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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vplyve pravidiel EÚ na voľný pohyb pracovníkov a služieb: mobilita pracovnej sily v 
rámci EÚ ako nástroj na zosúladenie potrieb trhu práce a zručností
(2020/2007(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

– so zreteľom na článok 5 Zmluvy o Európskej únii,

– so zreteľom na články 45, 56, 153 a 154 ZFEÚ,

– so zreteľom na Európsky pilier sociálnych práv vyhlásený Európskou radou, 
Parlamentom a Komisiou v novembri 2017,

– so zreteľom na Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD),

– so zreteľom na základné pracovné normy stanovené Medzinárodnou organizáciou práce 
(MOP) a na jej dohovory a odporúčania o správe práce a pracovných inšpekciách,

– so zreteľom na rozsiahle právne acquis Únie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci, najmä na smernicu Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na 
podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci1 a na jej 
samostatné a súvisiace smernice,

– so zreteľom na závery Rady z 8. júna 2020 o rekvalifikácii a zvyšovaní úrovne zručností 
ako základe pre zvyšovanie udržateľnosti a zamestnateľnosti v kontexte podpory 
oživenia hospodárstva a sociálnej súdržnosti,

– so zreteľom na politické usmernenia pre Európsku komisiu na roky 2019 – 2024 s 
názvom Ambicióznejšia Únia, ktoré predstavila predsedníčka Komisie Ursula von der 
Leyen,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1149 z 20. júna 
2019, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce a ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 
883/2004, (EÚ) č. 492/2011 a (EÚ) 2016/589 a ktorým sa zrušuje rozhodnutie (EÚ) 
2016/3442,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 
2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie3,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/589 z 13. apríla 
2016 o Európskej sieti služieb zamestnanosti (EURES), prístupe pracovníkov k službám 

1 Ú. v. EÚ L 183, 29.6.1989, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 186, 11.7.2019, s. 21.
3 Ú. v. EÚ L 141, 27.5.2011, s. 1.
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v oblasti mobility a o ďalšej integrácii trhov práce a o zmene nariadenia (EÚ) č. 
492/2011 a (EÚ) č. 1296/20134,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 
2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia5,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. 
septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o 
koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia6,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. 
októbra 2009 , ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je 
potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým 
sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES7,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. 
októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na 
medzinárodný trh8,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. 
septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v 
Spoločenstve9,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. 
marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa 
týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 
a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/8510,

– so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 3577/92 zo 7. decembra 1992, ktorým sa 
uplatňuje zásada slobody poskytovania služieb na námornú dopravu v rámci členských 
štátov (námorná kabotáž)11,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/54/EÚ zo 16. apríla 2014 
o opatreniach na uľahčenie výkonu práv udelených pracovníkom v súvislosti so 
slobodou pohybu pracovníkov12,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 
2005 o uznávaní odborných kvalifikácií13,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES z 11. marca 2002 
o organizácii pracovného času osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej 

4 Ú. v. EÚ L 107, 22.4.2016, s. 1.
5 Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 1. 
6 Ú. v. EÚ L 284, 30.10.2009, s. 1.
7 Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 51.
8 Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 72.
9 Ú. v. EÚ L 293, 31.10.2008, s. 3.
10 Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 1.
11Ú. v. ES L 364, 12.12.1992, s. 7.
12 Ú. v. EÚ L 128, 30.4.2014, s. 8.
13 Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22.
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doprave14,

– so zreteľom na smernicu Rady 1999/63/ES z 21. júna 1999, ktorá sa týka Dohody o 
organizácii pracovného času námorníkov, uzavretej Združením majiteľov lodí 
Európskeho spoločenstva (ECSA) a Odborovou federáciou pracovníkov dopravy v 
Európskej únii (FST)15, v znení zmien a doplnení vykonaných smernicou Rady 
2009/13/ES zo 16. februára 2009, ktorou sa vykonáva Dohoda uzavretá Združením 
vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva (ECSA) a Európskou federáciou pracovníkov 
v doprave (ETF) o Dohovore o pracovných normách v námornej doprave z roku 200616,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 
1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb17,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/957 z 28. júna 
2018, ktorou sa mení smernica 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania 
služieb18,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 
o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania 
služieb, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci 
prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (ďalej len „nariadenie 
o IMI“)19,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057 z 15. júla 
2020, ktorou sa stanovujú špecifické pravidlá vo vzťahu k smernici 96/71/ES a smernici 
2014/67/EÚ pre vysielanie vodičov v odvetví cestnej dopravy a ktorou sa mení 
smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, 
a nariadenie (EÚ) č. 1024/201220,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1181 z 8. júla 2019 o usmerneniach pre 
politiky zamestnanosti členských štátov21,

– so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/344 z 9. marca 
2016 o zriadení európskej platformy na posilnenie spolupráce pri riešení problému 
nedeklarovanej práce22,

– so zreteľom na odporúčanie Rady z 22. mája 2017 týkajúce sa európskeho 
kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie, ktorým sa zrušuje odporúčanie 
Európskeho parlamentu a Rady z 23. apríla 2008 o vytvorení európskeho 
kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie23,

14 Ú. v. ES L 80, 23.3.2002, s. 35.
15 Ú. v. ES L 167, 2.7.1999, s. 33.
16 Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2009, s. 30.
17 Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1.
18 Ú. v. EÚ L 173, 9.7.2018, s. 16.
19 Ú. v. EÚ L 159, 28.5.2014, s. 11.
20 Ú. v. EÚ L 249, 31.7.2020, s. 49.
21Ú. v. EÚ L 185, 11.7.2019, s. 44.
22 Ú. v. EÚ L 65, 11.3.2016, s. 12.
23 Ú. v. EÚ C 189, 15.6.2017, s. 15.
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– so zreteľom na svoje uznesenie z 19. júna 2020 o európskej ochrane cezhraničných a 
sezónnych pracovníkov v kontexte krízy spôsobenej ochorením COVID-1924,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. septembra 2017 o novom programe v oblasti 
zručností pre Európu25,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. januára 2014 o účinných pracovných inšpekciách 
ako stratégii na zlepšenie pracovných podmienok v Európe26,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 15. júla 
2020 s názvom Plán obnovy Európy a viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 5. mája 
2020 k udržateľnému financovaniu celoživotného vzdelávania a rozvoja zručností v 
kontexte nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily (prieskumné stanovisko na žiadosť 
chorvátskeho predsedníctva Rady EÚ),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 1. júla 2020 s názvom Európsky program v oblasti 
zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť 
(COM(2020)0274) a na sprievodné pracovné dokumenty útvarov Komisie 
(SWD(2020)0121) a (SWD(2020)0122),

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. januára 2020 s názvom Silná sociálna Európa 
pre spravodlivé transformácie (COM(2020)0014),

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 17. decembra 2019 s názvom Ročná stratégia 
udržateľného rastu na rok 2020 (COM(2019)0650),

– so zreteľom na návrh spoločnej správy Komisie a Rady o zamestnanosti zo 17. 
decembra 2019, ktorá je sprievodným dokumentom k oznámeniu Komisie Ročná 
stratégia udržateľného rastu na rok 2020,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. decembra 2019 s názvom Európsky 
ekologický dohovor (COM(2019)0640),

– so zreteľom na správu Komisie z 25. septembra 2019 o  uplatňovaní a vykonávaní 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní 
smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, ktorou sa 
mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom 
informačného systému o vnútornom trhu (ďalej len „nariadenie o IMI“) (COM 
(2019)0426),

– so zreteľom na výročnú správu Komisie za rok 2019 o mobilite pracovnej sily v rámci 
EÚ,

– so zreteľom na správu strediska Cedefop s názvom Predpovede o zručnostiach, trendy a 

24 Prijaté texty, P9_TA(2020)0176.
25 Ú. v. EÚ C 337, 20.9.2018, s. 135.
26 Ú. v. EÚ C 482, 23.12.2016, s. 31.
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výzvy do roku 2030,

– so zreteľom na správu nadácie Eurofound s názvom Posted workers in the European 
Union (Vyslaní pracovníci v Európskej únii) (2010)27 a na národné správy,

– so zreteľom na jarnú hospodársku prognózu Komisie zo 6. mája 2020,

– so zreteľom na usmernenia Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia 
pri práci (EU-OSHA) z 24. apríla 2020 s názvom COVID-19: návrat na pracovisko – 
prispôsobenie pracovísk a ochrana pracovníkov,

– so zreteľom na štúdiu Parlamentu z roku 2015 s názvom Sociálne a pracovné práva EÚ 
a právo EÚ v oblasti vnútorného trhu,

– so zreteľom na štúdiu Komisie z roku 2015 s názvom Study on wage setting systems 
and minimum rates of pay applicable to posted workers in accordance with Directive 
96/71/EC in a selected number of Member States and sectors (Štúdia o systémoch 
stanovovania mzdy a o minimálnych mzdách vzťahujúcich sa na vyslaných pracovníkov 
v súlade so smernicou 96/71/ES vo vybranom počte členských štátov a odvetví),

– so zreteľom na štúdiu nadácie Eurofound z roku 2015 s názvom Sociálny rozmer 
mobility v rámci EÚ: Vplyv na verejné služby,

– zo zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanoviská Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka,

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A9–0000/2020),

A. keďže v článku 45 ZFEÚ sa uvádza, že voľný pohyb pracovníkov musí zahŕňať 
zrušenie akejkoľvek diskriminácie pracovníkov členských štátov na základe štátnej 
príslušnosti, pokiaľ ide o zamestnanie, odmenu za prácu a ostatné pracovné podmienky;

B. keďže voľný pohyb pracovníkov, sloboda usadiť sa a sloboda poskytovať služby patria 
k základným princípom vnútorného trhu;

C. keďže voľný pohyb osôb je pre európsky projekt nevyhnutný, je vzájomne prospešný 
pre vysielajúce aj hostiteľské členské štáty a je tiež základným predpokladom 
dosiahnutia cieľov hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti; keďže EÚ v súčasnosti 
nevyužíva plný potenciál mobility v rámci EÚ;

D. keďže nedostatok pracovnej sily a miera úniku mozgov, najmä po finančnej kríze, 
dosiahli v niektorých členských štátoch kritické úrovne a predstavujú prekážku pre 
ďalší hospodársky rast;

E. keďže na to, aby sa chránili práva mobilných pracovníkov a aby sa podporila 
spravodlivá hospodárska súťaž medzi spoločnosťami, najmä malými a strednými 

27 http://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2010/working-conditions-industrial-relations/posted-
workers-in-the-european-union
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podnikmi (ďalej len „MSP“), je kľúčové zlepšiť, zosúladiť a zjednodušiť cezhraničné 
presadzovanie práva Únie v oblasti mobility pracovnej sily a riešiť súvisiace 
zneužívanie;

F. keďže Európsky orgán práce (ELA) bol zriadený s cieľom pomôcť posilniť 
spravodlivosť a dôveru vo vnútorný trh, slobodu pohybu pracovníkov, vysielanie 
pracovníkov a veľmi mobilné služby, ako aj posilniť spoluprácu medzi členskými 
štátmi pri riešení problému nedeklarovanej práce;

G. keďže neštandardné formy práce a nepravá samostatná zárobková činnosť vedú k 
dlhodobému poškodeniu systémov sociálneho poistenia a k rastúcemu počtu neistých 
pracovných miest, a preto by sa proti nim malo bojovať; keďže rastúci trend uzatvárania 
subdodávateľských zmlúv, – hoci je v zásade priaznivý pre podniky a zraniteľných 
pracovníkov – môže vytvárať možnosti zneužívania;

H. keďže jednou z hlavných zásad politík Únie je sociálna súdržnosť; keďže však v Únii 
pretrvávajú podstatné rozdiely v pracovných podmienkach a mzdách a rozdiely v 
mzdách patria medzi hlavné dôvody odchodu pracovníkov z ich domovských krajín;

I. keďže nekalé praktiky, ako je sociálny damping, oslabujú podporu zásad vnútorného 
trhu a konkurencieschopnosti podnikov, najmä MSP, a oslabujú práva európskych 
pracovníkov a dôveru v európsku integráciu; keďže podniky, a najmä MSP, čelia 
zložitému regulačnému režimu v oblasti mobility pracovnej sily, čelia byrokracii a 
rôznym a často protichodným vnútroštátnym právnym predpisom;

J. keďže viac ako 8 % mobilných pracovníkov pracuje v odvetví zdravotnej starostlivosti a 
sociálnej práce, viac ako 7 % v odvetví dopravných služieb a viac ako 10 % v odvetví 
ubytovania a potravinárskom priemysle;

K. keďže pandémia ochorenia COVID-19 ukázala, že veľmi mobilní pracovníci, ktorí sa 
často pohybujú buď v rámci Európskej únie alebo cez jej hranice, sú počas krízy v 
oblasti verejného zdravia nenahraditeľní a že sezónni a vyslaní pracovníci výrazne 
prispeli k prežitiu obchodu EÚ a hospodárstva EÚ počas pandémie.

L. keďže počas pandémie ochorenia COVID-19 sezónni a vyslaní pracovníci často nemali 
základnú zdravotnú starostlivosť alebo boli deportovaní z členského štátu, čo 
ohrozovalo ich zdravie a zdravie iných cestujúcich a kontaktných osôb;

M. keďže pandémia ochorenia COVID-19 odhalila a zhoršila zložité pracovné a životné 
podmienky státisícov sezónnych pracovníkov v EÚ, z ktorých prevažná väčšina sú 
cezhraniční a migrujúci pracovníci;

N. keďže táto pandémia odhalila početné štrukturálne nedostatky regulačného rámca, ktoré 
nemusia nevyhnutne súvisieť len s pandémiou;

O. keďže mobilita pracovnej sily a najmä vysielanie pracovníkov je príčinou 
pretrvávajúceho napätia medzi členskými štátmi, pričom by mala uľahčovať výmenu 
zručností a odborných skúseností;

P. keďže nesúlad medzi ponukou zručností a dopytom po nich, ako aj nedostatok zručností 
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predstavujú značné problémy pre úniový trh práce a vzdelávacie systémy a systémy 
odbornej prípravy; keďže medzi pracovníkmi je obrovský nedostatok digitálnych 
zručností; keďže vzájomné uznávanie a transparentnosť kvalifikácií zohrávajú kľúčovú 
úlohu pri prekonávaní tohto problému, zatiaľ čo ťažkosti s uznávaním zahraničných 
kvalifikácií predstavujú prekážku cezhraničnej mobility;

Q. keďže účinný trojstranný dialóg môže úspešne dopĺňať vládne a inštitucionálne úsilie o 
prekonanie existujúceho napätia a rozporov v EÚ, ale tripartitný dialóg ešte stále nie je 
dostatočne rozvinutý na úrovni Únie;

1. pripomína, že ochrana pracovných podmienok mobilných pracovníkov musí zahŕňať 
voľný pohyb pracovníkov, ako aj slobodu poskytovať služby; vyjadruje znepokojenie 
nad nedostatkami v ochrane cezhraničných a mobilných pracovníkov na úrovni EÚ, 
ktoré odhalila pandémia ochorenia COVID-19; zdôrazňuje, že pracovníci nesmú byť 
opomenutí pre to, že si uplatnili svoje právo na voľný pohyb alebo z dôvodu pravidiel 
Únie týkajúcich sa slobodného poskytovania služieb;

2. opätovne pripomína charakter celoeurópskych dodávateľských reťazcov v strategických 
priemyselných odvetviach, ktoré sú kľúčovým zdrojom zamestnanosti a činnosti 
mobilných pracovníkov a spoločností poskytujúcich služby a ktoré sú výrazne 
zasiahnuté nekoordinovanými a zdĺhavými karanténami, ktoré zaviedli členské štáty v 
úsilí bojovať proti pandémii;

3. poukazuje na to, že zdĺhavé karantény, často uložené pred príchodom a po návrate, by 
mohli spôsobiť veľkú záťaž pre podniky, ako aj pre mobilných a cezhraničných 
pracovníkov a ich rodiny, najmä v odvetviach s vysokou mobilitou;

4. naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby osobitne uznali pracovníkov v 
strategických výrobných dodávateľských reťazcoch, ako sú stavba lodí a stavebníctvo, 
ako dôležitých pracovníkov alebo pracovníkov kritickom povolaní, a aby ich preto 
oslobodili od povinnosti absolvovať prísnu karanténu, a to v súlade s odporúčaním 
Rady o koordinovanom prístupe k obmedzeniu voľného pohybu v reakcii na pandémiu 
ochorenia COVID-19;

5. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že ELA začne fungovať tak, aby sa zabezpečila 
spravodlivá mobilita a účinné cezhraničné presadzovanie práv pracovníkov;

6. vyzýva Komisiu, aby predložila iniciatívu týkajúcu sa digitálneho európskeho čísla 
sociálneho zabezpečenia, ktoré je potrebné na zabezpečenie právnej istoty, spravodlivej 
mobility a ochrany a presadzovania práv pracovníkov, ako aj na podporu spravodlivej 
hospodárskej súťaže a zabezpečenie rovnakých podmienok pre podniky;

7. zdôrazňuje potrebu ďalšieho zosúladenia a zjednodušenia predpisov o mobilite 
pracovnej sily a kontrolných postupov vrátane spoločných inšpekcií a výmeny 
informácií, a to pod vedením Európskeho orgánu práce;

8. pripomína dôležitosť sociálneho dialógu a posilnenia trojstranného dialógu na úrovni 
EÚ pri koncipovaní a vykonávaní nariadení o poskytovaní služieb a o povolaniach;

9. vyzýva Komisiu, aby riešila potrebu bezpečných a zdravých pracovných podmienok 
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sezónnych pracovníkov;

10. naliehavo vyzýva Komisiu a Európsky orgán práce, aby vyšetrili početné prípady 
odopretia prístupu na trh práce, ako aj prípady zneužívania a diskriminácie na základe 
štátnej príslušnosti v súvislosti s pracovnými podmienkami, ktoré sa počas krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 stali veľmi viditeľné;

11. vyzýva členské štáty, aby uplatňovali všetky odporúčania Komisie týkajúce sa prijatia, 
koordinácie a zrušenia opatrení súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19;

12. požaduje zavedenie jednotného protokolu o slobode pohybu počas zdravotných kríz a 
iných krízových situácií;

13. zdôrazňuje potrebu ďalšieho využívania harmonizačných nástrojov a nástrojov 
vzájomného uznávania na poskytovanie služieb a uznávanie odborných kvalifikácií v 
celej Únii, aby sa zabránilo byrokracii a aby sa uľahčil obchod a doprava;

14. berie na vedomie úspešné dvojstranné dohody podpísané medzi členskými štátmi s 
cieľom zaručiť práva sociálneho zabezpečenia, najmä pokiaľ ide o cezhraničných 
pracovníkov, a žiada EÚ, aby vyvinula úsilie o presadzovanie sociálnych práv 
cezhraničných, sezónnych a vyslaných pracovníkov v prípade krízy v oblasti zdravia a 
iných núdzových situácií;

15. zdôrazňuje potrebu úplnej digitalizácie postupov týkajúcich sa mobility pracovnej sily a 
poskytovania služieb vrátane asistenčnej služby pre pracovníkov a zamestnávateľov, 
ktorá by digitálne aj fyzicky fungovala v Európskom orgáne práce;

16. naliehavo vyzýva členské štáty, aby zabezpečili primeranú koordináciu sociálneho 
zabezpečenia, a to aj prostredníctvom revízie nariadenia (ES) č. 883/2004 a posilnením 
prenosnosti práv; vyzýva členské štáty, aby upravili svoje ustanovenia o pracovníkoch v 
prípade prevodu podnikov;

17. zdôrazňuje, že ďalšie presadzovanie acquis Únie v oblasti mobility pracovnej sily 
nesmie v žiadnom prípade viesť k ďalšej byrokracii pre MSP ani k obmedzeniam trhu 
práce na základe štátnej príslušnosti, a to ani vo veľmi mobilných odvetviach;

18. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Iniciatívna správa bola začatá dávno pred vypuknutím pandémie ochorenia COVID-19 v 
Európe. Zaoberala sa tak najmä pretrvávajúcimi a dlhotrvajúcimi problémami súvisiacimi s 
trhom práce EÚ, a najmä pracovnými podmienkami mobilných pracovníkov – migrantov, 
sezónnych pracovníkov, vyslaných pracovníkov a cezhraničných pracovníkov –, ako aj 
existujúcou byrokraciou a právnymi prekážkami pre poskytovateľov služieb, externých 
pracovníkov a MSP pôsobiacich vo viac ako jednom členskom štáte.

Hoci mobilná pracovná sila vykazovala aspoň pred pandémiou ochorenia COVID-19 
stabilizujúci trend a miera zamestnanosti mobilných pracovníkov je v EÚ27 v priemere o viac 
ako 4 percentuálne body vyššia ako celková miera zamestnanosti v EÚ27, pretrvávajú obavy 
týkajúce sa pracovných podmienok, úrovní odmeňovania, sociálneho dampingu a 
diskriminácie, ako aj rôzne právne prekážky poskytovania služieb v celej Únii. V tejto 
súvislosti zainteresované strany kladú osobitný dôraz na uznávanie kvalifikácií. 

Pandémia ochorenia COVID-19 však odhalila mnohé významnejšie problémy súvisiace s 
mobilitou pracovnej sily. Niektoré z nich sú úzko spojené so zdravotnou krízou, iné s 
núdzovými situáciami, zatiaľ čo mnohé z nich sú štrukturálnymi nedostatkami, ktoré sa len 
stali naliehavejšími a viditeľnejšími počas pandémie. 

I. Pôvodne sa iniciatívna správa mala zaoberať týmito otázkami: 

1. Nedostatočná harmonizácia právnych predpisov na úrovni EÚ. V mnohých prípadoch si 
právo hostiteľských členských štátov vyžaduje úpravy, ktoré by mali zohľadňovať spôsob 
poskytovania služby. Veľká rôznorodosť príslušných právnych predpisov spôsobuje 
podnikom náklady na informácie, a preto sa v praxi stáva prekážkou vnútornej mobility. 
Keďže takéto ustanovenia sú nediskriminačné a len vedú k dodatočným nákladom, 
nepovažujú sa za obmedzenia prístupu na trh, a preto sa na ne nevzťahujú základné slobody. 
Kodifikácia spoločných noriem na vnútroštátnej úrovni môže pomôcť vyriešiť tento problém. 
Právny základ pre prijatie takýchto nariadení a smerníc možno nájsť v článku 53 ods. 1 a 
článku 62 ZFEÚ.

2. Skutočnosť, že napriek niekoľkým nedávnym iniciatívam sa inštitúcie EÚ javia ako pomalé 
a zdržanlivé pri vykonávaní svojich spoločných právomocí v oblasti regulácie práce a 
sociálneho zabezpečenia.

3. Obmedzené právomoci ELA, ako aj nevymedzený rozsah jeho budúcich činností. Európsky 
orgán práce je decentralizovaná agentúra EÚ, ktorej úlohou je pomáhať jednotlivcom a 
spoločnostiam, aby čo najlepšie využívali príležitosti, ktoré ponúka voľný pohyb, a 
zabezpečiť spravodlivú mobilitu pracovnej sily. Jeho cieľom je pomáhať vnútroštátnym 
orgánom v boji proti podvodom a zneužívaniu a zároveň uľahčiť mobilitu občanov. Rozsah 
pôsobnosti ELA je však obmedzený v niekoľkých kľúčových aspektoch. Európsky orgán 
práce nemá mandát na organizovanie spoločných inšpekcií. Vnútroštátnym orgánom 
zodpovedným za dodržiavanie predpisov poskytuje právo organizovať cezhraničné akcie a 
zúčastňovať sa na nich. 

4. Časté a systematické zneužívanie práv pracovníkov, najmä pokiaľ ide o mobilných 
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pracovníkov, s osobitným dôrazom na vyslaných pracovníkov a sezónnych pracovníkov. 
Zainteresované strany upriamili osobitnú pozornosť na porušovanie právnych predpisov v 
reťazcoch subdodávateľov, nepravú samostatnú zárobkovú činnosť, nepravú prácu na 
čiastočný úväzok a neisté pracovné podmienky, najmä pokiaľ ide o sezónnych pracovníkov, 
pracovníkov v agropotravinárskom odvetví a pracovníkov v cestovnom ruchu. Dôraz by sa 
mal klásť na existenciu diskriminácie mobilných pracovníkov na základe rodovej príslušnosti 
a na základe štátnej príslušnosti, ako aj na situáciu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí 
pracujú ako mobilní pracovníci v EÚ.

Hoci každý členský štát zaručuje určité minimálne normy týkajúce sa pracovných podmienok 
a boja proti zneužívaniu práv pracovníkov, neexistujú jednotné normy kontroly týkajúce sa 
inšpekcií práce. Okrem toho existuje mnoho tvrdení o dvojitých normách v rôznych 
členských štátoch, pokiaľ ide o sezónnych pracovníkov, a najmä štátnych príslušníkov tretích 
krajín. Európsky orgán práce pripravuje spoločný vzor inšpekcií, ktorý by mal byť hotový do 
konca roka 2020 alebo začiatkom roka 2021 a ktorý musí riešiť uvedené otázky.

Okrem toho je dôležité zdôrazniť, že členské štáty, ktoré majú podľa zásady subsidiarity 
hlavné právomoci, sa vo všeobecnosti zdráhajú konať v prípade pracovnoprávnych sporov 
medzi zamestnávateľmi a mobilnými pracovníkmi.

Očakáva sa, že ELA uľahčí spoločné inšpekcie – praktické skúsenosti s pilotnými systémami 
spoločných kontrolných inšpekcií odhalili nedostatky súčasných činností v oblasti 
cezhraničného presadzovania práva a vzájomnej pomoci. Nariadenie o ELA sa zastavilo na 
polceste. Stanovuje sa v ňom, aby sa dôkazy vyplývajúce z výmeny informácií, vzájomnej 
pomoci a spoločných vyšetrovaní právne potvrdzovali v dotknutých členských štátoch. 
Celoúniové povolenie a legitimizácia však chýbajú.

Vnútroštátnym orgánom zodpovedným za dodržiavanie predpisov ELA poskytuje právo 
organizovať cezhraničné akcie a zúčastňovať sa na nich, ako aj zriaďovať tímy. Okrem toho 
sa však mandát na spoločné konanie neposilňuje. Na úrovni EÚ neexistuje žiadny mandát 
porovnateľný s právomocou v oblasti spoločných činností iných orgánov EÚ (napríklad 
inšpekčné právomoci alebo možnosti zapojiť sa do koordinovaných opatrení v oblasti 
antitrustového práva alebo ochrany spotrebiteľa).

5. Pokiaľ ide o podnikateľské prostredie a najmä MSP, nedostatok jednotných postupov pre 
mobilnú prácu a poskytovanie služieb vyvoláva vážne obavy, ako aj pretrvávajúci problém s 
uznávaním odborných kvalifikácií, pri ktorom je potrebný pokrok, napríklad pre vysoko 
žiadaných odborníkov v oblasti IT v celej Európe. Európska podnikateľská komunita 
očakáva, že ELA poskytne usmernenia pre posilnenú spoluprácu, pokiaľ ide o vnútroštátne 
administratívne postupy, digitálne platformy a uľahčenie mobility pracovnej sily. Európski 
sociálni partneri vyzvali najmä na zriadenie asistenčnej služby pre mobilných pracovníkov, 
samostatne zárobkovo činné osoby a zamestnávateľov.

II. S pandémiou ochorenia COVID-19 sa rozsah správy výrazne rozšíril a zahrnul 
mnohé otázky, na ktoré upozornili odborové zväzy, organizácie zamestnávateľov a 
profesijné organizácie a ktoré sa systematizovali v oznámeniach Komisie a uzneseniach 
Parlamentu:
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1. Pandémia ochorenia COVID-19 zvýrazňuje náročné pracovné podmienky pre státisíce 
cezhraničných, vyslaných a sezónnych pracovníkov v EÚ. Tieto obzvlášť zraniteľné skupiny 
pracovníkov sa ukázali ako mimoriadne dôležité pre samotné prežitie systémov zdravotníctva 
Únie, jej potravinových reťazcov, dopravy a hospodárstva. Sezónni pracovníci poskytujú 
životne dôležitú pracovnú silu v poľnohospodárskych podnikoch v Nemecku, Francúzsku a 
iných členských štátoch. Zabezpečujú potravinovú bezpečnosť v celej Európe, ale ich práva 
sú často odopierané. Pracovníci v doprave za cenu svojho zdravia a zdravia svojich rodín 
zaručovali neprerušené fungovanie dodávateľských reťazcov Únie a migrujúci alebo vyslaní 
zdravotnícki pracovníci poskytovali najpostihnutejším krajinám a regiónom vzácnu 
schopnosť bojovať proti pandémii.

Pandémia ochorenia COVID-19 odhalila zlé pracovné podmienky pracovníkov na bitúnkoch 
v Holandsku a vo Francúzsku a podmienky zdravotníckych pracovníkov z Rumunska a 
Bulharska, ktorí pracovali v rámci subdodávky v Rakúsku, a upozornila verejnosť na ne. 
Mnohým sezónnym pracovníkom bol odopretý prístup na ich pracovisko; iní zostali izolovaní 
v cudzích krajinách bez sociálneho zabezpečenia a bez existenčných prostriedkov a mnohí 
ďalší boli deportovaní – lebo mali pozitívny test na koronavírus – a nemali žiadne zdravotné 
poistenie vo svojom domovskom štáte. 

Hoci zraniteľné postavenie približne 1,9 milióna vyslaných pracovníkov v Európe a 1,5 
milióna cezhraničných pracovníkov je už dlhý čas problémom, kríza spôsobená ochorením 
COVID-19 ešte viac upozornila na tieto akútne problémy. Členovia Výboru pre zamestnanosť 
a sociálne veci (EMPL) zdôraznili, že podľa práva Únie musia byť práva mobilných a 
vyslaných pracovníkov zaručené a chránené rovnako ako práva domácich pracovníkov. 
Vyzvali členské štáty, aby zintenzívnili inšpekcie práce, v prípade potreby spolu s Európskym 
orgánom práce, a aby v plnej miere vykonávali právne predpisy Únie upravujúce rôzne 
aspekty mobility vrátane voľného pohybu pracovníkov, vysielania pracovníkov a koordinácie 
sociálneho zabezpečenia.

2. Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia sa stala naliehavou záležitosťou

Členovia výboru EMPL tiež zdôraznili, že digitalizácia postupov a žiadostí by mohla pomôcť 
koordinovať rôzne systémy sociálneho zabezpečenia vnútroštátnych orgánov s cieľom 
zabezpečiť sociálnu ochranu pre všetkých zamestnancov v EÚ.

Rokovací tím EP pre revíziu právnych predpisov Únie o koordinácii systémov sociálneho 
zabezpečenia tiež vyzval všetkých aktérov, aby urýchlene našli vyvážené riešenie ako 
najvyššiu prioritu v sociálnej oblasti.

Niektorí poslanci poukázali na zodpovednosť agentúr, ktoré prijímajú mobilných 
pracovníkov, a položili otázku, či sú potrebné prísnejšie opatrenia na lepšiu ochranu 
mobilných pracovníkov, aby sa predišlo situáciám, keď títo pracovníci môžu prísť o domov i 
prácu. Iní uviedli, že skutočný voľný pohyb je možný len vtedy, ak je pracovisko bezpečné.

Hoci mnohé členské štáty podpísali dvojstranné dohody, ktorými sa upravujú nové výzvy, 
ktorým čelia systémy koordinácie sociálneho zabezpečenia, stále neexistuje jednotný prístup 
ani relevantné riešenia pre tých pracovníkov, na ktorých sa uvedené dvojstranné dohody 
nevzťahujú. 
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3. Komisia vydala usmernenia na zabezpečenie toho, aby sa mobilní pracovníci v rámci EÚ, 
ktorí spĺňajú podmienky ako pracovníci v kritickom povolaní v boji proti pandémii ochorenia 
COVID-19, mohli dostať na svoje pracovisko. Agropotravinárske odvetvie je kľúčovým 
odvetvím zahrnutým v týchto usmerneniach, najmä pokiaľ ide o sezónnych pracovníkov.

Európsky orgán práce zabezpečuje, aby sa pravidlá Únie týkajúce sa mobility pracovnej sily a 
koordinácie sociálneho zabezpečenia presadzovali spravodlivým a účinným spôsobom. 
Predsedníčka výboru EMPL Lucia Ďuriš Nicholsonová 5. mája 2020 v liste adresovanom 
ELA vyjadrila hlboké znepokojenie nad zraniteľnou situáciou pracovníkov v kritickom 
povolaní počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19.

Najmä vzhľadom na súčasnú pandémiu bude dôležitým nástrojom na podporu adaptácie na 
„asymetrické otrasy“ v EÚ podpora mobility pracovnej sily v rámci EÚ ako mechanizmu na 
adaptáciu / stabilizáciu prostredníctvom voľného pohybu pracovníkov (článok 45 ZFEÚ) a 
slobodného poskytovania služieb (článok 56 ZFEÚ).

Stručne povedané, vysielanie pracovníkov v rámci EÚ môže na jednej strane znížiť mieru 
nezamestnanosti v členských štátoch, ktoré čelia hospodárskemu otrasu, a na strane druhej 
môže zvýšiť príjmy domácností a dokonca aj príjmy z dane z práce. Toto všetko sú dôležité 
prvky, ktoré sú menej bežné v prípade migrácie pracovnej sily.


