europass (október 2016),
ktorý predložila Komisia, ako aj profil zručností EÚ pre štátnych príslušníkov tretích krajín (jún
2017).

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Úloha Parlamentu v tejto oblasti sa postupne vyvíjala. Od vstupu Amsterdamskej zmluvy
do platnosti je Rada povinná konzultovať o usmerneniach pre zamestnanosť s Parlamentom
pred tým, ako ich schváli. Okrem toho by otvorená metóda koordinácie mala posilniť úlohu
parlamentov, a to nielen Európskeho parlamentu, ale aj národných parlamentov, ktoré by mali
byť zapojené do stanovovania vnútroštátnych cieľov a ich dosahovania.
Uznesenia a ďalšie príspevky Európskeho parlamentu odrážajú skutočnosť, že Parlament
považuje zamestnanosť a sociálne začleňovanie za jednu z najdôležitejších priorít EÚ
a vyjadruje presvedčenie, že EÚ a členské štáty musia koordinovať svoje úsilie.
Počas medzivládnej konferencie v roku 1996 Parlament vyzval na vytvorenie osobitnej kapitoly
o zamestnanosti v Amsterdamskej zmluve.
Parlament rozhodne podporil stratégiu Európa 2020. Mnohé z iniciatív na boj proti
nezamestnanosti mladých ľudí sa opierajú o konkrétne a praktické návrhy krokov zo strany
Parlamentu, konkrétne záruka EÚ pre mladých ľudí a minimálne normy pre stáže. Parlament od
roku 2010 dôrazne podporoval zriadenie systému záruk pre mladých ľudí. Vo svojom uznesení
zo 17. júla 2014 vyzval na zriadenie európskeho právneho rámca, ktorým sa zavedú minimálne
normy vykonávania záruky pre mladých ľudí vrátane kvality učňovskej prípravy, a to pre
mladých ľudí vo veku od 25 do 30 rokov. Pokiaľ ide o Európsky zbor solidarity, Parlament
vo svojom uznesení zo 6. apríla 2017 vyzval Komisiu, aby do svojho budúceho legislatívneho
návrhu zahrnula jednoznačný opis rozpočtových opatrení s cieľom zabrániť negatívnemu



Informačné listy o Európskej únii - 2017 5

vplyvu na existujúce programy EÚ zamerané na mladých ľudí. Parlament okrem toho vo svojom
uznesení z 29. októbra 2015 podporil prístup prijatý v odporúčaní o dlhodobej nezamestnanosti.
Intenzívna práca Parlamentu na rozvoji zručností mala vplyv na nový program v oblasti
zručností pre Európu, ktorý Komisia predložila v júni 2016. Táto práca zahŕňa: uznesenie
Parlamentu z 10. septembra 2015 o vytvorení konkurencieschopného trhu práce pre 21. storočie:
zosúladeniu zručností a kvalifikácií s dopytom a pracovnými príležitosťami a jeho uznesenie
z 19. januára 2016 o politikách zručností na boj proti nezamestnanosti mládeže.
Susanne Kraatz
06/2017
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