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NÁVRHY

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

A. keďže smernica o službách, smernica o uznávaní odborných kvalifikácií a smernica o 
teste proporcionality obsahujú ustanovenia, ktoré zabezpečujú riadne fungovanie 
vnútorného trhu a zároveň zaručujú vysokú úroveň ochrany pracovníkov a spotrebiteľov;

B. keďže cieľom smernice o uznávaní odborných kvalifikácií je výslovne umožniť 
odborníkom pracovať alebo usadiť sa kdekoľvek v Únii a uľahčiť pracovníkom v určitých 
povolaniach nájsť si zamestnanie v inom členskom štáte, čím sa uľahčuje mobilita 
pracovnej sily v rámci EÚ, zatiaľ čo cieľom smernice o službách je dosiahnuť voľný 
pohyb služieb; keďže potenciál jednotného trhu možno ďalej zlepšiť odstránením 
neopodstatnených prekážok brániacich voľnému pohybu služieb a pracovníkov; keďže 
voľný pohyb pracovníkov je základnou zásadou Európskej únie, je právom všetkých 
občanov a je nevyhnutný na riadne fungovanie vnútorného trhu; keďže mobilita 
pracovnej sily musí byť slobodná, spravodlivá a založená na pevných právach;

C. keďže vzájomné uznávanie zručností a kvalifikácií je kľúčom k podpore mobility, 
celoživotného vzdelávania a kariérnych príležitostí pre všetkých v celej EÚ vrátane osôb 
so zdravotným postihnutím, čím prispieva k voľnému pohybu pracovníkov a služieb na 
jednotnom trhu a k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu; keďže európsky profesijný 
preukaz zvyšuje bezpečnú pracovnú mobilitu a vytvára rámec pre jednoduchšie, 
rýchlejšie a transparentnejšie uznávanie kvalifikácií;

D. keďže Komisia v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19 vydala usmernenia týkajúce 
sa uplatňovania voľného pohybu pracovníkov, v ktorých sa stanovujú zásady 
integrovaného prístupu k účinnému riadeniu vnútorných hraníc s cieľom chrániť verejné 
zdravie a zároveň zachovať integritu vnútorného trhu, a keďže Rada prijala odporúčanie 
o koordinovanom prístupe k obmedzeniam voľného pohybu, ktorého cieľom je zvýšiť 
transparentnosť a predvídateľnosť voľného pohybu v celej EÚ pre občanov aj podniky;

E. keďže hospodárska kríza spôsobená pandémiou ochorenia COVID-19 je bezprecedentná; 
keďže hospodárska obnova by sa mohla uľahčiť uvoľnením plného potenciálu jednotného 
trhu posilnením voľného pohybu pracovníkov a služieb a plným využitím vzájomného 
uznávania odborných kvalifikácií a slobody poskytovať služby podľa smernice o 
službách;

F. keďže rôzne regulačné rozhodnutia na európskej aj vnútroštátnej úrovni, neúplná a 
nedostatočná transpozícia a vykonávanie existujúcich právnych predpisov a 
neodôvodnené prekážky vytvárajú nedostatky v presadzovaní a ovplyvňujú voľný pohyb 
pracovníkov a služieb;

G. keďže jednotný trh s vysokými sociálnymi a environmentálnymi normami, kvalitnými 
službami a spravodlivou hospodárskou súťažou slúži záujmom všetkých zúčastnených 
strán;

H. keďže hospodárska obnova po kríze spôsobenej pandémiou COVID-19 musí byť v súlade 
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s usmerneniami stanovenými v Európskej zelenej dohode;

1. zdôrazňuje, že v súčasnej zdravotnej kríze voľný pohyb pracovníkov v oblasti 
zdravotníckych služieb preukazuje prínosy smernice o uznávaní odborných kvalifikácií, 
najmä vzhľadom na jej digitálne prvky a preukázanú účinnosť pri uľahčovaní mobility 
pracovnej sily1; ďalej zdôrazňuje, že existujúce právne predpisy týkajúce sa pracovných 
podmienok, prístupu k sociálnym právam a bezpečnosti a ochrany zdravia, najmä pre 
sezónnych a cezhraničných pracovníkov, sa musia dodržiavať s cieľom zabezpečiť 
rovnaké zaobchádzanie pri uplatňovaní práv pracovníkov na voľný pohyb; pripomína, 
že cieľom smernice o uznávaní odborných kvalifikácií je uľahčiť pracovníkom 
poskytovanie ich služieb v celej Európe a zároveň zaručiť ochranu spotrebiteľov a 
verejné zdravie a bezpečnosť, čo je obzvlášť dôležité počas krízy spôsobenej 
pandémiou; 

2. zdôrazňuje význam voľného a bezpečného pohybu pracovníkov a služieb pri 
prekonávaní recesie a zvýšenej miery nezamestnanosti spôsobených pandémiou 
ochorenia COVID-19; opakuje, že ďalšie odstraňovanie neopodstatnených prekážok na 
jednotnom trhu je nevyhnutné na plné využitie jeho potenciálu pri súčasnom zachovaní 
vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa; vyjadruje poľutovanie nad tým, že plán obnovy, 
ktorý navrhla Komisia, nie je ambiciózny v oblasti pohybu pracovníkov a služieb a plne 
nedoceňuje význam pohybu pracovníkov a služieb ako nástroja na oživenie 
hospodárstva;

3. zdôrazňuje, že niektoré rozhodnutia určitých členských štátov, pokiaľ ide o cestovné 
obmedzenia v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19, vytvorili neistotu pre 
spotrebiteľov aj podniky, a najmä cezhraničných pracovníkov; vyzýva preto Komisiu a 
členské štáty, aby ďalej koordinovali takéto opatrenia na podporu zásad jednotného trhu 
a aby boli pripravené v prípade budúcich vĺn a chránili podniky a spotrebiteľov a 
bezpečnú mobilitu pracovníkov; vyzýva Komisiu, aby zhromažďovala a komplexným 
spôsobom prezentovala všetky relevantné informácie vrátane všetkých povinností a 
obmedzení týkajúcich sa ochrany zdravia a bezpečnosti v členských štátoch;

4. zdôrazňuje, že ak je to možné, musí sa zabezpečiť mobilita odborníkov; okrem toho 
zdôrazňuje, že je potrebné odstrániť neopodstatnené prekážky brániace poskytovaniu 
služieb cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a zároveň uznávať osobitný charakter 
zdravotníckych služieb a zabezpečiť vysokú úroveň zdravotnej starostlivosti pre 
všetkých občanov EÚ; zdôrazňuje význam lepšieho vykonávania existujúcich pravidiel, 
koordinácie a podpory najlepších postupov medzi členskými štátmi a cezhraničnej 
mobility zdravotníckych pracovníkov;

5. konštatuje, že pracovníci majú možnosť voľne sa pohybovať v Únii; vyzýva však 
členské štáty, aby v plnej miere vykonávali a lepšie presadzovali existujúce právne 
predpisy, ako je nedávno revidovaná smernica o vysielaní pracovníkov (EÚ) 2018/957, 
s cieľom podporiť právnu zrozumiteľnosť, znížiť neopodstatnené prekážky pre 
cezhraničných poskytovateľov služieb a zaručiť slobodnú mobilitu pracovníkov a 
účinnú ochranu ich práv v rámci EÚ v prospech pracovníkov, občanov a hospodárstva 

1 Koumenta, M. a Pagliero, M., Measuring Prevalence and Labour Market Impacts of Occupational Regulation in 
the EU, 2016, s. 88.
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EÚ ako celku;

6. znovu pripomína zavedenie európskeho profesijného preukazu podľa právnych 
predpisov EÚ2 s cieľom znížiť administratívne zaťaženie spojené s uznávaním 
kvalifikácií a ďalej zlepšiť systém uznávania kvalifikácií určitých povolaní; berie na 
vedomie jeho skutočnú úlohu pri podpore mobility pracovníkov v členských štátoch3 a 
vyzýva Komisiu, aby posúdila a rozšírila používanie európskeho profesijného preukazu 
na ďalšie profesie, aby ponúkal rýchle a jednoduché uznávanie odborných kvalifikácií v 
EÚ a odstránili neopodstatnené prekážky, ktoré občanov pripravujú o pracovné miesta, 
spotrebiteľov o možnosti výberu a podnikateľov o príležitosti na jednotnom trhu; 

7. vyslovuje poľutovanie nad nedostatočným prístupom k informáciám, pokiaľ ide o 
mobilitu služieb, a zdôrazňuje, že informácie dostupné len na oficiálnych 
vnútroštátnych webových stránkach sa často poskytujú len v niekoľkých jazykoch a ich 
rozsah je obmedzený; zdôrazňuje, že by sa mal zlepšiť prístup k informáciám, napríklad 
k vnútroštátnym kolektívnym zmluvám, ak je to vhodné a relevantné; vyzýva príslušné 
orgány EÚ a vnútroštátne orgány, aby prijali vhodné opatrenia zamerané na 
vypracovanie jednotného vzoru pre oficiálne vnútroštátne webové sídla a aby ich 
zosúladili s jednotnou digitálnou bránou, aby sa zlepšil prístup k relevantným 
informáciám medzi jednotlivými členskými štátmi; 

8. pripomína, že regulované povolania predstavujú až 22 % pracovnej sily v EÚ, a to v 
mnohých kľúčových odvetviach, ako sú zdravotnícke a sociálne služby, služby pre 
podniky, stavebníctvo, sieťové služby, doprava, cestovný ruch, nehnuteľnosti, verejné 
služby a vzdelávanie4. 

9. zdôrazňuje, že hoci členské štáty majú právo regulovať určité povolania na ochranu 
verejných záujmov, ako je verejná bezpečnosť, bezpečnosť a ochrana zdravia alebo 
ochrana spotrebiteľov, pracovníkov a životného prostredia, pri uplatňovaní tohto práva 
musia rešpektovať obmedzenia zásad nediskriminácie a proporcionality, ako sa 
výslovne stanovuje v smernici o teste proporcionality; vyzýva Komisiu, aby poskytla 
členským štátom štruktúrovanú pomoc a vydala pre ne usmernenia o tom, ako 
vykonávať ex ante posúdenie proporcionality nových vnútroštátnych predpisov o 
službách v súlade so smernicou o teste proporcionality;

10. vyzýva členské štáty, aby čo najskôr zjednodušili administratívne postupy s cieľom 
uľahčiť získavanie elektronických dokumentov potrebných na cezhraničné 
poskytovanie služieb;

11. pripomína harmonizáciu dosiahnutú v niekoľkých povolaniach prostredníctvom 
vzájomného uznávania inšpirovaného smernicou o uznávaní odborných kvalifikácií; 

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 zmenená smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady 2013/55/EÚ z 20. novembra 2013.
3 Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru 
regiónov o vykonávaní niektorých nových prvkov zavedených smernicou Európskeho parlamentu a Rady 
2013/55/EÚ z 20. novembra 2013, ktorou sa mení smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií 
a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému 
o vnútornom trhu (nariadenie o IMI), COM(2020)0191). 
4 Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. januára 2018 o vykonávaní smernice 2005/36/ES, pokiaľ ide o reguláciu 
a potrebu reformy odborných služieb, Ú. v. EÚ C 458, 19.12.2018, s. 70.
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zdôrazňuje, že členské štáty by mali prehodnotiť a koordinovať pravidlá upravujúce 
požiadavky na vstup a vykonávanie v súvislosti s konkrétnymi činnosťami alebo 
povolaniami;

12. zdôrazňuje, že podľa prehľadu výsledkov jednotného trhu na rok 2020 sú potrebné 
ďalšie zlepšenia na zabezpečenie voľného pohybu pracovníkov, najmä pokiaľ ide o 
uznávanie odborných kvalifikácií; 

13. pripomína, že zásady smernice o službách a smernice o uznávaní odborných kvalifikácií 
napomáhajú voľný pohyb služieb; domnieva sa, že priebežná aktualizácia prílohy V k 
smernici o uznávaní odborných kvalifikácií, v ktorej sa uvádzajú všetky kvalifikácie, 
ktoré spĺňajú minimálne požiadavky, by mohla byť prínosom pre pracovníkov v EÚ; 
vyzýva členské štáty, aby rozšírili vzájomné uznávanie na viacero úrovní vzdelávania a 
odbornej prípravy bez zníženia vnútroštátnych požiadaviek na kvalifikáciu a čo najskôr 
zlepšili alebo zaviedli potrebné postupy; vyzýva Komisiu, aby posilnila spoluprácu s 
členskými štátmi a zvýšila úsilie v oblasti presadzovania, a to pokiaľ ide o voľný pohyb 
pracovníkov a ochranu ich zdravia a bezpečnosti v súlade s Európskym pilierom 
sociálnych práv;

14. nabáda Komisiu, aby spolupracovala s členskými štátmi s cieľom zabezpečiť úplné 
vykonávanie a presadzovanie existujúcich pravidiel; naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby skrátili postup podávania sťažností s cieľom zabezpečiť, aby sa 
príslušné otázky z hľadiska koncového používateľa rýchlo vybavovali a účinne riešili; 
žiada, aby sa vždy, keď sa zistí porušenie príslušných právnych predpisov alebo 
zavedenie neodôvodnenej záťaže, posúdili alternatívne mechanizmy riešenia a aby sa v 
súlade s článkom 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) bezodkladne 
uplatňovali postupy v prípade nesplnenia povinnosti; vyzýva Komisiu, aby pravidelne 
monitorovala administratívne prekážky na vnútornom trhu a podľa potreby vydávala 
odporúčania členským štátom na ich odstránenie; podporuje dlhodobý akčný plán 
Komisie na zlepšenie vykonávania a presadzovania pravidiel jednotného trhu; žiada 
Komisiu a členské štáty, aby vyčlenili dodatočné zdroje na zlepšenie fungovania 
systému SOLVIT ako spôsobu rýchleho riešenia administratívnych problémov na 
vnútornom trhu; žiada Komisiu, aby zvýšila svoju podporu členským štátom pri 
transpozícii právnych predpisov EÚ s cieľom zabezpečiť správny a harmonizovaný 
výklad, a berie na vedomie zámer Komisie vytvoriť nástroj na podávanie správ o 
prekážkach jednotného trhu v rámci jednotnej digitálnej brány, ktorý umožní občanom a 
podnikom anonymne oznamovať akékoľvek regulačné prekážky, s ktorými sa stretávajú 
pri uplatňovaní svojich práv na vnútornom trhu5; 

15. vyzýva Komisiu, aby v prípadoch potreby posilnila jednotné kontaktné miesta a 
jednotnú digitálnu bránu a poskytovala usmernenia na pomoc členským štátom 
zefektívniť postupy, najmä pre MSP, ako je stanovené v smernici o službách; vyzýva 
členské štáty, aby zabezpečili súlad s požiadavkami na sprístupňovanie informácií a 
online postupov v záujme efektívneho využívania týchto nástrojov s cieľom poskytovať 
presné a ľahko dostupné informácie pracovníkom, spotrebiteľom a podnikom, pokiaľ 
ide o ich práva a povinnosti týkajúce sa voľného pohybu v rámci jednotného trhu, 
pričom treba venovať osobitnú pozornosť zraniteľným skupinám, ako sú osoby so 

5 Oznámenie Komisie z 10. marca 2020 o dlhodobom akčnom pláne na lepšie vykonávanie a presadzovanie 
pravidiel jednotného trhu (COM(2020)0094).
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zdravotným postihnutím; pripomína, že je potrebné urýchliť modernizáciu verejnej 
správy, aby mohla spracúvať komunikáciu s občanmi a podnikmi digitálnym spôsobom; 
zdôrazňuje význam digitalizácie v dôsledku zvyšujúcej sa mobility pracovnej sily a 
služieb; zastáva názor, že digitálne nástroje vytvorené na uľahčenie mobility pracovnej 
sily a služieb, ako aj na výmenu informácií medzi rôznymi systémami sociálneho 
zabezpečenia, ako je digitálny formulár prenosný dokument A1, zlepšia ochranu 
pracovníkov, znížia administratívnu záťaž a zlepšia spoluprácu členských štátov a 
presadzovanie;

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že všetky príslušné postupy prístupu 
na trh so službami v inom členskom štáte budú účinne koordinované príslušnými 
orgánmi v zodpovednom členskom štáte, a že poskytovatelia služieb budú riadne 
informovaní, aby sa zabezpečil súlad s uplatniteľnými vnútroštátnymi pravidlami 
vrátane primeraných podmienok zamestnávania, ktoré členské štáty uplatňujú v súlade s 
právom Únie; požaduje preto väčšiu podporu, uplatňovanie a presadzovanie európskeho 
kvalifikačného rámca s cieľom zaručiť široko používaný nástroj uznávania v celej 
Európskej únii;

17. považuje za potrebné ďalej rozvíjať informačný systém o vnútornom trhu (IMI) 
rozšírením dostupných funkcií, s cieľom uľahčiť prácu vnútroštátnych orgánov; žiada preto 
Komisiu, aby vytvorila vhodné podporné štruktúry v oblasti odbornej prípravy a technickej 
pomoci, aby bolo možné využiť všetky výhody systému z hľadiska účinnosti
.
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Vysvetlenie použitých znakov:
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