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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o atypických zmluvách, zabezpečených profesionálnych dráhach, flexiistote a nových 
formách sociálneho dialógu
(2009/2220(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Spoločný záväzok pre zamestnanosť 
(KOM(2009)0257),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Plán hospodárskej obnovy Európy 
(KOM(2008)0800) a na uznesenie Parlamentu z 11 marca 20091 na rovnakú tému,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Stimuly na oživenie hospodárstva 
v Európe(KOM(2009)0114),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Partnerstvo na zvládanie zmien v rozšírenej 
Európe – zlepšovanie príspevku európskeho sociálneho dialógu (KOM(2004)0557,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom K spoločným zásadám flexiistoty: 
Flexibilitou a istotou k zvýšeniu počtu pracovných miest a zlepšeniu ich kvality 
(KOM(2007)0359) a na uznesenie Parlamentu z 29. novembra 20072 na rovnakú tému,

– so zreteľom na zelenú knihu Komisie s názvom Modernizácia pracovného práva s cieľom 
splniť výzvy 21. storočia (KOM(2006)0708) a s tým súvisiace uznesenie Európskeho 
parlamentu z 11. júla 20073,

– so zreteľom na závery Rady z 8. júna 2009 (flexiistota v období krízy),

– so zreteľom na správu misie pre flexiistotu s názvom Vykonávanie spoločných zásad 
flexiistoty v rámci cyklu 2008 – 2010 lisabonskej stratégie z 12. decembra 2008,

– so zreteľom na závery Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské 
záležitosti (EPSCO) z 5. a 6. decembra 2007,

– so zreteľom na odporúčania európskych sociálnych partnerov obsiahnuté v správe 
s názvom Kľúčové výzvy, ktorým čelia európske trhy práce: spoločná analýza 
európskych sociálnych partnerov z 18. októbra 2007,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A7-0000/2010),

A. keďže neštandardné formy zamestnania, ako je zamestnanie na čiastočný pracovný 
úväzok, príležitostná práca alebo práca na dobu určitú, dočasná agentúrna práca, 
samostatná zárobková činnosť, nezávislá práca alebo práca doma a práca na diaľku 
zaznamenali od roku 1990 podstatný nárast, pričom sa aj naďalej považujú za atypické 
formy zamestnania,

                                               
1 Prijaté texty, P6_TA(2009)0123.
2 Prijaté texty, P6_TA(2007)0574.
3 Prijaté texty, P6_TA(2007)0339.



PE439.183v02-00 4/10 PR\808006SK.doc

SK

B. keďže globalizácia a rýchly technologický rozvoj spôsobujú ďalekosiahlu hospodársku 
reštrukturalizáciu, ktorá vyvoláva zmeny v pracovných pomeroch a pracovnej náplni,

C. keďže finančná a hospodárska kríza môžu viesť k nestabilite na trhoch práce a k rastúcej 
miere sociálneho vylúčenia,

D. keďže treba vyvinúť pevný, komplementárny prístup EÚ s výrazným zameraním na 
vzájomne sa podporujúci súbor politických opatrení v oblasti hospodárstva, životného 
prostredia, zamestnanosti a sociálnych politík,

E. keďže miera nezamestnanosti v rámci EÚ 27 stúpla na 10 % (v roku 2009), čo zodpovedá 
úrovni nezamestnanosti v USA, a nezamestnanosť pravdepodobne nedosiahne svoj vrchol 
skôr ako v druhej polovici roku 2010,

F. keďže analýza zmien v oblasti zamestnanosti v závislosti od úrovne vzdelania ukazuje, že 
počet zamestnaných osôb s nízkou kvalifikáciou v posledných rokoch klesol,

G. keďže v priemere každý rok zmení zamestnanie pätina až štvrtina všetkých európskych 
pracovníkov,

H. keďže miera prechodu zo stavu nezamestnanosti  do stavu zamestnanosti je vysoká, 
pričom tretina nezamestnaných osôb a 10 % neaktívneho obyvateľstva si nájde prácu 
v priebehu jedného roka,

I. keďže v EÚ 27 je 45 % všetkých období nezamestnanosti dlhších ako rok v porovnaní 
s približne 10 % v USA, 

J. keďže fluktuácia pracovných síl je vyššia medzi ženami ako medzi mužmi (rozdiel piatich 
percentných bodov) a medzi mladšími pracovníkmi (do 24 rokov) a klesá s vyššou 
úrovňou vzdelania,

K. keďže niektoré členské štáty zaznamenali zvýšený výskyt nelegálnej práce, čo by mohlo 
vyvolať vážne hospodárske, sociálne a politické problémy,

L. keďže hodnotenie flexiistoty je komplikované a  vyžaduje si celostný prístup, ktorý 
odhaľuje vzájomné prepojenie a pôsobenie medzi týmito štyrmi zložkami: zmluvnými 
podmienkami, celoživotným vzdelávaním, aktívnymi politikami trhu práce a modernými 
systémami sociálneho zabezpečenia,

M. keďže v rámci politík zamestnanosti treba aktívne presadzovať rovnaké príležitosti pre 
ženy a mužov,

N. keďže napriek tomu, že sociálny dialóg v Európe sa rozvíja rôznymi spôsobmi, 
z celkového hľadiska vedú narastajúce hospodárske a finančné ťažkosti 
k intenzívnejšiemu trojstrannému dialógu,

A. Atypické zmluvy
1. vyzýva Európsku radu, aby na svojom jarnom zasadnutí v roku 2010 stanovila jasné 

usmernenia a konkrétne opatrenia zamerané na zachovanie zamestnanosti a vytvorenie 
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pracovných príležitostí v rámci ambicióznej stratégie EÚ 2020;

2. žiada Komisiu, aby pokračovala v úsilí misie pre flexiistotu pomáhať členským štátom 
v presadzovaní zásad flexiistoty, a poukazuje na to, že vzájomné učenie sa a výmena 
osvedčených postupov, ako aj otvorená metóda koordinácie sú hlavnými nástrojmi 
koordinácie rozdielnych politických prístupov členských štátov;

3. víta široké spektrum pracovných tradícií, zmluvných foriem a modelov podnikania na 
trhoch práce;

4. odporúča, aby sa priority reformy pracovného práva zameriavali v prípade potreby na: 
rozšírenie ochrany pracovníkov v atypických pracovných pomeroch; objasnenie štatútu 
závislej zárobkovej činnosti; prijatie opatrení proti nelegálnej práci; a uľahčenie prechodu 
medzi jednotlivými stavmi zamestnanosti a nezamestnanosti;

5. nabáda členské štáty, aby vyvinuli nové spôsoby prístupu k pracovným miestam tým, že 
vypracujú nové ustanovenia pracovného práva, ktoré sa budú vzťahovať napr. na prácu na 
diaľku, zmluvy o vykonaní práce na dohodu a dohody o podmienkach uskutočňovania 
pracovných ciest;

6. konštatuje, že zvýšený podiel neštandardných alebo atypických zmlúv má výrazný rodový 
a medzigeneračný rozmer, keďže ženy, starší a tiež mladší pracovníci sú nepomerne 
častejšie zamestnávaní neštandardnou formou; vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 
bojovali proti tejto nerovnováhe a monitorovali ju;

7. vyzýva členské štáty, aby vykonávali smernicu 97/81/ES a smernicu 99/70/ES;

8. víta prijatie smernice 2008/104/ES a vyzýva na jej urýchlené vykonávanie;

9. zdôrazňuje, že neštandardné formy práce musia byť úzko spojené s podporou 
pracovníkov, ktorí sa nachádzajú v situácii, keď prechádzajú z jedného pracovného miesta 
alebo jedného zamestnania do druhého;

10. povzbudzuje členské štáty, aby vyvinuli aktívne politiky intervencie, ktoré by 
pracovníkom, ktorí znovu vstupujú na trh práce, poskytovali nárok na individuálnu 
podporu počas obdobia nevyhnutne potrebného na to, aby prostredníctvom odbornej 
prípravy a rekvalifikácie zvýšili svoju zamestnateľnosť; nezamestnané osoby by mali 
urýchlene znovu vstúpiť na trh práce, aj keď sú zmluvy atypické, pretože najdôležitejším 
aspektom je udržať ľudí na trhu práce;

11. vyzýva Komisiu, aby analyzovala a monitorovala rôzne typy nástrojov vyvinutých 
v rámci vnútroštátnych aktivačných politík;

12. vyzýva Úniu a členské štáty, aby odstránili nelegálne zamestnávanie a verí, že zavedenie 
stratégií flexiistoty môže pomôcť v boji proti nelegálnemu zamestnávaniu a v pretváraní 
veľmi atypických foriem práce na menej riskantné formy;

13. zdôrazňuje potrebu vytvárať vysokokvalitné pracovné miesta a zabezpečiť sociálnu 
súdržnosť; preto sa domnieva, že pre občanov bude oveľa prijateľnejšie, ak vynaložené 
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úsilie, ktoré sa od nich vyžaduje, bude považované za spravodlivé a uľahčí im 
zamestnanie sa a sociálnu integráciu;

B. Flexiistota a zabezpečené profesionálne dráhy

14. verí, že pojem flexiistota by sa mal definovať ako kombinácia flexibility a istoty na 
pracovnom trhu, ktorá prispieva k zvyšovaniu produktivity, ako aj kvality pracovných 
miest tým, že zaručuje istotu, pričom zároveň firmám ponúka flexibilitu, aby mohli 
reagovať na meniace sa potreby trhu a vytvárať tak pracovné miesta; zastáva názor, že 
požiadavky na flexibilitu a istotu si vzájomne neodporujú, ale sa navzájom dopĺňajú;

15. verí, že najmä v súvislosti so súčasnou hospodárskou situáciou je uplatňovanie flexiistoty 
ešte potrebnejšie, pripomína, že uplatňovanie zásad flexiistoty si vyžaduje ambiciózne 
štrukturálne reformy založené na pevnej dohode;

16. je presvedčený, že spoločnosti nedôverujú trhu práce a so zreteľom na súčasnú 
hospodársku krízu ho vnímajú ako nespoľahlivý, a že im chýba dlhodobá vízia;

17. v súvislosti s modernou organizáciou práce požaduje vytvorenie pružných a bezpečných 
zmluvných podmienok; domnieva sa však, že pracovné zmluvy na dobu neurčitú by mali 
ostať hlavnou formou zamestnávania, pričom treba vziať do úvahy, že niektoré osoby 
uprednostňujú atypické zmluvy, najmä študenti alebo mladí ľudia, ktorí potrebujú získať 
rôzne skúsenosti;

18. odsudzuje protiprávne nahrádzanie riadneho pracovného pomeru formami atypických 
zmlúv, ktoré sú na úkor širokej verejnosti, zamestnancov a konkurencie; zdôrazňuje, že 
takéto formy zmlúv porušujú európsky sociálny model;

19. je pevne presvedčený, že pri zohľadnení rôznych tradícií v členských štátoch by každú 
formu zamestnania mal sprevádzať základný súbor práv, ktorý by mal zahŕňať: rovnaké 
zaobchádzanie v zamestnaní, ochranu bezpečnosti a zdravia pracovníkov a ustanovenia 
týkajúce sa času na prácu a na odpočinok, slobodu združovania a zastupovania, kolektívne 
vyjednávanie, kolektívne kroky a prístup k odbornej príprave;

20. vyzýva EÚ a členské štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie investovať do zručností 
a odbornej prípravy s cieľom podporiť udržateľnú zamestnanosť; preto vyzýva členské 
štáty, aby investovali do ľudí prostredníctvom dôrazného vykonávania a financovania 
stratégií celoživotného vzdelávania;

21. vyzýva členské štáty na vykonávanie politík, ktoré ľuďom umožňujú lepšie zosúladiť 
pružnú prácu a rodinný život, a na zabezpečenie prispôsobenia otváracích hodín zariadení 
starostlivosti o deti pracovnej dobe;

22. dôrazne odporúča, aby iniciatíva EÚ v oblasti zamestnanosti zahŕňala včasný zásah 
v okamihu, keď dochádza ku skutočnej strate pracovných miest, v neposlednom rade 
v záujme zníženia rizika, že ľudia budú vylúčení z trhu práce;

23. vyzýva členské štáty, aby posilnili aktivačné systémy, najmä pre osoby s nízkou 
kvalifikáciou, a to formou osobného poradenstva, intenzívnej rekvalifikácie a odbornej 
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prípravy pracovníkov, dotovaných pracovných miest a poskytovaním grantov pre 
začínajúce samostatne zárobkovo činné osoby a podnikateľov;

24. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby odstránili administratívnu záťaž s cieľom podporiť 
podnikateľské prostredie, najmä v prípade malých a stredných podnikov;

25. žiada členské štáty, aby informovali o aktuálnom stave vykonávania postupov v záujme 
flexiistoty;

C. Nové formy sociálneho dialógu
26. verí, že formálne uznanie úlohy sociálnych partnerov v novej zmluve je pokrokom, 

pretože uznáva ich autonómiu a potvrdzuje význam ich podpory pri presadzovaní 
sociálneho dialógu;

27. domnieva sa, že uznanie trojstranného samitu pre rast a zamestnanosť ako 
inštitucionálneho orgánu prispieva k účasti sociálnych partnerov na hospodárskych 
politikách EÚ;

28. domnieva sa, že prínos európskych a národných sociálnych partnerov pri dosahovaní 
výsledkov v stratégii EÚ 2020 je mimoriadne dôležitý so zreteľom na plnenie cieľov 
v oblasti zamestnanosti a vykonávanie projektu flexiistoty;

29. vyzýva národných sociálnych partnerov, aby prekonali výhrady voči tzv. autsajderom 
(zamestnancom s atypickými alebo veľmi atypickými zmluvami) a zosúladili ich práva 
a požiadavky na sociálnu ochranu s právami a požiadavkami tzv. insajderov;

30. vyzýva sociálnych partnerov na európskej a vnútroštátnej úrovni, aby podporovali 
investovanie do stratégií celoživotného vzdelávania;

31. konštatuje, že účasť sociálnych partnerov na tvorbe a vykonávaní politiky sa medzi 
jednotlivými členskými štátmi značne odlišuje, vo všeobecnosti je však trendom využívať 
širšiu kombináciu nástrojov na uskutočňovanie politických cieľov; domnieva sa, že 
kvalita sociálnej a inštitucionálnej podpory sociálnych partnerov je pravdepodobne 
hlavným rozhodujúcim činiteľom ovplyvňujúcim kvalitu ich prínosu;

32. verí, že kolektívne vyjednávanie sa ukázalo ako účinný nástroj na udržanie zamestnanosti 
a spoločnostiam umožňuje nájsť pružné riešenia pri zvládaní hospodárskeho poklesu;

33. je presvedčený, že vlády majú rozhodujúcu úlohu pri vytváraní podmienok pre inkluzívne 
a účinné kolektívne vyjednávanie a využívaní trojstranných štruktúr s cieľom zahrnúť 
sociálnych partnerov do tvorby verejnej politiky, a to v súlade s vnútroštátnymi postupmi 
a tradíciami;

34. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Výboru pre 
sociálnu ochranu, Európskemu výboru pre zamestnanosť a vládam, ako aj parlamentom 
členských štátov a kandidátskych krajín.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Európska únia a jej členské štáty čelia hlbokej finančnej, hospodárskej a sociálnej kríze, ako 
aj potrebe vynaložiť veľké úsilie na zachovanie čo najväčšieho počtu pracovných miest 
a najvyššej možnej zamestnanosti v Európe.

Spravodajkyňa je presvedčená, že európsky sociálny model, ktorého cieľom je udržateľný 
rast, plná zamestnanosť, sociálny pokrok, blahobyt a sociálna ochrana, je schopný previesť 
Európu a jej členské štáty cez krízu.

Ak chceme prekonať krízu a zabezpečiť zamestnanosť, predchádzať hromadnej 
nezamestnanosti a pomáhať nezamestnaným osobám pri hľadaní novej práce, musíme 
zintenzívniť svoje úsilie investovať do pracovných schopností, odbornej prípravy 
a udržateľnej tvorby pracovných miest.

V tejto súvislosti spravodajkyňa očakáva, že jarné zasadnutie Európskej rady v roku 2010 
prinesie dohodu o jasných usmerneniach a konkrétnych opatreniach zameraných na 
zachovanie zamestnanosti a vytvorenie pracovných príležitostí v rámci ambicióznej stratégie 
EÚ 2020.

V rámci stratégie EÚ 2020 by malo byť cieľom účinné začatie komplexnej európskej 
iniciatívy v oblasti zamestnanosti na jednej strane zabezpečením toho, aby kdekoľvek 
v Európskej únii bolo možné do troch dní bezplatne založiť podnik a aby sa formality spojené 
so zamestnaním prvých pracovníkov dali vybaviť na jednom mieste, a na druhej strane 
posilnením aktivačných systémov, najmä pre nízkokvalifikovaných pracovníkov, formou 
individuálneho poradenstva, intenzívnej odbornej prípravy či rekvalifikácie a zvyšovania 
kvalifikácie pracovníkov, učňovských programov, dotovania pracovných miest 
a poskytovania grantov pre začínajúce samostatne zárobkovo činné osoby a podnikateľov; 
okrem toho spravodajkyňa podporuje skutočnosť, že Komisia pridelila prostriedky 
z Európskeho sociálneho fondu na podporu rozvoja zručností a ich prispôsobenie pracovným 
miestam.

Táto iniciatíva v oblasti zamestnanosti by mala zahŕňať včasný zásah v okamihu, keď 
dochádza ku skutočnej strate pracovných miest, a to aj preto, aby sa znížilo riziko, že ľudia 
budú vylúčení z trhu práce. Takéto zásahy si vyžiadajú značné investície do odbornej prípravy 
vrátane zvýšenia počtu poskytovateľov odbornej prípravy, pričom pozornosť by sa mala 
sústrediť na lepšiu koordináciu programov odbornej prípravy a opätovného zaradenia na trh 
práce a zároveň by sa nemali uplatňovať len krátkodobé opatrenia, ale úsilie by malo byť 
zamerané aj na umožnenie dosiahnutia vysokej kvalifikácie s cieľom zvýšiť celkovú úroveň 
kvalifikovanosti v EÚ a reagovať na meniace sa potreby súčasnej ekonomiky.

Spravodajkyňa verí, že pre občanov bude oveľa prijateľnejšie, ak vynaložené úsilie, ktoré sa 
od nich vyžaduje, bude na jednej strane považované za spravodlivé a na druhej strane sa bude 
vnímať ako záruka zamestnanosti a sociálnej integrácie. Členské štáty preto musia investovať 
do ľudí prostredníctvom dôrazného vykonávania stratégií celoživotného vzdelávania 
a dodatočnej finančnej podpory. Preto je potrebné, aby sociálni partneri na európskej 
a vnútroštátnej úrovni podporovali investovanie do stratégií celoživotného vzdelávania. Ak si 
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vlády a sociálni partneri na vnútroštátnej úrovni vytýčia cieľ, že finančne podporia 
celoživotné vzdelávanie, pomôže to zabezpečiť profesionálne dráhy.
Spravodajkyňa je presvedčená, že v rámci politiky zamestnanosti a sociálnej politiky treba 
aktívne presadzovať rovnaké príležitosti pre ženy a mužov.

Fakty

Celková miera nezamestnanosti v EÚ-27 vzrástla v roku 2009 z 8 na 9,6 % (v prípade mužov 
zo 7,8 na 9,8 % a v prípade žien z 8,1 na 9,3 %).

V posledných rokoch je celkový počet osôb zamestnaných na čiastočný pracovný úväzok 
vysoký a stabilný, pričom jeho podiel je v EÚ-15 vyšší ako podiel v novo pristúpených 
krajinách. Podiel osôb zamestnaných na čiastočný pracovný úväzok v EÚ-27 v priebehu roka 
2009 vzrástol v porovnaní s rokom 2008 o približne 0,5 percentného bodu. Takýto nárast je 
relatívne vysoký, keď sa vezme do úvahy, že medzi rokmi 2006 a 2008 celkový nárast 
predstavoval len 0,1 percentného bodu. V roku 2008 viac ako 18 % všetkých zamestnaných 
osôb v EÚ 27 pracovalo na čiastočný úväzok (31 % všetkých zamestnaných žien a takmer 8 
% zamestnaných mužov), pričom približne 24 % z celkového počtu osôb pracujúcich na 
čiastočný úväzok je takto zamestnaných nedobrovoľne (takmer 30 % mužov a viac ako 22 % 
žien). Hlavným dôvodom nedobrovoľnej práce na čiastočný úväzok (ktorej podiel predstavuje 
24 %) je skutočnosť, že príslušné osoby neboli schopné nájsť si zamestnanie na plný 
pracovný úväzok.

Osoby zamestnané na dobu určitú reagujú na hospodársku situáciu citlivejšie. Celkový počet 
zamestnaných v dočasnom pracovnom pomere v EÚ-27 klesol medzi rokmi 2007 a 2009 o 1,7 
milióna. Toto číslo predstavuje pokles o 6,3 % a tento pokles je oveľa vyšší než pokles 
zamestnaných v trvalom pracovnom pomere o 1,3 % za rovnaké obdobie.

Počet samostatne zárobkovo činných osôb od roku 2000 klesol, v posledných rokoch sa však 
ustálil. V roku 2007 viac ako 15 % všetkých zamestnaných osôb v EÚ-27 vykonávalo 
samostatnú zárobkovú činnosť (pričom rozdiel medzi mužmi a ženami predstavoval približne 
6 percentných bodov) v porovnaní s približne 7 % v USA.

Približne 14 % všetkých zamestnaných osôb pracuje v dočasnom pracovnom pomere (2008). 
Je to spôsobené najmä tým, že zamestnanci študujú alebo absolvujú odbornú prípravu alebo si 
nemohli nájsť stále pracovné miesto.

Približne 5 % všetkých zamestnaných osôb pracuje z domova (2008).

Flexiistota

Atypická práca sa vzťahuje na pracovné pomery, ktoré nezodpovedajú štandardnému alebo 
typickému modelu riadneho dlhodobého zamestnania na plný úväzok na dobu neurčitú 
u jedného zamestnávateľa. Flexibilné zmluvy sú nástrojom, ktorý sa v členských štátoch 
používa ako súčasť politík v oblasti zamestnanosti a ktorý pomohol nezamestnaným získať 
pracovné miesto. Vznikajú veľmi atypické formy zamestnania (t. j. pracovná zmluva je 
uzatvorená na dobu kratšiu ako šesť mesiacov, pracovná doba je kratšia než 10 hodín 
a pracovné zmluvy sa neuzatvárajú písomnou formou). Tieto formy zamestnania sa 
najčastejšie vyskytujú u mladých (vo veku 19 – 29 rokov) a starších pracovníkov (nad 50 
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rokov), žien a osôb s nízkou kvalifikáciou. Pracovníci s „veľmi atypickými“ formami 
zamestnania majú v porovnaní s ostatnými kategóriami pracovníkov menej odbornej prípravy, 
obmedzenejšie vyhliadky na kariérny postup a nižší plat, v dôsledku čoho je ich 
zamestnanecký profil nestabilnejší.

Spravodajkyňa je presvedčená, že členské štáty by mali monitorovať a analyzovať vývoj 
všetkých typov zmlúv.

Spravodajkyňa je presvedčená, že dôrazné vykonávanie stratégií flexiistoty môže pomôcť 
v boji proti nelegálnemu zamestnávaniu a zmierniť záujem o veľmi atypické formy práce. 
V rámci stratégie flexiistoty je lepšie zamerať sa na prechod ku kvalitatívne lepším 
pracovným miestam ako na zachovanie počtu pracovných miest. V tejto súvislosti by členské 
štáty mali investovať do politík aktívneho trhu práce a inštitucionálnych reforiem. 
Spravodajkyňa je okrem toho presvedčená, že členské štáty by mali kriticky vyhodnotiť 
právne predpisy na ochranu zamestnanosti, pretože tým sa vysvetlia hlavné rozdiely medzi 
členskými štátmi, pokiaľ ide o výskyt dlhodobej nezamestnanosti a dobu trvania pracovného 
pomeru.

Spravodajkyňa je presvedčená, že diskusia o atypickej práci zahŕňa dôležitý rodový rozmer, 
pretože muži sú v štandardných pracovných pomeroch zastúpení neúmernou mierou a čoraz 
viac žien pracuje za atypických podmienok.

Sociálny dialóg

Spravodajkyňa verí, že formálne uznanie úlohy sociálnych partnerov v novej zmluve je 
pokrokom, pretože uznáva ich autonómiu a znovu potvrdzuje, že Európska únia podporí 
presadzovanie sociálneho dialógu. Uznanie trojstranného samitu pre rast a zamestnanosť ako 
inštitucionálneho orgánu prispieva k účasti sociálnych partnerov na hospodárskych politikách 
Európskej únie.

Prínos európskych a národných sociálnych partnerov pri dosahovaní výsledkov v stratégii EÚ 
2020 je mimoriadne dôležitý pre dosiahnutie cieľov v oblasti zamestnanosti a vykonávanie 
projektu flexiistoty. Preto je potrebné, aby národní sociálni partneri prekonali výhrady voči 
tzv. autsajderom (zamestnancom s atypickými alebo „veľmi“ atypickými zmluvami) 
a zosúladili ich práva a požiadavky na sociálnu ochranu s právami a požiadavkami tzv. 
insajderov.

Odvetvové kolektívne vyjednávanie je hlavnou úrovňou kolektívneho vyjednávania vo 
väčšine západoeurópskych krajín a v niekoľkých krajinách strednej a východnej Európy.

Účasť sociálnych partnerov na vytváraní vnútroštátnych opatrení reagujúcich na krízu sa 
značne líši v závislosti od tradícií a štruktúr v oblasti vzťahov v jednotlivých odvetviach a od 
charakteru prijatých opatrení príslušnej krajiny. V niekoľkých krajinách sa sociálni partneri 
sťažovali, že sa s nimi pri príprave vládnych opatrení nepočíta a nekonzultuje.

Napriek týmto rozdielom v účasti sociálnych partnerov na tvorbe a vykonávaní politiky je 
všeobecným trendom využívať širšiu kombináciu nástrojov na uskutočňovanie politických 
cieľov. Kvalita sociálnej a inštitucionálnej podpory sociálnych partnerov je pravdepodobne 
hlavným rozhodujúcim činiteľom ovplyvňujúcim kvalitu ich prínosu pre stratégiu EÚ 2020.


