
PR\864220SK.doc PE462.822v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

2011/2067(INI)

20.4.2011

NÁVRH SPRÁVY
o programe pre nové zručnosti a nové pracovné miesta
(2011/2067(INI))

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Spravodajkyňa: Regina Bastos



PE462.822v01-00 2/10 PR\864220SK.doc

SK

PR_INI

OBSAH

strana

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU.....................................................3

DÔVODOVÁ SPRÁVA ........................................................................................................9



PR\864220SK.doc 3/10 PE462.822v01-00

SK

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o programe pre nové zručnosti a nové pracovné miesta
(2011/2067(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 23. novembra 2010 s názvom Program pre nové 
zručnosti a nové pracovné miesta: Európsky príspevok k plnej zamestnanosti 
(KOM(2010)0682),

– so zreteľom na legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 8. septembra 2010 
o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov: 
časť II integrovaných usmernení stratégie Európa 20201,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2010/707/EÚ z 21. októbra 2010 o usmerneniach 
politík zamestnanosti členských štátov2,

– so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. júla 2010 o podpore prístupu 
mládeže na trh práce, posilnení postavenia stážistov, stáží a odbornej prípravy3,

– so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. júla 2010 o atypických 
zmluvách, zabezpečených profesionálnych dráhach a nových formách sociálneho 
dialógu4,

– so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. septembra 2010 o rozvoji 
potenciálu zamestnanosti v novom udržateľnom hospodárstve5,

– so zreteľom na strednodobú predpoveď do roku 2020: Ponuka kvalifikácií a dopyt po 
nich v Európe, Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop), 20106,

– so zreteľom na rámcový dohovor z 25. marca 2010 o inkluzívnych trhoch práce, ktorý 
podpísali Európska konfederácia odborových zväzov (ETUC), BUSINESSEUROPE, 
Európska asociácia remesiel, malých a stredných podnikov (UEAPME) a Európske 
stredisko podnikov s verejnou účasťou a podnikov všeobecného hospodárskeho záujmu 
(CEEP),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. marca 2010 s názvom Európa 2020: Stratégia 
na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (KOM(2010)2020),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 12 januára 2011 s názvom Ročný prieskum rastu: 
ďalší pokrok v rámci komplexnej reakcie EÚ na krízu (KOM(2011)0011) a so zreteľom 
na návrh spoločnej správy o zamestnanosti priloženej k tomuto oznámeniu,

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2010)0309.
2 Ú. v. EÚ L 308, 24.11.2010, s. 46.
3 Prijaté texty, P7_TA(2010)0262.
4 Prijaté texty, P7_TA(2010)0263.
5 Prijaté texty, P7_TA(2010)0299.
6 Publikácie Cedefop, ISBN 978-92-896-0536-6.
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– so zreteľom na oznámenie Komisie z 23. februára 2011 s názvom Preskúmanie 
iniciatívy „Small Business Act“ pre Európu (KOM(2011)0078),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 9. novembra 2010 s názvom Závery z piatej 
správy o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti: budúcnosť politiky súdržnosti 
(KOM(2010)0642),

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanoviská Výboru 
pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre regionálny rozvoj, Výboru pre kultúru 
a vzdelávanie a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A7-0000/2011),

A. keďže nezamestnanosť v súčasnosti postihuje 23,1 milióna ľudí na svete; keďže 
nezamestnanosť mládeže sa drží na úrovni 20,4 % a dlhodobá nezamestnanosť sa 
neustále zvyšuje,

B. keďže v dôsledku hospodárskej krízy v roku 2008 primárne a výrobné sektory stratili 
viac pracovných miest, než sa očakávalo, a predpokladá sa, že do roku 2020 ešte stratia 
okolo 2,5 milióna pracovných miest,

C. keďže sa stále očakáva, že v sektore služieb, napríklad v oblasti predaja, strážnych 
služieb, upratovania, stravovania a opatrovateľských služieb dôjde odteraz do roku 2020 
k najväčšiemu nárastu pracovných miest a tento sektor by mohol byť najrýchlejšie 
rastúcou oblasťou,

D. keďže meniaca sa štruktúra zamestnanosti v odvetviach prirodzene ovplyvňuje štruktúru 
zamestnanosti v jednotlivých profesiách a požadované úrovne kvalifikácie,

E. keďže stratou zamestnania sú najviac ohrození pracovníci, ktorí nemajú vysokoškolské 
vzdelanie,

F. keďže dlhodobá udržateľnosť odbornej prípravy a vysokoškolského vzdelávania závisí 
od rôznych javov, napríklad od stavu verejných financií a individuálneho pohľadu,

G. keďže sa očakáva, že počet pracovných miest s požiadavkou vyššej kvalifikácie bude 
rásť,

H. keďže migrácia v rámci EÚ ako aj smerom von bude stále viac ovplyvňovať budúcu 
veľkosť a zloženie pracujúcej populácie v členských štátoch a významne ovplyvňuje 
dopyt po kvalifikáciách a ich ponuku,

I. keďže udržateľné hospodárstvo má potenciál zvyšovať počet dobrých pracovných miest 
a prispievať k oživeniu európskeho hospodárstva,

J. keďže EÚ investuje do výskumu a vzdelania stále menej ako jej svetoví hospodárski 
partneri a konkurenti; keďže znalostná ekonomika si vyžaduje významné investície,

Problémy politiky zamestnanosti
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1. pripomína, že v rámci stratégie Európa 2020 sa členské štáty dohodli na cieli dosiahnuť 
do roku 2020 pre vekovú skupinu 20 – 64 rokov zamestnanosť 75 %; vyzýva všetky 
zúčastnené strany, aby zvýšili úsilie na úspešné plnenie stratégie Európa 2020;

2. poukazuje na to, že miera zamestnanosti je úzko spojená s ekonomickou výkonnosťou; 
dôrazne odporúča, aby sa členské štáty riadili usmerneniami pre politiky zamestnanosti 
a hlavnými smermi hospodárskych politík;

3. žiada lepšiu koordináciu hospodárskych politík medzi členskými štátmi s cieľom 
zabrániť nekalej súťaži a narušeniu trhu; nalieha na členské štáty, aby dodržiavali 
pravidlá rozpočtovej disciplíny s cieľom znížiť riziko, že sa dostanú do nadmerného 
deficitu, a vyzýva Komisiu na vykonávanie účinného rozpočtového dohľadu;

4. podporuje pilotnú iniciatívu Komisie v rámci stratégie Európa 2020 na zmenu smerom k 
udržateľnému hospodárstvu;

5. pripomína, že kombinácia demografickej zmeny a zmien vo výrobných reťazcoch si 
vyžaduje lepšie stratégie v oblasti zamestnanosti, vzdelávania a organizácie práce s 
cieľom maximalizovať konkurencieschopnosť európskej ekonomiky, minimalizovať 
stratu ľudského kapitálu a vytvárať nové pracovné príležitosti;

6. zdôrazňuje, že vnútroštátne opatrenia v oblasti flexiistoty je potrebné posilniť a 
prispôsobiť novým sociálno-ekonomickým podmienkam každého členského štátu v 
súlade s jeho špecifickými potrebami s cieľom zabezpečiť flexibilný a aktívny trh práce, 
efektívnu odbornú prípravu a bezpečné systémy sociálneho zabezpečenia; varuje pred 
univerzálnymi riešeniami;

7. vyjadruje poľutovanie nad tým, že pre mnohých pracovníkov je zosúladenie pracovného 
a rodinného života naďalej ťažké; vyzýva členské štáty, aby všetkým rodičom, najmä 
rodinám s jedným rodičom, poskytovali možnosti nielen na začlenenie sa do 
pracovného života, ale aj do procesu celoživotného vzdelávania;

Reakcie

Zabezpečenie dostupnej kvalifikovanej pracovnej sily

8. víta iniciatívu Komisie vytvoriť „panorámu zručností EÚ“ a reformovať sieť 
Európskych služieb zamestnanosti EURES s cieľom zlepšiť transparentnosť pre 
uchádzačov o zamestnanie;

9. žiada lepšie monitorovanie budúceho dopytu po kvalifikáciách v Európe a okamžité 
pretransformovanie zistení do politiky členských štátov v oblasti vzdelávania a 
celoživotného vzdelávania; domnieva sa, že spoločný záujem o znalosti, ktorý spája 
sféru podnikov a vzdelávacie inštitúcie, by bol užitočným nástrojom pri riešení deficitu 
inovácií a kvalifikácií;

10. vyjadruje poľutovanie nad tým, že počet osôb s predčasne ukončenou školskou 
dochádzkou je naďalej vysoký; vyzýva členské štáty, aby uskutočňovali politiky, 
ktorých cieľom bude zabrániť predčasnému ukončeniu školskej dochádzky a ponúkať 
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alternatívy vzdelávania a odbornej prípravy pre študentov s poruchami učenia;

11. víta návrh Komisie na podporu európskych centier excelentnosti v rámci nových 
akademických špecializácií pre potreby budúcich pracovných miest;

12. nabáda členské štáty k začleneniu odborov z oblasti informačných a komunikačných 
technológií (IKT), digitálnej gramotnosti a kľúčových prierezových spôsobilostí, ako je 
komunikácia v cudzích jazykoch a podnikanie, do odbornej prípravy a politiky 
celoživotného vzdelávania;

13. nabáda členské štáty, aby zaviedli duálny systém vzdelávania/odbornej prípravy s 
cieľom uviesť mladých ľudí na trh práce hneď od počiatku, a vyzýva príslušné 
zúčastnené strany, aby zabezpečili, že pre absolventov odbornej prípravy a učňovského 
vzdelávania budú nové pracovné miesta;

14. považuje za nevyhnutné zlepšiť vzájomné uznávanie kvalifikácií, diplomov a zručností 
na úrovni EÚ, ako aj rozšíriť rovnaké uznávanie na pracovníkov z tretích krajín;

Podpora dopytu po pracovnej sile a vytváranie pracovných miest

15. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby podnecovali zakladanie malých a stredne veľkých 
podnikov, poskytli im právne ústretové prostredie a zlepšili ich prístup k finančným 
prostriedkom; pripomína, že 85 % pracovných miest v EÚ poskytujú malé a stredné 
podniky; vyzýva všetky zúčastnené strany, aby odstránili prekážky zakladaniu podnikov 
a ich voľnému pohybu;

16. domnieva sa, že treba dokončiť bezbariérový a konkurencieschopný jednotný trh s 
cieľom uľahčiť voľný pohyb pracovníkov; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby úzko spolupracovali so sociálnymi partnermi a podporovali výmenu 
najlepších postupov a skúseností v tejto oblasti;

17. dôrazne odsudzuje nelegálnu prácu, ktorá poškodzuje spoločnosť i pracovníkov; vyzýva 
členské štáty, aby vykonávali pravidelné kontroly a začali informačné kampane s 
cieľom zvýšiť informovanosť o nevýhodách z dlhodobého hľadiska pre pracovníkov 
zamestnaných v sivej ekonomike;

18. domnieva sa, že odvetvie zdravotnej starostlivosti má rozhodujúcu úlohu pri dosahovaní
cieľov Európskej stratégie 2020; ďalej sa domnieva, že v dôsledku demografických 
zmien je odvetvie zdravotnej a sociálnej starostlivosti dôležitým zamestnávateľom, 
ktorého význam bude pravdepodobne rásť; vyzýva Komisiu, aby iniciovala štúdiu o 
asistentoch zabezpečujúcich starostlivosť a pracujúcich v domácnostiach klientov s 
cieľom určiť, či právne predpisy EÚ poskytujú tejto kategórii pracovníkov dostatočnú 
sociálnu ochranu;

19. vyzýva Komisiu, členské štáty, sociálnych partnerov a ďalšie zainteresované strany, aby 
na tvorbu pracovných miest zabezpečili efektívne využívanie finančných prostriedkov 
EÚ, napríklad ESF, EFRR a Kohézneho fondu, ako aj nástrojov, napríklad nástroja 
mikrofinancovania;
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Zlepšenie fungovania trhu práce

20. konštatuje, že politiky flexiistoty sa uvádzajú v centre agendy, a súhlasí s hodnotením 
Komisie, že kríza je vážnou previerkou vnútroštátnych opatrení v oblasti flexiistoty;

21. zdôrazňuje však, že samotná flexiistota nemôže napraviť krízu, a vyzýva Komisiu, 
členské štáty a sociálnych partnerov, aby venovali osobitnú pozornosť pracovníkom zo 
znevýhodnených skupín, ako sú mladí ľudia, pracovníci s nízkou kvalifikáciou a 
pracovníci so zdravotným postihnutím;

22. domnieva sa, že vzhľadom na nové tempo spoločenských a hospodárskych zmien treba 
preskúmať a posilniť štyri zložky flexiistoty a ich vzájomnú rovnováhu, a to flexibilné a 
spoľahlivé zmluvné mechanizmy, aktívne politiky trhu práce, celoživotné vzdelávanie a 
moderné systémy sociálneho zabezpečenia;

Podpora inkluzívnych trhov práce

23. zdôrazňuje, že v záujme toho, aby Európa vyšla z hospodárskej krízy posilnená, aby sa 
stala konkurencieschopnejšou a konvergentnejšou, s vyššou úrovňou rastu a aby z 
dlhodobej perspektívy zaistila svoje systémy sociálneho zabezpečenia, musí naplno 
využívať svoj potenciál pracovnej sily;

24. zdôrazňuje v tejto súvislosti, že je dôležité znížiť segmentáciu a zlepšiť začleňovanie do 
trhu práce s cieľom zvýšiť príležitosti znevýhodnených skupín dostať sa na trh práce a 
úspešne na ňom pôsobiť;

25. zdôrazňuje význam presadzovania práv osôb so zdravotným postihnutím v plnení 
agendy, ako aj vo všetkých aspektoch európskej stratégie 2020;

26. zdôrazňuje význam boja proti nezamestnanosti mladých ľudí ako prioritnej otázky; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pokračovali vo svojom úsilí podporovať 
začleňovanie mládeže do trhu práce vrátane poskytovania stimulov pre mladých ľudí i 
pre zamestnávateľov; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že zásadný význam má uľahčenie 
prechodu zo školy do práce a predvídanie potrebných kvalifikácií, ich modernizácia a 
prispôsobovanie potrebám;

27. zdôrazňuje, že politiky presadzovania rovnosti žien a mužov a zosúladenia pracovného, 
rodinného a súkromného života môžu prispieť k zvýšeniu účasti žien a mužov na trhu 
práce;

Zlepšenie kvality pracovných miest a pracovných podmienok

28. domnieva sa, že sledovanie cieľa plnej zamestnanosti treba doplniť intenzívnejším 
úsilím o zlepšenie kvality pracovných miest a pracovných a životných podmienok 
všetkých zamestnancov;

29. domnieva sa, že kvalitu pracovných miest treba presadzovať ako viacrozmernú 
koncepciu, ktorá zahŕňa pracovné vzťahy a samotnú prácu; vyzýva Komisiu, aby 
zintenzívnila úsilie o preskúmanie definície a spoločných ukazovateľov EÚ týkajúcich 
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sa kvalitného pracovného miesta s cieľom zabezpečiť ich lepšiu funkčnosť pri 
hodnotení a porovnávaní politík členských štátov;

30. zdôrazňuje význam integrácie snáh zainteresovaných strán, ktorých cieľom je zlepšiť 
kvalitu pracovných miest, ako aj používania vhodných politických nástrojov vrátane 
právnych predpisov, koordinácie politík, výmeny osvedčených postupov a samostatných 
dohôd sociálnych partnerov;

31. domnieva sa, že primeraná sociálna ochrana by mala patriť k hlavným aspektom kvality 
zamestnanosti, a teda aj koncepcie kvalitných pracovných miest;

32. vyzýva Komisiu, aby dokončila predlegislatívnu činnosť a predložila legislatívne 
návrhy oznámené v agende, pričom bude v plnej miere rešpektovať výsledky svojho 
posúdenia hospodárskeho a sociálneho vplyvu a nezávislosť sociálnych partnerov; víta 
plány Komisie preskúmať v súvislosti s vývojom efektívnosť právnych predpisov, ktoré 
sa týkajú kvality pracovných miest a pracovných podmienok;

33. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Hospodárska, finančná a sociálna kríza, ktorá teraz postihuje Európu, zvýraznila slabé stránky 
európskeho hospodárskeho a sociálneho modelu a anulovala niektoré aspekty pokroku 
dosiahnuté v minulosti. 

Od prvých prejavov krízy na trhu práce v roku 2008 stratila Európa 5,6 milióna pracovných 
miest.

V súčasnej dobe je v EÚ 23 051 miliónov nezamestnaných, t. j. 9,5 % aktívneho 
obyvateľstva, čo má vážne dôsledky na rast a prosperitu v Európe. 

Rovnako znepokojujúce sú ťažkosti, s ktorými sa stretávajú niektorí zamestnávatelia pri 
získavaní zamestnancov, najmä na vysokokvalifikované pracovné miesta. Dokonca aj počas 
krízy bolo pre niektorých zamestnávateľov ťažké nájsť na zaplnenie voľných miest ľudí s 
vhodnou kvalifikáciou. 

Posilňovanie ľudského kapitálu a zamestnateľnosti prostredníctvom modernizácie odborných 
zručností povedie k nasmerovaniu Európy k oživeniu. 

Musíme ľuďom ponúkať správne stimuly, ktoré im pomôžu modernizovať ich zručnosti, užšie 
prepájať vzdelanie a odbornú prípravu s prácou, vhodne kombinovať schopnosti a účinnejšie 
predvídať, aké zručnosti budú v budúcnosti potrebné na zabezpečenie lepšieho zosúladenia 
ponuky a dopytu na trhu práce1.

Členské štáty si stanovili ambiciózny cieľ – 75 % zamestnanosť pre vekovú skupinu 20 – 64 
rokov do roku 2020.

EÚ je schopná reagovať na túto výzvu a má potenciál výrazne zvýšiť mieru zamestnanosti.

V novembri 2010 Komisia prijala návrh oznámenia s názvom Program pre nové zručnosti a 
pracovné miesta: Európsky príspevok k plnej zamestnanosti.

Tento program pre nové zručnosti a pracovné miesta je súčasťou stratégie Európa 2020 a je 
príspevkom Komisie k dosiahnutiu ambiciózneho cieľa členských štátov – 75 % 
zamestnanosti pre vekovú skupinu 20 – 64 rokov do roku 2020.

V súvislosti s dosiahnutím tohto cieľa Komisia navrhuje opatrenie zamerané na štyri priority: 

• ďalšia reforma trhu práce zameraná na dosiahnutie väčšej flexibility a väčšej istoty 
(flexiistoty);

• vhodné stimuly pre jednotlivcov a podniky, ktoré im pomôžu investovať do odbornej 
prípravy a zabezpečiť neustále prispôsobovanie kvalifikácie ľudí požiadavkám trhu 
práce; 

                                               
1 K téme ponuky a dopytu v súvislosti s kvalifikáciou v Európe pozri: Skills supply and demand in Europe. 
Medium-term forecast up to 2020 (Ponuka kvalifikácií a dopyt po nich v Európe. Strednodobá predpoveď do 
roku 2020). Luxemburg 2010. http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3052_en.pdf
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• návrhy, ktoré by mala predložiť Komisia s cieľom zabezpečiť dôstojné pracovné 
podmienky a zároveň zlepšiť kvalitu pracovného práva – uskutoční sa revízia smernice 
o pracovnom čase, ako aj legislatívna iniciatíva s cieľom zlepšiť smernicu o dočasnom 
vysielaní pracovníkov; 

• opatrenia na zabezpečenie podmienok na trhu práce, ktoré sú ústretové voči vytváraniu 
pracovných miest, okrem iného prostredníctvom znižovania administratívnej záťaže a 
daní súvisiacich s prácou a mobilitou, pričom pripomína, že toto je zvlášť dôležité pre 
odvetvia, v ktorých dochádza k rýchlym zmenám, napr. pre odvetvia, ktoré intenzívne 
využívajú výskum a vývoj.

Aj keď spravodajkyňa súhlasí s prístupom Komisie, je presvedčená, že existuje priestor na 
zlepšenie, najmä pokiaľ ide o: 

• znižovanie administratívnej záťaže a byrokracie pre malé a stredné podniky s cieľom 
vytvárať pracovné miesta; 

• podiel žiakov, ktorí predčasne končia školskú dochádzku, pričom pripomína, že je 
úlohou členských štátov, aby prijali preventívne opatrenia a ponúkli žiakom alternatívy 
v oblasti odborného a učňovského vzdelávania; 

• opatrenia na zlepšenie rovnováhy pracovného a rodinného života; 

• lepšie monitorovanie a predvídanie potrebných kvalifikácií pre budúcnosť, čo umožní 
lepšie zladenie s ponukou a zameranie sa na rozvoj zručností, ktoré zabezpečia počas 
celého života väčšie možnosti zamestnania; 

• opatrenia zamerané na mladých ľudí s cieľom začleniť ich do trhu práce ešte pred 
skončením formálneho vzdelávania, a to najmä prostredníctvom odbornej prípravy, 
ktorá povedie k vzniku nových pracovných príležitostí;  

• potrebu posilniť pravidlá flexiistoty a prispôsobiť ich sociálno-ekonomickým 
podmienkam každého členského štátu s cieľom zabezpečiť flexibilný trh práce, 
proaktívnu politiku vo vzťahu k tomuto trhu, celoživotné vzdelávanie a moderné 
systémy sociálneho zabezpečenia;

• potrebu zdokonaliť smernicu o dočasnom vysielaní pracovníkov s cieľom obmedziť 
byrokraciu a riešiť otázky dvojitého zdanenia, aby sa uľahčil voľný pohyb pracovníkov;

• potrebu ďalšieho pokroku v oblasti vzájomného uznávania kvalifikácií medzi EÚ a 
tretími krajinami; 

• užšiu spoluprácu medzi vzdelávacími inštitúciami a sférou podnikania. 

Ak máme vytvoriť účinné politiky zamestnanosti, vzdelávania a odbornej prípravy a uľahčiť 
jednotlivcom rozhodovanie o budúcej kariére, budeme musieť zlepšiť schopnosť členských 
štátov a Únie robiť prognózy, predvídať charakter budúcich kvalifikácií a zabezpečiť, aby boli 
v súlade s potrebami trhu práce. 


