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SOCIÁLNY DIALÓG

Sociálny dialóg je základným prvkom európskeho sociálneho modelu, ktorý bol v plnej miere
uznaný v zmluve prostredníctvom amsterdamskej reformy. Sociálni partneri (zástupcovia
manažmentu a pracovníkov) tak môžu aktívne prispievať k formovaniu európskej sociálnej
politiky.

PRÁVNY ZÁKLAD

Články 151 – 156 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

CIELE

Podľa článku 151 ZFEÚ je podpora dialógu medzi manažmentom a pracovníkmi uznaná ako
spoločný cieľ EÚ a členských štátov. Cieľom sociálneho dialógu je zlepšiť európske riadenie
zapojením sociálnych partnerov do procesu rozhodovania a implementácie.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

A. Bipartitný sociálny dialóg
Podľa pôvodného znenia Rímskej zmluvy je jednou z úloh Komisie v sociálnej oblasti
podporovať úzku spoluprácu medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o právo združovania sa
a kolektívneho vyjednávania medzi zamestnávateľmi a pracovníkmi. Toto ustanovenie sa však
začalo uplatňovať až o mnoho rokov neskôr.
Proces sociálneho dialógu z Val Duchesse, ktorého začatie v roku 1985 inicioval predseda
Komisie Jacques Delors, bol vytvorený s cieľom zapojiť do fungovania vnútorného trhu
sociálnych partnerov zastúpených Európskou odborovou konfederáciou (ETUC), Európskym
zväzom priemyselných a zamestnávateľských konfederácií (UNICE) a Ústredím európskych
štátnych podnikov (CEEP). Stretnutia týchto sociálnych partnerov priniesli niekoľko
spoločných vyhlásení o zamestnanosti, vzdelávaní a odbornej príprave a ďalších sociálnych
otázkach.
V roku 1992 bol založený Výbor pre sociálny dialóg (SDC) ako hlavné fórum pre bipartitný
sociálny dialóg na európskej úrovni. SDC sa v súčasnosti stretáva trikrát až štyrikrát za rok
a má 64 členov (32 zástupcov zamestnávateľov a 32 zástupcov pracovníkov) z európskych
sekretariátov alebo národných organizácií. Jednotným európskym aktom sa zasa vytvoril
právny základ pre rozvoj „sociálneho dialógu na úrovni Spoločenstva“. V októbri 1991 prijali
organizácie UNICE, ETUC a CEEP spoločnú dohodu, ktorá obsahovala požiadavku, aby
sa zaviedli povinné konzultácie so sociálnymi partnermi pri príprave právnych predpisov
v oblasti sociálnych vecí a aby sa sociálnym partnerom umožnilo rokovať o rámcových
dohodách na úrovni Spoločenstva. Táto požiadavka bola uznaná v dohode pripojenej
k Maastrichtskému protokolu o sociálnej politike, ktorú podpísali všetky členské štáty okrem
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Spojeného kráľovstva. Na vnútroštátnej úrovni teda sociálni partneri získali možnosť vykonávať
smernice prostredníctvom kolektívnej dohody.
Začlenenie Dohody o sociálnej politike do Zmluvy o ES v nadväznosti na nadobudnutie platnosti
Amsterdamskej zmluvy nakoniec umožnilo, aby sa na sociálny dialóg v rámci Európskej
únie vzťahoval jednotný rámec. Výsledkom tohto procesu pre všetky odvetvia bolo prijatie
rámcových dohôd o rodičovskej dovolenke (1995), o práci na čiastočný úväzok (1997) a práci
na dobu určitú (1999), ktoré boli vykonávané prostredníctvom smerníc Rady.
Na úrovni EÚ musí Komisia podľa článku 154 ZFEÚ pred prijatím akýchkoľvek opatrení
v oblasti sociálnej politiky najskôr viesť konzultácie so sociálnymi partnermi. Sociálni
partneri sa môžu následne rozhodnúť, že spoločne dospejú k dohode o predmete konzultácie,
a zastaviť iniciatívu Komisie. Proces rokovaní môže trvať až deväť mesiacov, pričom sociálni
partneri majú tieto možnosti:
— môžu uzavrieť dohodu a spoločne požiadať Komisiu, aby Rade navrhla prijať rozhodnutie

o jej vykonávaní, alebo

— po uzavretí vzájomnej dohody môžu uprednostniť jej vykonávanie v súlade s ich vlastnými
postupmi a praxou a s postupmi a praxou členských štátov (tzv. dobrovoľné dohody alebo
neskôr tzv. samostatné dohody) alebo

— sa im nemusí podariť dosiahnuť dohodu a v tom prípade Komisia zastaví prípravu
predmetného návrhu.

Rokovania medzi sociálnymi partnermi o rámcovej dohode o dočasnej agentúrnej práci v máji
2001 sa skončili neúspešne. Preto v marci 2002 Komisia prijala návrh smernice na základe
konsenzu, ku ktorému dospeli sociálni partneri. Po zmene návrhu v novembri 2002 bol
proces zavŕšený prijatím smernice 2008/104/ES. Podobne po tom, čo sociálni partneri vyslovili
neochotu rokovať, Komisia v roku 2004 predložila návrh na revíziu smernice 2003/88/ES
o niektorých aspektoch organizácie pracovného času vrátane najnovších vývojových trendov,
ako je pracovná pohotovosť a pružný týždenný pracovný čas. Parlament, Komisia a Rada sa
následne v tejto otázke nedokázali zhodnúť a európski sociálni partneri sa pokúsili dospieť
k dohode počas rokovaní, ktoré trvali celý jeden rok, no tie v decembri 2012 takisto skončili
neúspechom v dôsledku výrazných nezhôd, pokiaľ ide o úpravu pracovnej pohotovosti ako
pracovného času. V roku 2013 Komisia pokračovala v procese preskúmania a hodnotenia
vplyvu, pričom v roku 2015 uskutočnila širokú verejnú konzultáciu a zároveň v tom istom
čase pripravila vykonávaciu správu, ako sa vyžaduje v smernici, ktorá by mala pomôcť
vymedziť budúci výsledok preskúmania. Pracovný program Komisie na rok 2017 už obsahuje
nelegislatívnu iniciatívu týkajúcu sa vykonávania smernice o pracovnom čase. Parlament vo
svojom uznesení o európskom pilieri sociálnych práv[1] vyzval na aktualizáciu európskych
sociálnych noriem vrátane ustanovení o pracovnom čase.
Od roku 1998 po rozhodnutí Komisie vytvoriť osobitné orgány (rozhodnutie Komisie
98/500/ES z 20. mája 1998) došlo takisto k silnému rozvoju sektorového sociálneho
dialógu. Boli vytvorené viaceré výbory v hlavných hospodárskych odvetviach, ktoré
dosiahli významné výsledky. Sektorový sociálny dialóg viedol k trom európskym dohodám
o organizácii pracovného času námorníkov (1998), o organizácii pracovného času mobilných
pracovníkov v civilnom letectve (2000) a o niektorých aspektoch pracovných podmienok
mobilných pracovníkov, ktorí vykonávajú interoperabilné cezhraničné služby v železničnom
sektore (2005). Tieto dohody boli implementované rozhodnutím Rady. Dohoda o ochrane
zdravia pracovníkov pri práci prostredníctvom správnej manipulácie a správneho používania

[1]Prijaté texty, P8_TA(2017)0010.
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kryštalického kremeňa a produktov, ktoré ho obsahujú, podpísaná v apríli 2006, bola prvým
viacsektorovým výsledkom rokovaní európskych sociálnych partnerov. V roku 2014 Rada
prostredníctvom smernice vykonala odvetvovú dohodu o niektorých aspektoch organizácie
pracovného času vo vnútrozemskej vodnej doprave z roku 2012.
V apríli 2012 sociálni partneri v odvetví kaderníctva uzatvorili dohodu o jasných usmerneniach,
ktoré majú kaderníkom umožniť pracovať v zdravom a bezpečnom prostredí počas celého
profesijného života, a požiadali o prijatie vykonávacieho rozhodnutia Rady. Keďže niektoré
členské štáty nesúhlasili s časťami dohody, vykonávanie prostredníctvom rozhodnutia Rady
ďalej nepokračovalo. Namiesto toho v júni 2016 sociálni partneri v odvetí kaderníctva podpísali
novú európsku rámcovú dohodu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci so žiadosťou
o vykonávanie rozhodnutím Rady. V súlade s programom lepšej tvorby právnych predpisov
Komisia teraz pred predložením návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rade vykoná primerané
posúdenie vplyvu, so zameraním najmä na reprezentatívnosť signatárskych strán, zákonnosť
dohody v právnom rámci EÚ a dodržiavanie zásady subsidiarity a proporcionality. V otvorenom
liste predsedovi Komisie Junckerovi z 21. novembra 2016 príslušní sociálni partneri namietli
proti použitiu postupu posúdenia vplyvu ako dôvodu na to, aby dohoda nebola postúpená Rade
na prijatie jej vykonávacieho rozhodnutia, a žiadali, aby boli plne informovaní o jednotlivých
fázach postupu posúdenia vplyvu a kritériách, ktoré bude Komisia používať pri rozhodovaní
Dohoda o práci na diaľku (tzv. teleworking), uzatvorená v máji 2002, sa prvýkrát vykonávala
v súlade s postupmi a praxou sociálnych partnerov a členských štátov. Sociálni partneri
uzatvorili aj tzv. samostatné dohody o pracovnom strese, o európskom preukaze pre
rušňovodičov, ktorí vykonávajú interoperabilnú cezhraničnú službu (v roku 2004), rovnako ako
dohodu o obťažovaní a násilí (apríl 2007) a dohodu o inkluzívnych trhoch práce (marec 2010).
Po zmenách zavedených Amsterdamskou zmluvou sa proces konzultácie stal ešte dôležitejší,
pretože sa vzťahuje na všetky oblasti, ktoré v súčasnosti patria pod článok 151 ZFEÚ.
Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy sa vložil nový článok (článok 152 ZFEÚ),
v ktorom sa uvádza, že „Únia uznáva a podporuje úlohu sociálnych partnerov na svojej úrovni,
pričom zohľadňuje rozmanitosť vnútroštátnych systémov. Uľahčuje dialóg medzi sociálnymi
partnermi a rešpektuje pritom ich autonómiu.“ Článok 153 ZFEÚ taktiež umožňuje členským
štátom poveriť sociálnych partnerov vykonávaním rozhodnutia Rady prijatého na základe
ratifikácie kolektívnej dohody na európskej úrovni.
Od začiatku hospodárskej a finančnej krízy však sociálny dialóg čoraz väčšmi trpí v dôsledku
vykonávania krízových opatrení a oslabuje ho decentralizácia, menší rozsah kolektívneho
vyjednávania a zásahy štátu v oblasti mzdovej politiky. Vzhľadom na tieto skutočnosti
a na zistenie, že krízu najúspešnejšie prekonávajú členské štáty s najsilnejším sociálnym
partnerstvom, sa nová Komisia v novembri 2014 podujala opätovne otvoriť a zintenzívniť dialóg
so sociálnymi partnermi, najmä v rámci nového systému správy hospodárskych záležitostí,
ako predpoklad fungovania európskeho sociálneho trhového hospodárstva. V júni 2016
podpredseda Dombrovskis a komisárka Thyssen podpísali spoločné vyhlásenie o iniciatíve
Nový začiatok pre sociálny dialóg súhlasiac so sociálnymi partnermi s cieľom viac ich zapojiť
do rámca európskeho semestra a do politík a tvorby právnych predpisov EÚ vo všeobecnosti
a zdôrazňujúc budovanie kapacít. V oznámení sa zdôraznila zásadnú úlohu Európskeho
sociálneho dialógu ako významnej zložky tvorby politiky EÚ v oblasti zamestnanosti a a tvorby
sociálnej politiky. V nadväznosti na verejnú konzultáciu o európskom pilieri sociálnych práv
v roku 2016 Komisia v apríli 2017 uverejnila európsky pilier sociálnych práv, v ktorom sa,
okrem iného, uznáva právo sociálnych partnerov byť zapojení do navrhovania a vykonávania
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politík zamestnanosti a sociálnych politík, a podporuje ich väčšia účasť v politike a pri tvorbe
práva, pričom sa zohľadňuje rozmanitosť vnútroštátnych systémov.
B. Tripartitný sociálny dialóg
Hneď od začiatku procesu európskej integrácie sa pokladalo za dôležité zapojiť do tvorby
právnych predpisov Spoločenstva zainteresované strany z hospodárskej a sociálnej oblasti.
Dôkazom je aj existencia Poradného výboru pre uhlie a oceľ a Európskeho hospodárskeho
a sociálneho výboru. Od šesťdesiatych rokov minulého storočia existuje viacero poradných
výborov, ktorých úlohou je podporovať Komisiu pri utváraní špecifických politík. Tieto výbory,
napríklad Výbor pre sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov, sú vo všeobecnosti
zložené zo zástupcov vnútroštátnych organizácií zamestnávateľov a odborových zväzov, ako
aj zo zástupcov členských štátov. Od roku 1970 bol kľúčovým fórom tripartitného sociálneho
dialógu na európskej úrovni Stály výbor pre zamestnanosť, ktorý sa skladal z 20 zástupcov
sociálnych partnerov, pričom odbory a zamestnávateľské organizácie boli zastúpené rovnakým
dielom. Po reforme v roku 1999 sa výbor v plnej miere integroval do koordinovanej
európskej stratégie zamestnanosti. Na základe spoločného príspevku sociálnych partnerov
na samite v Laekene v decembri 2001 Rada v marci 2003 usporiadala tripartitný sociálny
samit pre rast a zamestnanosť (rozhodnutie Rady 2003/174/ES), ktorý nahradil Stály výbor
pre zamestnanosť. Uľahčuje prebiehajúce konzultácie medzi Radou, Komisiou a sociálnymi
partnermi o hospodárskych a sociálnych otázkach a otázkach zamestnanosti, stretáva sa aspoň
raz za rok, pričom jedno zo stretnutí sa musí konať ešte pred jarným zasadaním Európskej rady.
Odkedy bol proces, ktorý sa vyvíjal od roku 1997, formalizovaný, oficiálnymi účastníkmi
samitu sú predsedníctvo Rady EÚ a dve nadchádzajúce predsedníctva, Komisia a sociálni
partneri. Tri predsedníctva Rady väčšinou zastupujú hlavy štátov alebo predsedovia vlád
a ministri zodpovední za oblasť zamestnanosti a sociálnych vecí; Komisia má takisto dvoch
zástupcov, ktorými sú väčšinou jej predseda a komisár zodpovedný za zamestnanosť a sociálne
veci. Členovia z radov sociálnych partnerov sú rozdelení do dvoch rovnako veľkých delegácií
tvorených 10 zástupcami pracovníkov a 10 zástupcami zamestnávateľov, pričom osobitná
pozornosť sa venuje potrebe zabezpečiť vyváženú účasť mužov a žien. Každá skupina sa skladá
z delegátov európskych medzisektorových organizácií, ktorí zastupujú buď všeobecné záujmy,
alebo špecifickejšie záujmy pracovníkov v dozorných alebo riadiacich funkciách a malých
a stredných podnikov na európskej úrovni. Technickú koordináciu pre delegáciu pracovníkov
zabezpečuje Európska konfederácia odborových zväzov (ETUC) a pre delegáciu zamestnancov
Európsky zväz priemyselných a zamestnávateľských konfederácií (UNICE). Po ratifikácii
Lisabonskej zmluvy bola úloha tripartitného sociálneho samitu pre rast a zamestnanosť uznaná
v článku 152 ZFEÚ.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Parlament zastáva názor, že sociálny dialóg je zásadným prvkom tradícií členských štátov,
a žiada, aby sa trialógu na európskej úrovni prisudzovala významnejšia úloha. Jeho Výbor
pre zamestnanosť a sociálne veci často pozýva sociálnych partnerov na úrovni EÚ, aby
pred vypracovaním správy alebo stanoviska vyjadrili svoj názor ku všetkým podstatným
otázkam. Často tiež Komisii pripomínal potrebu súdržnej priemyselnej politiky na európskej
úrovni, v ktorej by sociálni partneri hrali kľúčovú úlohu. Lisabonská zmluva zaviedla jasné
právo Parlamentu na informácie o plnení kolektívnych dohôd uzatvorených na úrovni Únie
(článok 155 ZFEÚ) a o iniciatívach Komisie v záujme podpory spolupráce medzi členskými
štátmi v rámci článku 156 ZFEÚ vrátane záležitostí týkajúcich sa práva na združovanie
a kolektívne vyjednávanie medzi zamestnávateľmi a pracovníkmi.
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V čase hospodárskej krízy Parlament opakovane zdôrazňoval, že sociálny dialóg je nevyhnutný
na dosiahnutie cieľov zamestnanosti uvedených v stratégii Európa 2020 (2009/2220(INI)).
V januári 2012 zdôraznil, že ak sa sústredíme na fiškálnu konsolidáciu, odporúčania uvedené
v ročnom prieskume rastu budú mať rušivý vplyv nielen na vytváranie pracovných miest
a sociálne blaho, ale aj na sociálny dialóg ako taký. Parlament okrem toho vo svojom
uznesení o cykle európskeho semestra 2017[2] znovu zdôraznil dôležitosť sociálneho dialógu
a požadoval posilnenie úlohy sociálnych partnerov v novom procese správy hospodárskych
záležitostí. Od roku 2014 sa v ich účasť na úrovni EÚ mierne zvýšila, hoci situácia je na
vnútroštátnej úrovni rôzna, a na oboch úrovniach považujú sociálni partneri svoju účasť
skôr za informatívnu ako skutočne konzultačnú. Pokiaľ ide o programy ekonomických úprav
v krajinách najviac postihnutých krízou, Parlament vo svojom uznesení z 13. marca 2014
o zamestnanosti a sociálnych aspektoch úlohy a činností trojky (Európska centrálna banka,
Komisia a Medzinárodný menový fond) so zreteľom na krajiny eurozóny zapojené do programu
zdôraznil, že so sociálnymi partnermi na vnútroštátnej úrovni by sa mali viesť konzultácie už
v počiatočnom návrhu programov alebo by mali byť doň zapojení.
Európsky parlament opätovne vyjadril svoju pozíciu vo svojom uznesení o európskom pilieri
sociálnych práv[3] z 19. januára 2017, pričom vyzval Komisiu, aby zintenzívnila konkrétnu
podporu posilnenia a rešpektovania sociálneho dialógu na všetkých úrovniach a vo všetkých
odvetviach.
Marion Schmid-Drüner
06/2017

[2]Prijaté texty, P8_TA(2017)0039.
[3]Prijaté texty, P8_TA(2017)0010.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2009/2220(INI)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2017)0039
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