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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

2012/2044(INI)

26.4.2012

STANOVISKO
Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k 20 hlavným obavám európskych občanov a podnikov súvisiacim 
s fungovaním jednotného trhu
(2012/2044(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Nadja Hirsch



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

SK

PA_NonLeg



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

SK

NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže stále existuje priveľa prekážok, ktoré Európanom bránia naplno využívať jednotný 
trh, čo sťažuje rozvíjanie pocitu príslušnosti k tomu istému spoločenstvu;

B. keďže je tu naliehavá potreba vyriešiť tieto ťažkosti, aby sa Európanom umožnilo naplno 
využívať ich právo na slobodu pohybu a výhody vyplývajúce z členstva v Európskej únii; 

1. vzhľadom na to, že boli zistené legislatívne nedostatky a nedostatky vo vykonávaní 
právnych predpisov týkajúcich sa jednotného trhu, vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zintenzívnili svoje úsilie účinne vykonávať príslušné právne predpisy, najmä pokiaľ ide 
o otázky týkajúce sa sociálnej ochrany;

2. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa zamerali na cenné komunikačné stratégie 
a informačné mechanizmy s ohľadom na využívanie sociálnych práv a výhod občanov 
v celej EÚ; 

3. víta záväzok Komisie vykonávať pravidelný prieskum názorov a obáv občanov týkajúcich 
sa fungovania jednotného trhu; zároveň však Komisiu vyzýva, aby podrobne preskúmala 
konkrétne problémy, s ktorými sa stretávajú občania pohybujúci sa v rámci EÚ 
v jednotlivých členských štátoch, a aby predložila konkrétne návrhy týkajúce sa opatrení, 
ktoré treba prijať na úrovni EÚ alebo na úrovni členských štátov; 

Sociálne zabezpečenie v EÚ

4. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pri dodržaní súladu s ustanoveniami nariadenia 
č. 883/2004 a článku 153 ZFEÚ uskutočnili štúdie na zaistenie kontinuity sociálneho 
zabezpečenia migrujúcich občanov v EÚ a rovnakého zaobchádzania ako so štátnymi 
príslušníkmi danej krajiny a zároveň aby tiež zvážili voliteľný, dobrovoľný a prevoditeľný 
systém sociálneho zabezpečenia na európskej úrovni, ktorý by dopĺňal všeobecný systém, 
s cieľom začať užšiu spoluprácu v oblasti sociálnej politiky; predošlé úvahy týkajúce sa 
28. režimu systémov sociálneho zabezpečenia treba aktualizovať a zapracovať do štúdií;

5. naliehavo vyzýva členské štáty, aby vykonali všetko, čo je potrebné na zjednodušenie 
zložitých vnútroštátnych administratívnych postupov, a pre zamestnancov, 
zamestnávateľov a ostatné strany zapojené do cezhraničného zamestnávania zabezpečili 
dostupnosť všetkých nevyhnutných informácií o právach a povinnostiach súvisiacich 
so zamestnaním, ako sú informácie o sociálnom zabezpečení vrátane ochrany 
v nezamestnanosti, zdravotnej starostlivosti a pravidiel zdaňovania; domnieva sa, že tieto 
informácie by v rámci možností mali byť dostupné v elektronickej forme pred pobytom 
v zahraničí, počas neho, ako aj po návrate z neho;

6. nalieha na Komisiu, aby vytvorila ústredné koordinačné miesto na úrovni EÚ, ktorého 
úlohou bude zaznamenávať obavy migrujúcich pracovníkov, zamestnávateľov a ostatných 
zainteresovaných strán, s cieľom nájsť riešenia medzi členskými štátmi a predchádzať 
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problémom vyplývajúcim z pracovných vzťahov založených na mobilite vrátane 
vysielania pracovníkov;

7. vyzýva členské štáty, aby s osobami, ktoré pochádzajú z krajín mimo EÚ a ktoré sú 
rodinnými členmi príslušníkov členských krajín EÚ, zaobchádzali v rámci všetkých 
administratívnych postupov, ktoré musia absolvovať, ako s osobami bona fide;

8. vyzýva členské štáty, aby pre všetkých migrujúcich ľudí v EÚ zriadili jednotné kontaktné 
miesto a umožnili im tak vybaviť všetky administratívne záležitosti týkajúce sa práce 
a bydliska, ako aj informovať sa o svojich právach a povinnostiach na jednom mieste 
v hostiteľskej krajine, a to vrátane možnosti vykonávať a riadiť administratívne postupy 
online, s cieľom zlepšiť účinnosť uplatňovania práv občanmi pohybujúcimi sa v rámci 
EÚ;

Zdravotná starostlivosť v inom členskom štáte

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali náležité opatrenia na zabezpečenie úplnej 
informovanosti všetkých občanov o ich právach vyplývajúcich z európskeho preukazu 
zdravotného poistenia, ako aj o ich finančných povinnostiach pri využívaní služieb 
a zdravotnej starostlivosti v rôznych členských štátoch; zdôrazňuje, že tieto informácie 
musia byť ľahko dostupné a zrozumiteľné, a to aj v elektronickej forme a pre občanov 
so zdravotným postihnutím;

10. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že všetci občania oprávnení na získanie európskeho 
preukazu zdravotného poistenia tento preukaz na požiadanie dostanú a že sa bezodkladne 
vyriešia všetky prípady zneužitia predpisov; vyzýva členské štáty, aby poskytovali 
informácie o všetkých formách doplnkového poistenia alebo iných opatreniach, ktoré 
môžu byť potrebné na to, aby mali občania v zahraničí právo na takú istú zdravotnú 
starostlivosť, akej sa im dostáva doma;

11. naliehavo vyzýva členské štáty, aby zjednodušili a zrýchlili administratívne postupy 
náhrady nákladov za ošetrenie poskytnuté v zahraničí a aby zabezpečili, že ich systémy 
sociálneho a zdravotného poistenia poskytujú migrujúcim občanom dostatočnú ochranu;

Uznávanie kvalifikácie

12. víta zavedenie európskeho profesijného preukazu s podporou informačného systému 
o vnútornom trhu (IMI), prostredníctvom ktorého sa skúmajú kritériá tohto preukazu, 
s cieľom uľahčiť administratívne postupy a dobrovoľnú cezhraničnú mobilitu v EÚ; 
okrem toho sa domnieva, že pomocou IMI bude možné dosiahnuť rýchlejšiu spoluprácu 
medzi členským štátom pôvodu a hostiteľským štátom s cieľom riešiť pretrvávajúci 
nesúlad na trhu práce v EÚ;

13. pripomína svoju výzvu smerovanú členským štátom, aby zlepšili výučbu jazykov v útlom 
veku, zaviedli systém uznávania počiatočného vzdelania a informálneho učenia vrátane 
celoživotného vzdelávania a kvalifikácií získaných v inom členskom štáte a lepšie 
koordinovali vzdelávanie v súlade s potrebami pracovného trhu s cieľom zaistiť 
do budúcnosti pracovnú silu s porovnateľnými kvalifikáciami, ktorá môže byť prínosom 
pre spoločný európsky trh práce a môže zabezpečiť zvýšenie miery produktivity; navyše 
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zdôrazňuje, že je potrebné pokračovať v úsilí o dosiahnutie rovnocennosti vnútroštátnych 
systémov udeľovania kvalifikácie prostredníctvom európskeho kvalifikačného rámca;

14. zastáva názor, že vzdelávacie inštitúcie by mali v dodatku k udeľovaným diplomom 
uvádzať, ako môžu byť ich vnútroštátne diplomy porovnávané s diplomami v iných 
členských štátoch, najmä v susedných krajinách, a ako sú oproti nim cenené;

15. vyzdvihuje úspech postupu automatického uznávania uvedeného v smernici 2005/36/ES 
o uznávaní odborných kvalifikácií a žiada posúdenie možnosti jeho rozšírenia na ďalšie 
povolania;

16. vyzýva členské štáty, aby prijali nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie prístupu 
k štrukturálnym fondom a ku Kohéznemu fondu a aby využívali získané sumy 
na programy týkajúce sa odbornej prípravy s cieľom zaistiť ďalšiu podporu pre malé 
a stredné podniky;

Nulová tolerancia diskriminácie

17. vyzýva Komisiu, aby uplatňovala zásadu nulovej tolerancie v prípade všetkých 
diskriminačných predpisov a praktík vykonávaných členskými štátmi v oblasti 
zamestnanosti, ktoré sú v rozpore s právom EÚ, a pri zistení nesúladu bezodkladne začala 
s náležitými postupmi; vyzýva takisto Komisiu, aby netolerovala žiadne iné diskriminačné 
alebo prehnané praktiky, kontroly alebo požiadavky obmedzujúce uplatňovanie práv EÚ 
zo strany európskych pracovníkov a zamestnávateľov; 

18. pripomína, že voľný pohyb patrí medzi základné práva pracovníkov, ktoré musia mať 
možnosť uplatňovať bez diskriminácie na základe štátnej príslušnosti, pokiaľ ide 
o zamestnanie, odmenu za prácu a ostatné pracovné podmienky; vyjadruje presvedčenie, 
že v záujme zabezpečenia tejto slobody by mali byť pracovníci informovaní, mali by sa 
zaviesť primerané nástroje nápravy a všetky členské štáty by mali dôsledne vykonávať 
príslušné predpisy EÚ;

19. zdôrazňuje, že je potrebné podporovať systém EURES a jeho účinnú prepojenosť 
s vnútroštátnymi systémami zabezpečujúcimi umiestnenie do zamestnania ako jeden 
zo spôsobov, ako bojovať proti nezamestnanosti v EÚ a riešiť ťažkosti s obsadzovaním 
voľných pracovných miest z dôvodu nedostatku kandidátov s príslušnou kvalifikáciou;

20. vyzýva Komisiu, aby dôsledne monitorovala transpozíciu aj účinné uplatňovanie smernice 
2000/78/ES v členských štátoch a aby v prípade akýchkoľvek zistených nedostatkov 
zasiahla; vyzýva členské štáty a Radu, aby si ako prioritu stanovili okamžité prijatie 
návrhu smernice o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na 
náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu;

21. odporúča Komisii a členským štátom, aby zlepšili súčasné podmienky pre nových 
podnikateľov s cieľom lepšie využiť ich vysoký potenciál vytvárať nové a udržateľné 
pracovné miesta; zdôrazňuje, že je potrebné obmedziť administratívne prekážky, ktoré 
bránia malým a stredným podnikom v najímaní pracovníkov z iných členských štátov; 
vyzýva tiež členské štáty, aby poskytovali informácie z jedného zdroja podnikateľom, 
ktorí chcú investovať v členskom štáte a vytvoriť v ňom pracovné miesta, a zároveň 
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chránili európsky sociálny model;

22. víta závery fóra o jednotnom trhu, ktoré vyzývajú na zlepšenie vykonávania 
a uplatňovania smernice o vysielaní pracovníkov;

23. zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť pracovné podmienky a zabezpečiť primeranú ochranu 
bez akejkoľvek formy diskriminácie pracovníkov vyslaných v rámci EÚ; vyzýva na 
zlepšenie vykonávania a uplatňovania smernice o vysielaní pracovníkov v úzkej 
spolupráci so sociálnymi partnermi;

Odchod do dôchodku v zahraničí

24. opakuje svoju výzvu smerovanú Komisii, aby posúdila rôzne dôchodkové fondy a potrebu 
zlepšiť prenosnosť dôchodkov, najmä zamestnaneckých dôchodkov, v prípade zmeny 
zamestnávateľa pracovníkom a presťahovania sa z jedného členského štátu do druhého;

Ďalšie obavy týkajúce sa zamestnania a sociálnej oblasti v súvislosti s jednotným trhom

25. víta návrhy Komisie na uľahčenie prístupu k cezhraničnej zdravotnej starostlivosti; 
naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili rýchle a účinné vykonávanie 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv 
pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a náležite zohľadnili zásadu 
univerzálnosti, prístupu ku kvalitnej starostlivosti, rovnosti a solidarity; okrem toho 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pokračovali vo svojej práci zameranej na dosiahnutie 
cieľa rozšíreného využívania služieb telemedicíny a elektronického zdravotníctva do roku 
2020; okrem toho podporuje pilotné projekty, ktorých cieľom je zabezpečiť pre občanov 
EÚ bezpečný online prístup k ich pacientskym údajom a zaistiť interoperabilitu 
pacientskych záznamov, vďaka čomu by sa pacientom zabezpečila nepretržitá 
starostlivosť;

26. poznamenáva, že verejné obstarávanie je kľúčovým trhovo orientovaným nástrojom, ktorý 
zohráva úlohu pri presadzovaní udržateľnej zamestnanosti a zlepšovaní pracovných 
podmienok; žiada dodržiavanie sociálnych noriem a kolektívnych zmlúv, ako aj 
vyplácanie zákonom stanovených minimálnych miezd a príspevkov počas plnenia 
zmluvy; 

27. naliehavo vyzýva členské štáty, aby zjednodušili svoje postupy verejných výziev na 
predkladanie ponúk s cieľom zabezpečiť spravodlivý prístup pre všetky európske 
spoločnosti a podporiť podniky predkladajúce ponuky v poskytovaní informácií 
týkajúcich sa ich úrovne sociálnej zodpovednosti;
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