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POLITIKA ZAMESTNANOSTI

Európska stratégia zamestnanosti z roku 1997 stanovila súbor spoločných cieľov
politiky zamestnanosti a prispela k „mäkkej koordinácii“ medzi členskými štátmi
prostredníctvom monitorovacieho procesu a súvisiacich finančných nástrojov.
Zvyšovanie počtu a kvality pracovných miest bolo jedným z hlavných cieľov stratégie
Európa 2020. Od prelomu desaťročí Komisia navrhla nové a ambicióznejšie ciele
v oblasti zamestnanosti, zručností a sociálnej ochrany s cieľom vybudovať silnú
sociálnu Európu do roku 2030. Aj keď sa v určitých oblastiach uplatňuje právo
EÚ, zodpovednosť za zamestnanosť a sociálnu politiku nesú v prvom rade vlády
jednotlivých štátov.

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

Podľa článku 3 ZEÚ má Únia povinnosť zamerať sa na dosiahnutie plnej zamestnanosti
a sociálneho pokroku. Horizontálna doložka v článku 9 ZFEÚ stanovuje, že pri
vymedzovaní a uskutočňovaní politík a činností EÚ sa musí zohľadniť cieľ vysokej
úrovne zamestnanosti. Členské štáty a Únia majú tiež za úlohu pracovať na
rozvoji koordinovanej stratégie, najmä pokiaľ ide o podporu kvalifikovanej, vyškolenej
a pružnej pracovnej sily a pracovné trhy reagujúce na podmienky hospodárskych
zmien, ako sa uvádza v článku 145 ZFEÚ.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

A. Od počiatočných fáz (50. až 90. roky minulého storočia) k cieľom na obdobie po
roku 2020
Už v 50. rokoch 20. storočia využívali zamestnanci v štátoch, ktoré boli členom
Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, tzv. pomoc určenú na opätovnú adaptáciu.
Pomoc sa poskytovala tým pracovníkom v uhliarskom a oceliarskom odvetví, ktorých
pracovné miesta boli ohrozené priemyselnou reštrukturalizáciou. Hlavným nástrojom
na boj proti nezamestnanosti bol Európsky sociálny fond (ESF) (2.3.2 Európsky
sociálny fond), vytvorený v roku 1957.
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V 80. rokoch a na začiatku 90. rokov 20. storočia sa akčné programy zamestnanosti
zameriavali na osobitné cieľové skupiny a boli vytvorené viaceré monitorovacie
a dokumentačné systémy.
V situácii, keď väčšina krajín EÚ bojovala s vysokou nezamestnanosťou, bola prijatá
biela kniha o raste, konkurencieschopnosti a zamestnanosti (1993), vďaka čomu
sa otázka zamestnanosti stala po prvý raz ústrednou témou EÚ a vznikla diskusia
o európskej stratégii v oblasti hospodárstva a zamestnanosti.
Novou kapitolou o zamestnanosti v Amsterdamskej zmluve (1997) sa ustanovil základ
vytvorenia európskej stratégie zamestnanosti a stáleho Výboru pre zamestnanosť
s poradným štatútom na podporu koordinácie politík členských štátov v oblasti
zamestnanosti a pracovného trhu. Politika zamestnanosti je však aj naďalej v prvom
rade v pôsobnosti členských štátov. Začlenením sociálneho protokolu do zmluvy sa
zlepšilo zapojenie sociálnych partnerov (2.3.7 Sociálny dialóg).
Na mimoriadnom samite o pracovných miestach, ktorý sa konal v Luxemburgu
v novembri 1997, bola prijatá európska stratégia zamestnanosti spolu s otvorenou
metódou koordinácie - tzv. luxemburský proces. Ide o ročný cyklus koordinácie
a monitorovania vnútroštátnych politík zamestnanosti, ktorý vychádza zo záväzku
členských štátov stanoviť súbor spoločných cieľov a zámerov. V európskej stratégii
zamestnanosti bola vysoká miera zamestnanosti postavená na rovnakú úroveň ako
makroekonomické ciele rastu a stability.
V roku 2000 sa Európska rada v Lisabone dohodla na novom strategickom cieli
vytvoriť z EÚ „najkonkurencieschopnejšiu a najdynamickejšiu znalostnú ekonomiku
na svete“. Za zastrešujúci cieľ politiky zamestnanosti a sociálnych vecí určila plnú
zamestnanosť a stanovila konkrétne ciele, ktoré sa mali dosiahnuť do roku 2010
(Lisabonská stratégia).
Po finančnej kríze v rokoch 2007 – 2008 bola v roku 2010 prijatá stratégia
Európa 2020 a zavedený európsky semester ako mechanizmus koordinácie finančných
a hospodárskych politík. Táto desaťročná stratégia pre pracovné miesta a inteligentný,
udržateľný a inkluzívny rast po prvýkrát vymedzila viacero hlavných cieľov, ako
napríklad zvýšenie účasti osôb vo veku od 20 do 64 rokov na pracovnom trhu na 75 %
do roku 2020. Všetky hlavné ciele museli členské štáty premietnuť do vnútroštátnych
cieľov.
V roku 2017 Komisia predstavila Európsky pilier sociálnych práv (EPSP), v ktorom sa
stanovuje 20 kľúčových zásad a práv na podporu obnoveného procesu konvergencie
smerom k lepším životným a pracovným podmienkam. Tie sú rozdelené do troch
kategórií: i) rovnaké príležitosti a prístup na trh práce, ii) spravodlivé pracovné
podmienky a iii) sociálna ochrana a začlenenie. EPSP dopĺňa „sociálny prehľad“ na
monitorovanie pokroku. Na sociálnom samite v Göteborgu v novembri 2017 Parlament,
Rada a Komisia zdôraznili svoj spoločný záväzok prijatím spoločného vyhlásenia
o EPSP.
V akčnom pláne na vykonávanie EPSP zo 4. marca 2021 sa stanovujú tri nové hlavné
ciele EÚ, ktoré sa majú dosiahnuť do konca desaťročia v oblasti zamestnanosti, ako
napríklad:
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— zamestnanosť: aspoň 78 % obyvateľstva vo veku 20 až 64 rokov by malo byť do
roku 2030 zamestnaných,

— zručnosti: aspoň 60 % dospelých by sa malo každoročne zúčastňovať na odbornej
príprave.

B. Posilnenie koordinácie a monitorovania
Súčasťou ročného cyklu monitorovania politík zamestnanosti v rámci európskeho
semestra sú tieto zložky:
— usmernenia pre politiky zamestnanosti, ktoré vypracovala Komisia a prijala Rada

po konzultácii s Parlamentom,

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

— národné programy reforiem,

— správy o krajine a odporúčania pre jednotlivé krajiny, ktoré vypracovala Komisia
a v druhom prípade prijala Rada.

Štyri usmernenia pre politiky zamestnanosti (článok 148 ZFEÚ) obsahujú strategické
ciele pre vnútroštátne politiky zamestnanosti, ako aj priority politik v oblasti
zamestnanosti, vzdelávania a sociálneho začlenenia. Usmernenia pre politiky
zamestnanosti sú súčasťou ôsmich integrovaných usmernení, ktoré obsahujú aj štyri
hlavné smery hospodárskych politík (článok 121 ZFEÚ).
V roku 2018 boli usmernenia pre politiky zamestnanosti zosúladené so zásadami
EPSP (2.3.1 Sociálna politika a politika v oblasti zamestnanosti: všeobecné zásady).
Na základe dohody s Parlamentom boli ponechané aj na rok 2019. V roku 2020
boli upravené tak, aby zahŕňali prvky súvisiace s dôsledkami krízy spôsobenej
ochorením COVD-19, so zelenou a digitálnou transformáciou a s cieľmi OSN v oblasti
udržateľného rozvoja. V roku 2021 boli prevzaté, hoci odôvodnenia sa zosúladili
s výsledkami sociálneho samitu v Porte a akčným plánom EPSP. Komisia navrhuje
revíziu usmernení na rok 2022 tak, aby sa znenie prispôsobilo prostrediu po
pandémii COVID-19, včlenili ďalšie prvky týkajúce sa spravodlivosti v rámci zelenej
transformácie, zohľadnili nedávne politické iniciatívy a doplnili politické prvky, ktoré
majú osobitný význam v kontexte ruskej invázie na Ukrajinu.
Ako kľúčový monitorovací nástroj používaný v rámci európskeho semestra Komisia
navrhla revidovaný sociálny prehľad (pripojený k akčnému plánu EPSP) s cieľom
lepšie zohľadniť politické priority a opatrenia stanovené v akčnom pláne. Sociálny
prehľad pozostáva zo 17 hlavných ukazovateľov schválených Radou, ktoré hodnotia
výsledky členských štátov v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie v troch širokých
dimenziách: i) rovnaké príležitosti, ii) spravodlivé pracovné podmienky a iii) sociálna
ochrana a začlenenie.
C. Záväzné právne akty – právo EÚ
Na základe ustanovení ZFEÚ týkajúcich sa zamestnanosti a sociálnych vecí boli prijaté
viaceré smernice, nariadenia a rozhodnutia s cieľom zabezpečiť minimálne normy vo
všetkých členských štátoch EÚ v týchto oblastiach:
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— bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: všeobecné a špecifické práva
a povinnosti, pracovné prostriedky, osobitné riziká, napr. nebezpečné látky,
karcinogény (2.3.5 Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci),

— rovnaké príležitosti pre ženy a mužov: rovnaké zaobchádzanie v práci,
tehotenstvo, materská dovolenka, rodičovská dovolenka (2.3.9 Boj proti chudobe,
sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii),

— ochrana pred diskrimináciou z dôvodu pohlavia, rasy, náboženstva, veku,
zdravotného postihnutia a sexuálnej orientácie (2.3.9 Boj proti chudobe,
sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii),

— pracovné podmienky: minimálne mzdy, práca na čiastočný úväzok, pracovné
zmluvy na určitý čas, pracovný čas, zamestnávanie mladých ľudí, informovanie
a porady so zamestnancami (2.3.6 Právo pracovníkov na informácie, konzultácie
a účasť na rozhodovaní; 2.3.7 Sociálny dialóg),

— podporné služby: rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2014/
EÚ z 15. mája 2014 o posilnenej spolupráci medzi verejnými službami
zamestnanosti (VSZ), ktoré bolo v novembri 2020 predĺžené na ďalších sedem
rokov (2021 – 2027).

Základné slobody, ktorými sa riadi pohyb osôb, služieb a kapitálu v rámci EÚ (jednotný
trh), sú na základe ďalších právnych predpisov EÚ podporované nasledovne:
— voľný pohyb pracovníkov: rovnaké zaobchádzanie, prístup k dávkam sociálneho

zabezpečenia (2.1.5 Voľný pohyb pracovníkov),

— vysielanie pracovníkov: trvanie, mzda, dotknuté odvetvia (2.1.13 Vysielanie
pracovníkov).

D. Koordinácia prostredníctvom odporúčaní a iných politických iniciatív
Okrem uvedených právnych predpisov („hard law“) pomáhajú ďalšie opatrenia
zvyšovať koordináciu medzi členskými štátmi prostredníctvom „soft law“. Zahŕňajú
odporúčania Rady, ktoré sú nezáväznými právnymi aktmi, a ďalšie politické iniciatívy
zavádzané Komisiou. Tieto opatrenia môžu mať značný vplyv, ak sú dobre pripravené
a monitorované a ak majú na úrovni EÚ náležitú podporu.
Európska záruka pre mladých ľudí zavedená odporúčaním Rady z apríla 2013 je
zameraná na to, aby všetci 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. V júli 2020
Komisia spustila balík na podporu zamestnanosti mladých ľudí založený na štyroch
prvkoch: posilnená záruka pre mladých ľudí, odborné vzdelávanie a príprava, nový
impulz pre učňovskú prípravu a ďalšie opatrenia na podporu zamestnanosti mladých
ľudí. Rada vo svojom odporúčaní z 30. októbra 2020 o moste k pracovným miestam
vyzvala všetky krajiny EÚ, aby vykonávali posilnenú záruku pre mladých ľudí.
Odporúčanie Rady týkajúce sa integrácie dlhodobo nezamestnaných na pracovný trh
bolo prijaté vo februári 2016.
V oblasti zručností boli prijaté viaceré politické iniciatívy vrátane Európskeho programu
v oblasti zručností z roku 2020, ktorý buduje na programe z roku 2016 a obsahuje
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12 opatrení zameraných na zručnosti pre pracovné miesta s cieľom zabezpečiť, aby
sa v celej Európe naplnilo právo na odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie.
V máji 2020 bol v reakcii na pandémiu COVID-19 a jej sociálne a hospodárske
dôsledky vytvorený nový dočasný európsky nástroj podpory známy ako Podpora na
zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE). Poskytuje finančnú
pomoc členským štátom na ochranu pracovných miest a pracovníkov prostredníctvom
režimov skráteného pracovného času alebo podobných opatrení.
V marci 2021 Komisia predložila odporúčanie o účinnej aktívnej podpore
zamestnanosti v nadväznosti na krízu spôsobenú ochorením COVID-19. Načrtáva
strategický prístup k podpore prechodu od núdzových opatrení prijatých na zachovanie
pracovných miest počas pandémie k novým opatreniam potrebným na vytváranie
pracovných miest a zmenu pracovného miesta.
Strategický rámec v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie
2021 – 2027 (jún 2021) určuje kľúčové výzvy a strategické ciele v oblasti ochrany
zdravia a bezpečnosti pri práci a predstavuje opatrenia a nástroje na ich riešenie.
Cieľom európskej stratégie v oblasti starostlivosti (september 2022) je zabezpečiť
vysokokvalitné, cenovo dostupné a prístupné služby starostlivosti v celej EÚ a zlepšiť
situáciu príjemcov starostlivosti aj ľudí, ktorí sa o nich starajú, či už profesionálne
alebo neformálne. Stratégiu sprevádzajú dve odporúčania pre členské štáty týkajúce
sa revízie barcelonských cieľov v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve
a prístupu k cenovo dostupnej, vysokokvalitnej dlhodobej starostlivosti.
E. Podpora nástrojov financovania EÚ
Viaceré programy financovania EÚ poskytujú podporu v oblasti zamestnanosti.
— Európsky sociálny fond plus (ESF+) (2.3.2 Európsky sociálny fond) je hlavným

nástrojom EÚ na investovanie do ľudí a spája viaceré fondy a programy, najmä
ESF, iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí, Fond európskej pomoci
pre najodkázanejšie osoby a program v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie.
Cieľom ESF+ je riešiť sociálno-ekonomické dôsledky pandémie COVID-19,
podporovať vysoké úrovne zamestnanosti, budovať sociálnu ochranu a rozvíjať
kvalifikovanú a odolnú pracovnú silu, ktorá je pripravená na prechod na zelené
a digitálne hospodárstvo.

— Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc pracovníkom, ktorí prišli
o zamestnanie, podporuje ľudí, ktorí stratili zamestnanie v dôsledku štrukturálnych
zmien v usporiadaní svetového obchodu, digitalizácie, automatizácie a prechodu
na nízkouhlíkové hospodárstvo. Má ročný rozpočet 210 miliónov EUR na roky
2021 – 2027. Môže financovať 60 % až 85 % nákladov na projekty určené na
pomoc prepusteným pracovníkom nájsť si inú prácu alebo založiť vlastný podnik.

— Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti je ústredným prvkom
NextGenerationEU. Účinnosť nadobudol 19. februára 2021 a dáva k dispozícii
723,8 miliardy EUR na podporu reforiem a investícií členských štátov do
31. decembra 2026. Cieľom je zmierniť hospodársky a sociálny vplyv
pandémie COVID-19 a zvýšiť udržateľnosť, odolnosť a pripravenosť európskych
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hospodárstiev a spoločností na výzvy a príležitosti zelenej a digitálnej
transformácie.

Ďalším nástrojom, ktorý Komisia zriadila na pomoc členským štátom s financovaním
ich reakcie na krízu spôsobenú ochorením COVID-19, je Investičná iniciatíva v reakcii
na koronavírus. Finančné prostriedky sú určené pre systémy zdravotnej starostlivosti,
malé a stredné podniky, trhy práce a iné zraniteľné časti hospodárstiev krajín EÚ.
Okrem toho Komisia na financovanie nástroja SURE emitovala sociálne dlhopisy
SURE.
Fond na spravodlivú transformáciu (FST) s celkovým rozpočtom 17,5 miliardy EUR
má za cieľ zmierniť sociálne a hospodárske náklady vyplývajúce z prechodu na
klimaticky neutrálne hospodárstvo tým, že pomôže ľuďom prispôsobiť sa meniacemu
sa trhu práce. FST je prvým pilierom Mechanizmu spravodlivej transformácie, ktorý je
súčasťou Európskej zelenej dohody.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Úloha Parlamentu v tejto oblasti sa postupne vyvíja. Od nadobudnutia platnosti
Amsterdamskej zmluvy sa s Parlamentom musia konzultovať usmernenia pre
zamestnanosť predtým, ako ich prijme Rada. Okrem toho otvorená metóda koordinácie
posilnila úlohu národných parlamentov, ktoré by mali byť zapojené do stanovovania
a plnenia vnútroštátnych cieľov.
Parlament rozhodne podporil stratégiu Európa 2020. Mnohé iniciatívy na boj proti
nezamestnanosti mladých ľudí vychádzajú z návrhov konkrétnych a praktických
opatrení Parlamentu, konkrétne záruka EÚ pre mladých ľudí a minimálne normy
pre stáže. Parlament od roku 2010 dôrazne podporuje vytvorenie systému záruk
pre mladých ľudí a sleduje jeho vykonávanie. Vo svojom uznesení zo 17. júla 2014
o zamestnanosti mladých ľudí vyzval na vytvorenie právneho rámca EÚ, ktorým
sa zavedú minimálne normy vykonávania záruky pre mladých ľudí vrátane kvality
učňovskej prípravy, a to aj pre ľudí vo veku od 25 do 30 rokov. V uznesení
o budúcom dlhodobom rozpočte EÚ, ktoré bolo prijaté v roku 2018, Parlament
vyzval na výrazné zvýšenie finančných prostriedkov na vykonávanie iniciatívy na
podporu zamestnanosti mladých ľudí. Parlament prijal 8. októbra 2020 uznesenie,
v ktorom vyjadril znepokojenie nad dobrovoľným charakterom záruky pre mladých
ľudí (v súčasnosti odporúčanie Rady) a vyzval Komisiu, aby navrhla záväzný nástroj.
Odsúdil tiež neplatené stáže a vyzval Komisiu, aby preskúmala existujúce európske
nástroje, ako sú rámec kvality pre stáže a európsky rámec pre kvalitnú a účinnú
učňovskú prípravu. Parlament trval na tom, aby sa do ponúk pre mladých ľudí
začlenili kritériá kvality vrátane zásady spravodlivého odmeňovania stážistov, prístupu
k sociálnej ochrane, udržateľného zamestnania a sociálnych práv.
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 Európsky program v oblasti zručností.
V uznesení Parlamentu z 13. marca 2019 o európskom semestri sa zdôraznilo, že
sociálne ciele a záväzky EÚ sú rovnako dôležité ako jeho hospodárske ciele. Od

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk
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vypuknutia pandémie COVID-19 sa Parlament snaží zmierniť negatívne dôsledky
krízy, najmä na trh práce. V uznesení o usmerneniach pre politiky zamestnanosti EÚ,
ktoré bolo prijaté 10. júla 2020, poslanci EP vyzvali na prijatie radikálnych opatrení
na zmiernenie otrasov spôsobených pandémiou, najmä na revíziu pripravovaných
usmernení vzhľadom na situáciu, a zdôraznili potrebu riešiť nezamestnanosť mladých
ľudí lepšou zárukou pre mladých ľudí.
Vo svojom uznesení zo 17. decembra 2020 o silnej sociálnej Európe pre spravodlivé
transformácie Parlament žiadal právne vymožiteľné sociálne práva a dosiahnutie
konkrétnych sociálnych cieľov do roku 2030.

Monika Makay
09/2022
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