
AD\899743CS.doc PE480.882v02-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

2012/2044(INI)

26. 4. 2012

STANOVISKO
Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

k dvaceti největším obavám evropských občanů a podniků ohledně fungování 
jednotného trhu
(2012/2044(INI))

Navrhovatelka: Nadja Hirsch



PE480.882v02-00 2/7 AD\899743CS.doc

CS

PA_NonLeg



AD\899743CS.doc 3/7 PE480.882v02-00

CS

NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že ještě existuje mnoho překážek, které brání evropským občanům plně 
využívat výhody existence jednotného trhu, a tím brání rozvoji pocitu příslušnosti ke 
stejnému společenství;

B. vzhledem k tomu, že je naléhavě nutné odstranit tyto obtíže, aby mohli evropští občané
plně využívat své právo na volný pohyb a výhody vyplývajících z členství v Evropské 
unii; 

1. vzhledem k tomu, že v právních předpisech pro jednotný trh byly zjištěny legislativní
a prováděcí mezery, vyzývá Komisi a členské státy, aby zvýšily své úsilí a účinně 
prováděly příslušné právní předpisy, zejména pokud jde o záležitosti týkající se sociální 
ochrany;

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby se zaměřily na hodnotné komunikační strategie
a informační mechanismy, pokud jde o využívání sociálních práv a výhod občanů v celé 
EU; 

3. vítá závazek Komise pravidelně provádět průzkum názorů a obav občanů týkajících se 
fungování jednotného trhu; nicméně vyzývá Komisi, aby provedla podrobný průzkum 
konkrétních problémů, s nimiž se setkávají mobilní občané EU v jednotlivých členských 
státech, a aby přišla s konkrétními návrhy opatření, která je třeba přijmout na úrovni EU
a členských států; 

Sociální zabezpečení v EU

4. vyzývá Komisi a členské státy, aby v souladu s nařízením 883/2004 a článkem 153 SFEU 
provedly studie k zajištění kontinuity ochrany sociálního zabezpečení mobilních občanů
v EU a stejného zacházení s nimi jako s místními státními příslušníky a aby zároveň 
zvážily nepovinný, k obecnému systému doplňkový, dobrovolný a převoditelný systém 
sociálního zabezpečení na evropské úrovni s cílem vytvořit užší spolupráci v oblasti 
sociální politiky; dřívější úvahy týkající se tzv. 28. režimu systémů sociálního zabezpečení 
by měly být aktualizovány a začleněny do těchto studií;

5. naléhavě vyzývá členské státy, aby podnikly všechny potřebné kroky ke zjednodušení 
složitých vnitrostátních správních postupů a zajistily dostupnost všech potřebných 
informací o právech a povinnostech souvisejících se zaměstnáním, např. v oblasti 
sociálního zabezpečení včetně ochrany v nezaměstnanosti, zdravotní péče a daňových 
předpisů, pro zaměstnance, zaměstnavatele a další subjekty zapojené do přeshraničního 
zaměstnávání; domnívá se, že tyto informace musí být k dispozici, a to pokud možno
v elektronické podobě, před pobytem v zahraničí, během něho a po něm;

6. naléhavě žádá Komisi, aby zřídila ústřední koordinační místo na úrovni EU, jehož úkolem 
bude zaznamenávat obavy mobilních pracovníků, zaměstnavatelů a dalších zúčastněných 
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stran s cílem nalézt řešení mezi členskými státy a zabránit problémům vyplývajícím
z mobilních zaměstnaneckých vztahů, včetně vysílání pracovníků;

7. vyzývá členské státy, aby k rodinným příslušníkům státních příslušníků EU, kteří mají 
jinou státní příslušnost, přistupovaly v celém správním řízení, kterým musí projít, jako
k bona fide klientům;

8. vyzývá členské státy, aby zřídily jedno kontaktní místo pro všechny mobilní občany v EU,
a umožnily jim tak vyřizovat všechny administrativní záležitosti související s prací
a domovem a získávat informace o svých právech a povinnostech v hostitelské zemi na 
jednom místě, včetně možnosti provádět a řídit administrativní úkony online, s cílem 
zlepšit účinné uplatňování práv občany pohybujícími se po EU;

Zdravotní péče v jiném členském státě

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly náležitá opatření k zajištění plné 
informovanosti všech občanů o jejich právech vyplývajících z evropského průkazu 
zdravotního pojištění a o finančních povinnostech při využívání služeb a zdravotní péče
v jiných členských státech; zdůrazňuje, že tyto informace musí být snadno dostupné
a srozumitelné, a to i v elektronické podobě, a přístupné občanům se zdravotním 
postižením;

10. vyzývá Komisi, aby zajistila, že všichni občané mající nárok na evropský průkaz 
zdravotního pojištění tento průkaz na požádání dostanou a že jakékoli chybné použití 
předpisů bude neprodleně napraveno; vyzývá členské státy, aby poskytly informace
o veškerém doplňkovém pojištění nebo jiných opatřeních, které by mohly být nezbytné 
pro to, aby měli občané nárok na stejnou zdravotní péči v zahraničí, jakou mají doma;

11. naléhavě vyzývá členské státy, aby zjednodušily a urychlily administrativní postupy pro 
úhradu nákladů na léčbu poskytnutou v zahraničí a aby zajistily, že jejich systémy 
sociálního a zdravotního pojištění poskytují mobilním občanům dostatečnou ochranu;

Uznávání kvalifikací

12. vítá zavedení evropského profesního průkazu s podporou systému pro výměnu informací
o vnitřním trhu (IMI), podle něhož jsou posuzována kritéria pro tyto průkazy, s cílem 
usnadnit administrativní postupy a dobrovolnou přeshraniční mobilitu v EU; kromě toho 
se domnívá, že IMI umožní dosáhnout rychlejší spolupráce mezi členským státem původu
a hostitelským státem s cílem řešit přetrvávající nesoulad na trhu práce v EU;

13. znovu vyzývá členské státy, aby zkvalitnily výuku jazyků v raném věku, zavedly systém 
uznávání formálního a neformálního vzdělávání, včetně celoživotního vzdělávání,
a dovedností nabytých v jiném členském státě a aby ho lépe koordinovaly s potřebami 
pracovního trhu, a vytvářely tak budoucí pracovní sílu se srovnatelnými kvalifikacemi, 
což může být přínosem pro společný evropský trh práce a může zvýšit míru produktivity; 
kromě toho zdůrazňuje, že je třeba pokračovat v úsilí o dosažení rovnocennosti 
vnitrostátních certifikačních systémů prostřednictvím evropského rámce kvalifikací;
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14. je toho názoru, že vzdělávací instituce by měly v dodatku k udělovaným diplomům 
uvádět, jak mohou být jejich vnitrostátní diplomy srovnávány a hodnoceny 
oproti diplomům v jiných členských státech, zejména v sousedních zemích;

15. zdůrazňuje úspěch postupu automatického uznávání uvedeného ve směrnici 2005/36/ES
o uznávání odborných kvalifikací a vyzývá k posouzení možnosti jeho rozšíření i na jiné 
profese;

16. vyzývá členské státy, aby provedly nezbytná opatření k zpřístupnění strukturálních fondů
a Fondu soudržnosti a aby využily získané finanční částky na programy týkající se 
odborné přípravy, aby byla zajištěna další podpora pro malé a střední podniky;

Nulová tolerance k diskriminaci

17. vyzývá Komisi, aby uplatňovala nulovou toleranci vůči všem diskriminačním pravidlům
a postupům členských států v oblasti zaměstnanosti, které jsou v rozporu s právními 
předpisy EU, a aby v případě jejich porušení neprodleně zahájila příslušné postupy; 
rovněž Komisi vyzývá, aby netolerovala žádné jiné diskriminační nebo nepřiměřené 
postupy, kontroly nebo požadavky, které brání evropským pracovníkům
i zaměstnavatelům uplatňovat svá práva v EU; 

18. připomíná, že volný pohyb je základním právem, které musí mít pracovníci možnost 
uplatňovat, aniž by byli mezi pracovníky členských států diskriminováni na základě státní 
příslušnosti, pokud jde o zaměstnávání, odměnu za práci a jiné pracovní podmínky; je 
přesvědčen, že za účelem zajištění této svobody by pracovníci měli být informováni, měli 
by mít k dispozici odpovídající mechanismy na zajištění nápravy a všechny členské státy 
by měly důsledně provádět příslušné předpisy EU;

19. zdůrazňuje potřebu podporovat systém EURES a jeho účinnou propojenost
s vnitrostátními systémy vyhledávání pracovních míst jako jeden z prostředků boje proti 
nezaměstnanosti v EU a také k řešení problému neschopnosti obsadit volná pracovní místa
z důvodů nedostatku uchazečů s příslušnou kvalifikací;

20. vyzývá Komisi, aby pečlivě sledovala provádění a účinné uplatňování směrnice 
2000/78/ES v členských státech a aby v případě zjištění jakýchkoli nedostatků zasáhla; 
vyzývá členské státy a Radu, aby si stanovily jako prioritu urychlené přijetí návrhu 
směrnice o uplatňování zásady rovného zacházení mezi osobami bez ohledu na 
náboženské vyznání nebo přesvědčení, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci;

21. doporučuje Komisi a členským státům, aby zlepšily stávající podmínky pro začínající 
podnikatele s cílem lépe využít jejich potenciál při tvorbě udržitelných pracovních míst; 
zdůrazňuje potřebu omezit administrativní překážky, které brání malým a středním 
podnikům přijímat pracovníky z jiných členských států; vyzývá členské státy, aby rovněž 
poskytovaly z jediného zdroje informace pro podnikatele, kteří chtějí investovat
v členském státě a vytvářet tam pracovní místa, a zároveň chránily evropský sociální 
model;

22. vítá závěry Fóra o jednotném trhu, které vyzývají ke zlepšení provádění a uplatňování 
směrnice o vysílání pracovníků;
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23. zdůrazňuje potřebu zlepšit pracovní podmínky a zajistit odpovídající ochranu bez jakékoli 
diskriminace vůči pracovníkům vyslaným v rámci EU; vyzývá k lepšímu provádění
a uplatňování směrnice o vysílání pracovníků v úzké spolupráci se sociálními partnery;

Odchod do důchodu v zahraničí

24. opakuje svou výzvu Komisi, aby posoudila odlišná pravidla pro penzijní fondy a potřebu 
zlepšit přenositelnost důchodů, zejména zaměstnaneckého důchodového pojištění,
v případě, že pracovníci změní zaměstnavatele a přestěhují se z jednoho členského státu 
do druhého;

Další obavy týkající se zaměstnání a sociální oblasti v souvislosti s jednotným trhem

25. vítá návrhy Komise na zjednodušení přístupu k přeshraniční zdravotní péči; naléhavě žádá 
Komisi a členské státy, aby zajistily rychlé a účinné provádění směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o uplatňování práv pacientů
v přeshraniční zdravotní péči a věnovaly náležitou pozornost zásadám univerzálnosti, 
přístupu ke kvalitní péči, rovnosti a solidarity; kromě toho vyzývá Komisi a členské státy, 
aby pokračovaly v úsilí dosáhnout do roku 2020 širokého využívání služeb telemedicíny
a elektronického zdravotnictví; dále podporuje pilotní projekty, jejichž cílem je zajistit 
občanům EU bezpečný online přístup k vlastním údajům pacienta a interoperabilitu 
záznamů pacientů, čímž bude pacientům zajištěna soustavná péče;

26. konstatuje, že zadávání veřejných zakázek je klíčovým tržním nástrojem, který hraje 
úlohu při rozvoji udržitelných zaměstnaneckých a pracovních podmínek; vyzývá
k dodržování sociálních norem a kolektivních smluv a také k vyplácení zákonem 
stanovených minimálních mezd a odměn po dobu platnosti smlouvy; 

27. naléhavě žádá členské státy, aby zjednodušily své postupy týkající se výzev k předkládání 
nabídek při zadávání veřejných zakázek, aby byl zajištěn rovný přístup pro všechny 
evropské podniky, a aby podněcovaly podniky ucházející se o zakázky k poskytování 
informací týkající se úrovně jejich společenské odpovědnosti.
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