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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 podľa článku 3 zmluvy o Európskej únii Únia podporuje sociálnu spravodlivosť 
a ochranu; keďže voľný pohyb pracovníkov je základnou zásadou Európskej únie; 
keďže podľa článku 9 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) Únia pri 
vymedzovaní a uplatňovaní svojich politík a činností prihliada na požiadavky spojené 
s podporou vysokej úrovne zamestnanosti, zárukou primeranej sociálnej ochrany, bojom 
proti sociálnemu vylúčeniu a zárukou vysokej úrovne vzdelávania, odbornej prípravy 
a ochrany ľudského zdravia; keďže podľa zásady rovnakého zaobchádzania zakotvenej 
v článku 45 ods. 2 ZFEÚ sa zakazuje akákoľvek diskriminácia pracovníkov členských 
štátov na základe štátnej príslušnosti, pokiaľ ide o zamestnávanie, odmenu za prácu 
a ostatné pracovné podmienky;

B. keďže na poskytovanie služieb v inom členskom štáte je dočasne vyslaných viac ako 
2,3 milióna pracovníkov; keďže sloboda poskytovať služby je pre jednotný trh kľúčová; 
keďže by mal byť povolený voľný pohyb služieb a pracovníkov na jednotnom trhu pri 
súčasnom zabezpečení práv pracovníkov bez toho, aby boli podniky oprávnené 
obchádzať právne predpisy a postupy v sociálnej oblasti a oblasti zamestnávania; keďže 
na to, aby sa pripravil priestor pre udržateľný trh so službami bez environmentálneho 
a sociálneho dumpingu v súlade so spravodlivou transformáciou, sa musia dostatočne 
uvážiť environmentálne a sociálne aspekty;

C. keďže na riešenie zmeny klímy je potrebný viac integrovaný a prepojený trh so 
službami; keďže na to, aby sa pripravil priestor pre udržateľný trh so službami bez 
environmentálneho a sociálneho dumpingu v súlade so spravodlivou transformáciou, 
musia sa na hospodárske, environmentálne a sociálne aspekty klásť rovnaký dôraz;

D. keďže voľný pohyb služieb umožňuje podnikom najímať pracovníkov z rozsiahlejšej 
talentovej základne a zo všetkých skupín, najmä mladých ľudí, migrantov a dlhodobo 
nezamestnaných; keďže jednotný trh môže byť udržateľný a zvyšovať prosperitu len 
vtedy, ak je založený na spravodlivých spoločných pravidlách; keďže ochrana a 
podpora spravodlivých miezd, ako aj dôstojných pracovných podmienok a podmienok 
zamestnávania zohrávajú kľúčovú úlohu pri vytváraní funkčného, spravodlivého 
a udržateľného jednotného trhu s kvalitnými službami; keďže právne predpisy Únie o 
voľnom a spravodlivom pohybe osôb, pracovníkov, tovaru a služieb sa v tejto súvislosti 
musia účinne a dôsledne vykonávať a monitorovať; keďže hlavnou úlohou Európskeho 
orgánu práce (ELA) je monitorovať dodržiavanie práva Únie v oblasti mobility 
pracovníkov;

E. keďže 27 % pridanej hodnoty tovarov vyrobených v EÚ generujú služby a keďže 14 
miliónov pracovných miest v sektore služieb predstavuje podporu výroby1;

F. keďže voľný pohyb služieb by nemal viesť k zhoršovaniu pracovných podmienok 

1 Eva Rytter Synesen, Martin Hvidt Thelle, Copenhagen Economics, správa s názvom Making EU Trade in 
Services Work for All (Aby obchod so službami fungoval v prospech všetkých), november 2018.
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vrátane zdravia a bezpečnosti pracovníkov; keďže súčasná kríza odhalila existenciu 
nedostatkov v ochrane mobilných a cezhraničných pracovníkov; keďže usmernenia 
Komisie o obnovení slobody pohybu sa skôr zameriavali na poskytovanie služieb 
bezpečných pre občanov, než na zabezpečenie bezpečných podmienok pre pracovníkov; 
keďže masívna epidémia COVID-19 je ilustráciou potenciálneho dosahu zlých 
pracovných podmienok na mobilných pracovníkov;

G. keďže väčšina pracovníkov v Európskej únii je zamestnaná v malých a stredných 
podnikoch (MSP); keďže stále dochádza k porušovaniu právnych predpisov Únie, ktoré 
upravujú poskytovanie služieb; keďže voči takémuto porušovaniu predpisov sú MSP 
najzraniteľnejšie; keďže iniciatívy zamerané na MSP a začínajúce podniky by 
podnikom mali pomôcť konať v zhode s platnými pravidlami; keďže hlavným zdrojom 
ťažkostí MSP je nespravodlivá hospodárska súťaž;

H. keďže sociálne dôsledky voľného pohybu služieb môžu mať pozitívny a/alebo 
negatívny vplyv na domovské i hostiteľské regióny; keďže na úspech priemyselnej 
obnovy majú obrovský vplyv demografické výzvy v EÚ; keďže EÚ preto potrebuje 
zdatnú politiku súdržnosti a spravodlivú a zemepisne vyváženú priemyselnú politiku, 
ktoré prispejú k tvorbe pracovných miest a vzostupnej sociálnej konvergencii; keďže 
účinná regulácia a kolektívne zmluvy sú kľúčové pre zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok a podmienok zamestnávania, kvalitných služieb a spravodlivej 
hospodárskej súťaže;

I. keďže cieľom európskej smernice o prístupnosti je prispieť k riadnemu fungovaniu 
vnútorného trhu aproximáciou zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení 
členských štátov týkajúcich sa požiadaviek na prístupnosť určitých služieb, najmä 
odstránením prekážok voľného pohybu určitých prístupných výrobkov a služieb 
vyplývajúcich z rozdielnych požiadaviek na prístupnosť v členských štátoch 
a predchádzaním týmto prekážkam, a keďže je vysoký dopyt po prístupných službách 
a predpokladá sa výrazné zvýšenie počtu osôb so zdravotným postihnutím;

J. keďže voľný pohyb služieb by sa mal riadiť zásadami európskeho piliera sociálnych 
práv a nemal by mať vplyv na jeho ďalšie vykonávanie; keďže je nevyhnutné zachovať 
právo verejných orgánov a členských štátov na reguláciu odvetvia služieb, ak je to vo 
všeobecnom verejnom záujme; keďže zo smernice o službách sú úplne alebo čiastočne 
vyňaté sociálne služby, služby zdravotnej starostlivosti a iné verejné služby, pretože sa 
uznáva, že na fungovanie týchto služieb vo všeobecnom záujme v súlade s Protokolom 
č. 26 a článkom 14 ZFEÚ sú potrebné osobitné regulačné rámce;

K. keďže neexistuje celoeurópske systematické zhromažďovania údajov s cieľom 
poskytovať adekvátne údaje o mobilných pracovníkoch alebo umožniť im zistiť si stav 
vlastného sociálneho zabezpečenia a uplatniť si jednotlivé nadobudnuté nároky; keďže 
prístup k informáciám o príslušných pravidlách, ako aj účinné dodržiavanie, 
monitorovanie a presadzovanie sú nevyhnutnými predpokladmi spravodlivej mobility a 
boja proti zneužívaniu systému; keďže digitálne technológie, ktoré môžu uľahčiť 
dohľad nad právnymi predpismi na zabezpečenie práv mobilných pracovníkov a ich 
presadzovanie, by sa preto mali podporovať a používať v súlade s pravidlami ochrany 
údajov;
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1. pripomína, že voľný pohyb služieb prispieva k hospodárskemu rastu v EÚ a vytvára 
pracovné príležitosti; konštatuje, že ustanovenie o cieľovej krajine je hlavnou zásadou 
smernice o službách, a domnieva sa, že toto ustanovenie by sa nemalo meniť; 
zdôrazňuje, že voľný pohyb služieb sa musí dosiahnuť bez oslabovania práv 
pracovníkov a sociálnych práv; pripomína, že zásady rovnakého zaobchádzania 
a voľného pohybu sa nevzťahujú len na poskytovateľov služieb, ale platia aj pre 
pracovníkov; domnieva sa, že voľný pohyb služieb ide ruka v ruke s voľnou a 
spravodlivou mobilitou pracovnej sily, ktorá tieto služby poskytuje, a že je na prospech 
vnútorného trhu, keď sa dodržiavajú pravidlá pracovných podmienok a ochrany zdravia 
a bezpečnosti mobilných pracovníkov pri práci; zdôrazňuje, že vykonávanie 
Európskeho piliera sociálnych práv ako minimálneho štandardu by mohlo prispieť k 
posilneniu práv a ochrany európskych pracovníkov;

2. zdôrazňuje, že právne predpisy Únie o voľnom pohybe služieb nesmú mať vplyv na 
uplatňovanie základných práv uznaných členskými štátmi a na úrovni Únie vrátane 
práva na štrajk alebo prijatia iného opatrenia, ktoré sú súčasťou špecifických systémov 
pracovnoprávnych vzťahov v členských štátoch, v súlade s vnútroštátnym právom 
a/alebo praxou, ani na právo vyjednávať, uzatvárať a presadzovať kolektívne zmluvy 
alebo kolektívne konať v súlade s vnútroštátnym právom a/alebo praxou; zdôrazňuje, že 
kvalitné právne predpisy a ich účinné vykonávanie sú dlhodobou investíciou;

3. požaduje účinnejšiu koordináciu na úrovni EÚ a posilnený záväzok riešiť kľúčové 
sociálne výzvy pri zachovaní odlišnosti vnútroštátnych systémov a rešpektovaní 
právomocí členských štátov a zásad proporcionality a subsidiarity; pripomína základné 
právo členských štátov prekročiť rámec minimálnych úrovní stanovených v smerniciach 
Európskej únie bez vytvárania prehnaných a neúmerných prekážok; zdôrazňuje potrebu 
dobrej spolupráce medzi členskými štátmi pri zhromažďovania údajov o mobilných 
pracovníkoch s cieľom preklenúť nedostatky vnútroštátnych postupov, získať lepší 
prístup k dostupným informáciám a vytvoriť predvídateľný a prístupný vnútorný trh 
práce;

4. vyzýva členské štáty, aby uverejňovali všetky informácie o podmienkach vysielania 
pracovníkov, najmä pokiaľ ide o miestne a regionálne kolektívne zmluvy, ako aj 
všeobecne použiteľné zmluvy, na štandardizovaných webových sídlach v súlade s 
právnymi predpismi EÚ; zdôrazňuje, že rozhodujúci je prístup k informáciám, pretože 
zamestnávateľom poskytuje právnu zrozumiteľnosť a zamestnancom umožňuje lepšiu 
ochranu ich práv; vyzýva členské štáty, aby správne a včas vykonali a monitorovali 
revidovanú smernicu o vysielaní pracovníkov na ochranu vyslaných pracovníkov počas 
ich vyslania v súvislosti so slobodou poskytovať služby vymedzením povinných 
ustanovení o pracovných podmienkach a ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov; 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila ochranu práv pracovníkov, pokiaľ ide o voľný pohyb 
služieb; vyzýva Komisiu, aby pokračovala v monitorovaní výsledkov členských štátov 
pri transpozícii a vykonávaní právnych predpisov a aby v spolupráci s členskými štátmi, 
sociálnymi partnermi a zainteresovanými stranami vypracúvala transparentné a 
participatívne hodnotenia, ktoré by sa mali zakladať na kvantitatívnych, ako aj 
kvalitatívnych kritériách;

5. zdôrazňuje, že ambície Európskej zelenej dohody a potreba spravodlivej transformácie 
sa musia odzrkadľovať aj v prístupe k vnútornému trhu so službami podporou vysokej 
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úrovne sociálnych a environmentálnych štandardov ako predpokladu nárastu 
produktivity; zdôrazňuje úlohu, ktorú by pri dosahovaní týchto cieľov malo zohrávať 
verejné obstarávanie; naliehavo vyzýva členské štáty, aby zvýšili informovanosť a 
lepšie využívali súčasné systémy2 podpory zelených služieb vo verejnom obstarávaní3 s 
cieľom docieliť obehové hospodárstvo; zdôrazňuje dôležitosť služieb, ktoré umožňujú 
merateľné znižovanie environmentálnej stopy (zelené služby)4; vyzýva Európsku 
komisiu, aby začala prácu na spoločnom vymedzení zelených služieb;

6. zdôrazňuje, že ciele európskeho piliera sociálnych práv, ciele udržateľného rozvoja 
OSN, Európskej zelenej dohody a stratégie pre rodovú rovnosť sa musia zohľadniť aj 
v prístupe k jednotnému trhu so službami, pričom sa musia podporovať vysoké sociálne 
a environmentálne štandardy ako predpoklad zvyšovania produktivity; zdôrazňuje 
význam verejného obstarávania pre dosahovanie týchto cieľov;

7. vyzýva Komisiu, členské štáty a miestne orgány, aby v spolupráci so sociálnymi 
partnermi a ELA pripravili špecifické odvetvové stratégie na zabezpečenie, podporu 
a uľahčenie dobrovoľnej mobility pracovníkov zavádzaním relevantných verejných 
politík a zabezpečením možností kvalitného zamestnania a slušnej mzdy, ktoré 
zodpovedajú kompetenciám pracovníkov; vyzýva preto členské štáty, aby presadzovali 
dodržiavanie predpisov s cieľom zabezpečiť spravodlivé a rovnaké podmienky pre 
mobilných pracovníkov, prispieť k vzostupnej sociálnej konvergencii a zintenzívniť 
administratívnu spoluprácu medzi vnútroštátnou a miestnou správou; zdôrazňuje 
potrebu funkčného trhu so službami na boj proti nezamestnanosti mladých a na 
zaradenie ľudí do pracovného procesu;

8. nalieha na verejné orgány, aby pre pracovníkov a podnikov nevytvárali neoprávnené a 
neprimerané prekážky mobility, ktoré by občanov pripravili o pracovné miesta, sociálne 
výhody a sociálne dávky a podnikateľov o príležitosti na oživenie európskeho odvetvia 
služieb, a aby prispeli by k vzostupnej konvergencii a sociálnej súdržnosti; konštatuje 
však, že členské štáty majú možnosť využívať dôvody verejného záujmu na obmedzenie 
alebo ohraničenie cezhraničného poskytovania služieb, a to v zmysle rozhodnutia 
Európskeho súdneho dvora; vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili úsilie v boji proti 
tieňovej ekonomike a nelegálnej práci, keďže tieto javy majú negatívny vplyv na 
ochranu pracovníkov a narušujú hospodársku súťaž; zároveň žiada, aby sa 
zamestnávatelia podporili stanovením predvídateľných a nediskriminačných 
prevádzkových podmienok, aby mohli naďalej vytvárať rast a zamestnávať; usudzuje, 
že vnútroštátne predpisy, prax a iné právne predpisy o prístupe ku konkrétnym 
profesiám a službám a ich vykonávaniu na ochranu verejného záujmu a ochrany 
pracovníkov a/alebo spotrebiteľov nie sú prekážkou prehlbovania jednotného trhu;

9. zdôrazňuje voľný pohyb služieb a pracovníkov oslabil silný hospodársky vplyv 

2 napr.: 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/190927_EU_GPP_criteria_for_food_and_catering_services_SWD_(20
19)_366_final.pdf.
3 Brífing tematickej sekcie Európskeho parlamentu s názvom The European Services Sector and the Green 
Transition (Európsky sektor služieb a zelená transformácia), Európska únia, 2020 na adrese: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(2020)648768_EN.pdf.
4 Brífing tematickej sekcie Európskeho parlamentu s názvom The European Services Sector and the Green 
Transition (Európsky sektor služieb a zelená transformácia), Európska únia, 2020 na adrese: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(2020)648768_EN.pdf.

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/190927_EU_GPP_criteria_for_food_and_catering_services_SWD_(2019)_366_final.pdf.
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/190927_EU_GPP_criteria_for_food_and_catering_services_SWD_(2019)_366_final.pdf.
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(2020)648768_EN.pdf.
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(2020)648768_EN.pdf.


AD\1213055SK.docx 7/10 PE647.038v02-00

SK

pandémie COVID-19; víta skutočnosť, že Komisia urýchlene vydala usmernenia o 
sezónnych pracovníkoch zo 16. júla 2020 pre uplatňovanie voľného pohybu 
cezhraničných, vyslaných a sezónnych pracovníkov v EÚ v súvislosti s pandémiou 
koronavírusu; vzhľadom na túto výnimočnú situáciu vyzýva členské štáty, aby 
urýchlene zaviedli osobitné postupy na zabezpečenie možnosti prekračovať hranice pre 
cezhraničných a sezónnych pracovníkov pri súčasnom zaistení bezpečných pracovných 
podmienok; domnieva sa, že všetky príslušné politiky EÚ po kríze COVID-19 vrátane 
politík na posilnenie vnútorného trhu musia obsahovať obnovu kvalitných pracovných 
a výrobných príležitostí v celej Únii na podporu rovnocenného a udržateľného rozvoja 
všetkých regiónov EÚ; zastáva názor, že tvorba spoľahlivých dlhodobých politík 
stimuluje tvorbu kvalitných pracovných príležitostí;

10. konštatuje, že vzhľadom na starnutie európskej spoločnosti sa nedostatok kvalifikovanej 
pracovnej sily stáva čoraz väčším problémom a jedným z určujúcich faktorov pre 
zabezpečenie prežitia priemyslu v súčasnosti i budúcnosti je rozvíjanie systému 
odbornej prípravy na základe dopytu, ktorý musí mať kľúčovú úlohu a ktorý popri 
presadzovaní zásady generačnej obnovy podporí digitalizáciu;

11. vyzýva Komisiu, aby preskúmala nedostatky v ochrane a potrebu revízie smernice 
2008/104/ES o dočasnej agentúrnej práci s cieľom zabezpečiť dôstojné podmienky 
práce a zamestnávania pre dočasných agentúrnych zamestnancov; pripomína dôležitosť 
zapojenia sociálnych partnerov do koncipovania a vykonávania nariadení o poskytovaní 
služieb a povolaniach; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu postaviť ochranu 
pracovníkov a zapojenie sociálnych partnerov do jej jadra, a tak zabezpečiť 
demokratické fungovanie, hospodársky rast a vysoké sociálne a environmentálne 
štandardy; vyzýva Komisiu na podporu a členské štáty na zaručenie prístupu 
odborových zväzov na pracoviská v súlade s vnútroštátnou praxou; vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby prijali opatrenia na posilnenie a podporu sociálneho dialógu a 
autonómie sociálnych partnerov a ako kľúčový nástroj na dosiahnutie vysokých 
štandardov zamestnania odporúča pracovníkom združovať sa;

12. vyzýva Komisiu, aby vystupňovala úsilie v tejto oblasti a sfunkčnila Európsky orgán 
práce s cieľom zlepšiť uplatňovanie a presadzovanie právnych predpisov Únie o 
mobilite pracovnej sily a koordinácii sociálneho zabezpečenia;

13. naliehavo vyzýva členské štáty, aby sa v plnej miere zaviazali k digitalizácii verejných 
služieb a k uplatňovaniu všetkých zložiek systému elektronickej výmeny informácií o 
sociálnom zabezpečení s cieľom posilniť spoluprácu medzi členskými štátmi a 
inštitúciami sociálneho zabezpečenia a uľahčiť slobodnú a spravodlivú mobilitu 
európskych pracovníkov; vyzýva členské štáty, aby zlepšili spoluprácu a výmenu 
informácií súvisiacich so systémami sociálneho zabezpečenia;

14. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali používanie digitálnych nástrojov, 
a členské štáty, aby inšpektoráty práce vybavili dostatočnými prostriedkami na riešenie 
všetkých foriem zneužívania; vyzýva Komisiu, aby predložila iniciatívu za európske 
číslo sociálneho zabezpečenia, ktoré pracovníkom a podnikom poskytne právnu istotu, 
pri súčasnej účinnej kontrole subdodávateľských postupov a boji proti sociálnym 
podvodom, ako sú fiktívna samostatná zárobková činnosť a vysielanie a schránkové 
firmy; okrem toho vyzýva členské štáty, aby zabezpečili primeranosť, odôvodnenosť a 
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nediskriminačnosť vykonávaných kontrol; naliehavo vyzýva Komisiu, aby čo najskôr 
plne sfunkčnila Európsky orgán práce na zabezpečenie lepšej koordinácie medzi 
vnútroštátnymi inšpektorátmi práce a riešenie cezhraničného sociálneho dampingu;

15. zdôrazňuje, že treba nachádzať ďalšie spôsoby prilákania talentov a potrebných 
zručností; vyzýva Komisiu, členské štáty a miestne orgány k práci so sociálnymi 
partnermi na podpore zvyšovania úrovne zručností a rekvalifikácie pracovníkov, aby 
mohli v plnej miere zužitkovať kvalitné pracovné príležitosti, najmä nadobúdaním 
digitálnych zručností; vyzýva na zlepšenie vzájomného uznávania súladu zručností a 
kvalifikácií s podporou súčasných mechanizmov uznávania, ako je portál EURES pre 
pracovnú mobilitu, online platforma Europass a klasifikačný systém ESCO;

16. zdôrazňuje, že návrh Komisie na revidovaný postup notifikácie služieb zbytočné oslabí 
legislatívnu schopnosť členských štátov a miestnych orgánov zasiahnuť a oslabí ich 
legislatívnu právomoc v oblasti služieb; vyzýva preto Komisiu, aby návrh stiahla;

17. pripomína, že Parlament 21. októbra 2019 vyzval Komisiu, aby stiahla návrh o zavedení 
európskeho elektronického preukazu služieb; opakovane preto vyzýva Komisiu, aby 
svoj návrh stiahla;

18. zdôrazňuje, že pracovníci so zdravotným postihnutím naďalej zápasia s početnými 
prekážkami, ktoré sťažujú alebo znemožňujú v plnej miere profitovať z voľného pohybu 
služieb; vyzýva členské štáty, aby bezodkladne implementovali Európsky akt 
o prístupnosti s cieľom účinne odstraňovať prekážky pre pracovníkov so zdravotným 
postihnutím a zabezpečiť, aby boli k dispozícii prístupné služby, ako aj vhodné 
podmienky ich poskytovania; zdôrazňuje rozhodujúci význam dosiahnutia plne 
prístupného jednotného trhu, ktorý zabezpečí rovnocenné zaobchádzanie s pracovníkmi 
so zdravotným postihnutím a ich hospodársku a sociálnu integráciu;

19. vyzýva na bezodkladnú transpozíciu smernice 2019/882 o požiadavkách na prístupnosť 
výrobkov a služieb;

20. vyzýva Komisiu, aby začlenila aspekty ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci ako kľúč 
k posilneniu jednotného trhu sociálne udržateľným spôsobom a vytvoreniu spravodlivej 
hospodárskej súťaže na jednotnom trhu; domnieva sa, že Komisia by mala prijať nový 
ambiciózny strategický rámec EÚ pre ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci, ktorého 
súčasťou bude nulová úmrtnosť v súvislosti s prácou; vyzýva Komisiu, aby pokračovala 
s určovaní záväzných expozičných limitov karcinogénov pri práci;

21. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby skvalitnili právne predpisy EÚ a koordináciu 
vnútroštátnych orgánov s cieľom uľahčiť odhaľovanie daňových únikov; odporúča 
Komisii a členským štátom, aby navrhli záväzný akčný plán boja proti daňovým 
únikom;
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