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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o dokumente s názvom K spoločných zásadám flexiistoty: Flexibilitou a istotou 
k zvýšeniu počtu pracovných miest a zlepšeniu ich kvality 
(2007/0000(INI))

Európsky parlament,

– 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),

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. júla 2007 
s názvom Flexiistota – rozmer vnútornej flexibility – kolektívne vyjednávanie a úloha 
sociálneho dialógu ako nástroje na reguláciu a reformu trhu práce (SOC/272),

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. júna 
2007 s názvom Úloha sociálnych partnerov pri zosúlaďovaní pracovného, rodinného 
a súkromného života (SOC/271),

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 12. júna 
2007 s názvom Pracovné príležitosti pre prioritné skupiny obyvateľstva (Lisabonská 
stratégia) (SOC/251),

– so zreteľom na Zelenú knihu Komisie o modernizácii pracovnoprávnych predpisov 
s cieľom čeliť výzvam 21. storočia (KOM(2006)0708),

– so zreteľom na dokument OECD z roku 2006 s názvom Výhľad zamestnanosti: Podpora 
zamestnanosti a príjmov, 

– so zreteľom na správu Medzinárodnej organizácie práce s názvom Sú stabilné pracovné 
sily dobré pre hospodárstvo? – Pohľad na vzťah dĺžky zamestnania, produktivity 
a zamestnanosti z augusta 2004, ktorá ukazuje, že existuje kladná súvislosť medzi dĺžkou 
zamestnania a produktivitou, 

– so zreteľom na dohovor MOP C87 o slobode združovania a ochrane práva organizovať sa 
(1948), dohovor MOP C98 o práve organizovať sa a kolektívne vyjednávať (1949) a na 
odporúčania MOP R198 o pracovnom pomere (2006),

– so zreteľom na smernicu Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje 
všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní1,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. septembra 2006 o európskom sociálnom modeli 
budúcnosti2, ktoré znovu pripomína spoločné hodnoty EÚ: rovnosť, solidaritu, 
nediskrimináciu a prerozdelenie,

  
1 Ú. v. ES L 303, 2.12.2000, s. 16.
2 Ú. v. EÚ C 305 E, 14.12.2006, s. 141.
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– so zreteľom na články 136 až 145 Zmluvy o ES,

– so zreteľom na články 15, 20 a 27 až 38 Charty základných práv Európskej únie, 
konkrétne právo na ochranu v prípade neoprávneného prepustenia a právo na spravodlivé 
a primerané pracovné podmienky,

– so zreteľom na Európsku sociálnu chartu, 

– so zreteľom na správu skupiny na najvyššej úrovni o budúcnosti sociálnej politiky 
v rozšírenej Európskej únii z mája 2004, 

– so zreteľom na pracovný dokument Komisie s názvom Lisabonský program Spoločenstva: 
Technická správa o realizácii za rok 2006 (SEK(2006)1379) a vykonávanie, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie o sociálnom programe (KOM(2005)0033),

– so zreteľom na národné lisabonské reformné programy, ktoré predložili členské štáty, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Globálna Európa – Svetová konkurencia –
Príspevok k stratégii rastu a zamestnanosti EÚ (KOM(2006)0567),

– so zreteľom na oznámenie Komisie o integrovaných usmerneniach pre rast 
a zamestnanosť (2005 – 2008) (KOM(2005)0141),

– so zreteľom na závery predsedníctva z marca 2000, marca 2001, marca a októbra 2005 
a marca 2006,

– so zreteľom na smernicu Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode 
o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 23. marca 2006 o demografických výzvach a solidarite 
medzi generáciami 2,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 
o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 26. októbra 2006 o uplatňovaní smernice 96/71/ES 
o vysielaní pracovníkov 4,

– so zreteľom na dohovor MOP z roku 1975 o migrantoch za prácou (dodatočné 
ustanovenia),

– so zreteľom na dohovor MOP z roku 1997 o súkromných sprostredkovateľských 
agentúrach,

  
1 Ú. v. ES L 175, 10.7.1999, s. 43.
2 Ú. v. EÚ C 292 E, 1.12.2006, s. 131.
3 Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1.
4 Ú. v. EÚ C 313 E, 20.12.2006, s. 452. 
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– so zreteľom na program dôstojnej práce MOP,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Podpora dôstojnej práce pre všetkých –
Prínos Únie k implementácii programu dôstojnej práce vo svete (KOM(2006)0249),

– so zreteľom na smernicu Rady 75/117/EHS z 10. februára 1975 o aproximácii právnych 
predpisov členských štátov týkajúcich sa uplatňovania zásady rovnakej odmeny pre 
mužov a ženy1,

– so zreteľom na smernicu Rady 76/207/EHS z 9. februára 1976 o vykonávaní zásady 
rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej 
príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky2,

– so zreteľom na smernicu Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení 
na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok 
a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok (desiata samostatná 
smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)3

– so zreteľom na smernicu Rady 94/33/ES z 22. júna 1994 o ochrane mladých ľudí pri 
práci4,

– so zreteľom na smernicu Rady 94/45/ES z 22. septembra 1994 o zriaďovaní Európskej 
zamestnaneckej rady alebo postupu v podnikoch s významom na úrovni Spoločenstva 
a v skupinách podnikov s významom na úrovni Spoločenstva na účely informovania 
zamestnancov a prerokovania s nimi5,

– so zreteľom na smernicu 2002/73/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. septembra 
20026, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/207/EHS o vykonávaní zásady 
rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej 
príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky,

– so zreteľom na smernicu Rady 97/81/ES z 15. decembra 1997 týkajúcu sa rámcovej 
dohody o práci na kratší pracovný čas, ktorú uzavreli UNICE, CEEP a ETUC – príloha: 
Rámcová dohoda o práci na kratší pracovný čas7,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A6-0000/2007),

A. keďže EÚ je zónou voľného obchodu a spoločenstvom zdieľaných hodnôt, a preto by 

  
1 Ú. v. ES L 45, 19.2.1975, s. 19.
2 Ú. v. ES L 39, 14.2.1976, s. 40.
3 Ú. v. ES L 348, 28.11.1992, s. 1.
4 Ú. v. ES L 216, 20.8.1994, s. 12.
5 Ú. v. ES L 254, 30.9.1994, s. 64.
6 Ú. v. ES L 269, 5.10.2002, s. 15. 
7 Ú. v. ES L 14, 20.1.1998, s. 9.
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každá reforma pracovnoprávnych predpisov a trhu práce mala odrážať tieto hodnoty, 
a keďže základná zásada pracovnoprávnych predpisov, ktorá sa rozvinula v Európe, 
zostáva naďalej platná; keďže pracovné právo poskytuje právnu istotu a ochranu 
zamestnancov formou právnych predpisov, kolektívnej dohody alebo ich spojením 
a keďže reguluje rovnováhu moci medzi zamestnancami a zamestnávateľmi a keďže 
úspech akýchkoľvek zmien pracovnoprávnych predpisov sa zvýši, ak sa zamestnanci budú 
cítiť istejšie; keďže istota závisí aj od toho, ako ľahko sa dá nájsť nové zamestnanie,

B. keďže z uvedených dôvodov je potrebné chápať flexiistotu ako pevný európsky sociálny 
model podporujúci konkurenciu a adaptabilné podniky a pracovnú silu,

C. keďže príčinou nezamestnanosti v Európe nie sú právne predpisy na ochranu 
zamestnanosti, ale nedostatočná tvorba pracovných miest prostredníctvom investícií do 
výskumu a vývoja a nedostatočné celoživotné vzdelávanie, ktoré by vytvorili dynamický 
trh práce,

D. keďže moderné, inovačné znalostné hospodárstvo by mohlo byť konkurencieschopné na 
vrchole hodnotového reťazca a na dosiahnutie tohto cieľa je potrebná dlhodobá 
zamestnanosť a vysokokvalifikovaná a motivovaná pracovná sila,

E. keďže cieľ flexiistoty má umožniť jednotlivcom, aby sa dokázali prispôsobiť zmenám, 
a zvýšiť mobilitu na európskom trhu práce, dôsledkom čoho vznikne trvalo udržateľná 
zamestnanosť a príjmy,

F. keďže v záujme súťaže v rovnakých podmienkach na vnútornom trhu musia členské štáty 
harmonizovať svoje pracovnoprávne predpisy do určitej minimálnej úrovne, najmä v tých 
oblastiach, v ktorých má kompetencie EÚ, 

G. keďže flexiistota znamená rovnováhu medzi právami a povinnosťami zamestnávateľov, 
zamestnancov, uchádzačov o zamestnanie a štátnych orgánov a vyžaduje ovzdušie dôvery 
a dialóg medzi štátnymi orgánmi a sociálnymi partnermi, v ktorom sú všetci pripravení 
prevziať zodpovednosť za zmenu a vypracovať vyvážený súbor politík, najmä pokiaľ ide 
o znevýhodnené skupiny vrátane žien, migrantov, mladých a starších zamestnancov a ľudí 
so zdravotným postihnutím, 

H. keďže je potrebné prekonať vysokú nezamestnanosť a segmentáciu na trhu práce 
poskytnutím rovnakých práv všetkým zamestnancom a investovaním do tvorby 
pracovných miest a celoživotného vzdelávania,

I. keďže oznámenie Komisie s názvom K spoločným zásadám flexiistoty: Flexibilitou 
a istotou k zvýšeniu počtu pracovných miest a zlepšeniu ich kvality (KOM(2007)0359) 
predstavuje dôležitý krok k vyváženejšej diskusii o flexiistote,

1. uvedomuje si, že Európa musí v záujme dosiahnutia úspechu v 21. storočí presvedčiť, že 
dokáže rýchlo využiť vznikajúce príležitosti v rýchlo sa meniacom svete;

2. zdôrazňuje však, že flexiistota predstavuje politickú stratégiu reformy trhu práce a ako 
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taká musí mať všeobecný charakter – musí teda zahrnúť všetky stránky zamestnanosti 
a sociálnej politiky na úrovni jednotlivých členských štátov i celej EÚ; 

3. zdôrazňuje, že stratégia flexiistoty by sa mala podrobne zamerať na požiadavky 
moderného hospodárstva, na to, aký druh pracovnej sily európske podniky potrebujú, aby 
uspeli, a hľadať, v čom spočívajú hlavné prekážky;

4. je presvedčený, že stratégie flexiistoty musia zamerať pozornosť v prvom rade na 
najväčšie problémy; musia predstavovať vyvážený balík zostavený v úzkej spolupráci so 
sociálnymi partnermi, pretože každá snaha o zvýšenie flexiistoty bez dosiahnutia 
kompromisu so sociálnymi partnermi či bez návrhu určitých jasných kompenzácií na 
zvýšenie flexibility môže zapríčiniť neistotu;

5. verí, že najväčší európsky problém predstavuje nedostatok kvalifikovaných 
a adaptabilných zamestnancov a tento problém by sa mal stať jadrom európskych stratégií 
flexiistoty; zdôrazňuje, že v prvom rade je potrebné vytvoriť pružný trh práce zvýšením 
úrovne vzdelanosti a rozšírením vzdelávacích a rekvalifikačných programov, odstránením 
prekážok začlenenia žien, migrantov, starších a mladých zamestnancov a ďalších 
znevýhodnených skupín do pracovnej sily, odstránením prekážok zamestnaneckej 
a zemepisnej mobility a aktívnymi politikami trhu práce, ktoré uľahčujú prechod zo 
starého na nové miesto; zdôrazňuje rozhodujúcu úlohu nových technológií pri vzdelávaní 
a odbornej príprave a pripomína nové formy flexibility, ktoré ponúkajú dohody so 
sociálnymi partnermi o práci na diaľku, práci na čiastočný úväzok a na dobu určitú; 
nesúhlasí s rozlíšením Komisie medzi „insidermi“ a „outsidermi“;

6. navrhuje preto, aby Európska rada v decembri 2007 prijala vyváženejší súbor zásad 
flexiistoty založený na vytvorení kvalitnej zamestnanosti a posilnení európskeho 
sociálneho modelu; zdôrazňuje, že tieto zásady by mali zahŕňať:

• potrebu kvalifikovanej a adaptabilnej pracovnej sily,
• opatrenia namierené proti neistote pracovných miest a nezákonným 

pracovným postupom, 
• odstránenie segmentácie pracovného trhu a nahradenie istoty pracovného 

miesta istotou zamestnania,
• partnerstvo pri zvládaní zmien,
• rodovú rovnosť a rovnaké príležitosti pre všetkých,
• vytvorenie vnútroštátnych prístupov konzultácií so sociálnymi partnermi,
• makroekonomický rámec pre rast a zamestnanosť.

7. znovu pripomína právomoci EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky a pripomína 
členským štátom a Komisii ich zodpovednosť za zaručenie práv na úrovni EÚ; pripomína, 
že európske právne predpisy dopĺňajú pravidlá trhu práce v jednotlivých členských štátoch 
a predstavujú významný prvok v oblasti zabezpečenia práv zamestnancov; 

8. žiada v tomto kontexte o prijatie smernice o činnosti agentúr a o zlepšení prenosnosti práv 
na doplnkový dôchodok, o rýchlu revíziu smernice o niektorých aspektoch organizácie 
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pracovného času1 a smernice o zriaďovaní Európskej zamestnaneckej rady2, ako aj
o lepšie vykonávanie smernice o vysielaní pracovníkov;

9. taktiež žiada o obnovenie boja proti nehlásenej práci a tieňovému hospodárstvu, ktoré 
(v jednotlivých členských štátoch v rôznej miere) poškodzujú hospodárstvo, zbavujú 
zamestnancov ochrany, škodia spotrebiteľom, znižujú daňové výnosy a vedú k nerovnej 
súťaži medzi podnikmi; vyzýva Komisiu, aby bojovala proti nehlásenej práci formou 
vytvorenia európskej platformy umožňujúcej koordináciu inšpektorátov práce 
jednotlivých členských štátov a odborových organizácií a žiada o intenzívnu koordináciu 
zúčastnených verejných a súkromných organizácií v jednotlivých členských 
štátoch; vyzýva členské štáty, aby v boji proti podkopávaniu financií používali inovačné 
metódy založené na ukazovateľoch a hraničných hodnotách prispôsobených jednotlivým 
podnikateľským odvetviam;

10. je presvedčený, že ovzdušie dôvery a dialógu je možné dosiahnuť len zapojením 
sociálnych partnerov do úprav vnútroštátnych politík a podpory silných odborov 
a kolektívneho vyjednávania v rámci systému zamestnanosti zahŕňajúceho spoluúčasť, 
ktorý charakterizuje vysoká miera dôvery a z nej vyplývajúca záruka vyváženosti; 
zdôrazňuje potrebu odstrániť nedostatky, pokiaľ ide o rozsah kolektívneho vyjednávania 
a podporuje rozšírenie kolektívneho vyjednávania a sociálneho dialógu (vrátane 
cezhraničných a sektorových dialógov) tak, aby zahŕňali odbornú prípravu, organizáciu 
práce a problematiku súvisiacu s reštrukturalizáciou a zmenami sídla spoločností; 
naliehavo žiada Komisiu, aby sociálnym partnerom poskytla technickú a finančnú pomoc;

11. zdôrazňuje, že všetky modely flexiistoty musia byť založené na spoločných zásadách, 
ktoré tvoria základ európskeho sociálneho modelu; verí, že sa flexibilita a požiadavky 
istôt vzájomne posilňujú a že flexiistota umožňuje podnikom a zamestnancom, aby sa 
prispôsobili vysokej miere sociálnej ochrany, sociálneho zabezpečenia a dávok 
v nezamestnanosti, ochrany zdravia a bezpečnosti, aktívnym politikám pracovného trhu 
a príležitostiam celoživotného a odborného vzdelávania; okrem toho zdôrazňuje význam 
pravidelného a efektívneho kolektívneho vyjednávania prebiehajúceho v rámci tripartity 
so silnými a reprezentatívnymi sociálnymi partnermi a taktiež poukazuje na potrebu 
širokého sociálneho zabezpečenia a všeobecného prístupu ku kvalitným službám, 
napríklad starostlivosti o deti a iné závislé osoby; okrem toho zdôrazňuje, že 
zamestnanecké istoty môžu podporiť pracovnú mobilitu a štrukturálne zmeny vďaka 
zvýšenej ochote riskovať; 

12. ľutuje obmedzený prístup Komisie k flexiistote a vyzýva Komisiu, aby si osvojila zásadu 
istoty pre zamestnancov, aktívnej politiky pracovného trhu a celoživotného vzdelávania 
v širšom kontexte európskeho sociálneho modelu;

13. zdôrazňuje skutočnosť, že súčasťou boja proti segmentácii trhu práce bude poskytnutie 
základných práv pre všetkých zamestnancov bez ohľadu na ich konkrétne zamestnanecké 
postavenie, čo napríklad zahrnie: rovnaké zaobchádzanie, ochranu zdravia a bezpečnosti 

  
1 Ú. v. ES L 307, 13.12.1993, s. 18.
2 Ú. v. ES L 254, 30.09.1994, s. 64.
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práce a ustanovenia o pracovnom čase, slobodu združovania a zastupovania, kolektívne 
vyjednávanie, kolektívne kroky a dostupnosť odbornej prípravy, ako aj trvalú ochranu 
získaných práv formou pokrytia obdobia vzdelávania a odbornej prípravy, kroky v rámci 
poskytovania starostlivosti, prechod od závislej k nezávislej zamestnanosti atď.; 
pripomína, že účelom základných práv a pracovnoprávnych predpisov nie je udržanie 
zamestnancov na jednom pracovnom mieste po celý život, ale vytvorenie primeraných 
životných a pracovných podmienok; 

14. zdôrazňuje potrebu uplatňovať politiky, ktoré zabránia opakujúcemu sa hromadeniu 
netypických zmlúv;

15. žiada o vytvorenie súhrnného systému celoživotného vzdelávania s osobitným dôrazom na 
zamestnancov s neštandardnými zmluvami; vyzýva členské štáty, aby zamerali stratégie 
na oblasti vykazujúce nedostatky vo vnútroštátnom meradle, vkladali cielené investície do 
vzdelávania a odbornej prípravy a dosiahli zlepšenie činnosti verejných orgánov 
a podnikov; 

16. vyzýva sociálnych partnerov a verejné orgány v členských štátoch, aby zaručili investície 
do celoživotného vzdelávania a dohodli sa na podiele 2 % HDP (spolu verejné a súkromné 
výdavky); vyzýva ďalej členské štáty, aby podnecovali podniky na zvýšenie investícií do 
celoživotného vzdelávania;

17. poukazuje na efektívnosť inovačných foriem organizácie práce, akými sú organizácia 
vzdelávania, široká kvalifikácia zamestnancov, rotácia pracovných úloh prostredníctvom 
odbornej prípravy, ktorú ponúkajú zamestnávatelia, iniciatívy sektorových fondov, 
regionálna rozvojová pomoc a aktívne politiky pracovného trhu; 

18. je presvedčený o význame podpory stabilných zamestnaneckých vzťahov plných dôvery;

19. znovu pripomína význam účinných aktívnych politík trhu práce vrátane poradenstva 
a usmernenia, rekvalifikácie a pomoci pri dosiahnutí mobility s cieľom skrátiť obdobie 
prechodu z jedného pracovného miesta na iné a systémov sociálneho zabezpečenia, ktoré 
povzbudzujú otvorenosť k zmene formou zmiernenia straty príjmov a poskytnutím 
príležitostí na vzdelávanie;

20. zdôrazňuje potrebu podporovať mobilitu formou vypracovania jednotlivých prístupov 
spoločenského postupu s cieľom uľahčiť zamestnancom prechod na istejšie, stabilnejšie 
a vysokokvalifikované pracovné miesto a formou uznania kvalifikácie a zručností, ktoré 
zamestnanci získajú v rámci formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania1;

21. žiada členské štáty, aby prijali opatrenia na podporu rovnakého prístupu ku kvalitným 
pracovným miestam pre ženy i mužov, čo je v súlade s Európskym paktom o rodovej 
rovnosti a oznámením o demografickej budúcnosti Európy;

  
1 Neformálne vzdelávanie sa týka organizovaných a trvalých vzdelávacích činností, ktoré nezodpovedajú presne vymedzeniu formálneho 
vzdelávania. Informálne vzdelávanie sa týka činností mimo formálneho alebo neformálneho vzdelávania s nízkou úrovňou organizácie, ide 
napríklad o samoštúdium. Formálne vzdelávanie je súčasťou pravidelného vzdelávacieho systému jednotlivých krajín. Pozri SEK(2006) 639.
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22. zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa sociálni partneri zhodli na takej organizácii pracovného 
času, ktorá bude dostatočne flexibilná, uspokojí požiadavky zamestnávateľov aj 
zamestnancov a umožní vyváženie pracovného a osobného života; 

23. vyzýva členské štáty, aby prijali opatrenia podporujúce flexibilný odchod do dôchodku 
pre starších zamestnancov prostredníctvom systémov čiastočných dôchodkov a pod., čo 
by mohlo zlepšiť začlenenie starších zamestnancov na trhu práce;

24. pripomína členským štátom, že podmienkou zvýšenia celkovej zamestnanosti vďaka 
flexiistote je existencia podporného makroekonomického prostredia a že stratégia pre 
flexiistotu musí zahŕňať zlepšenú koordináciu makroekonomických politík a verejných 
výdavkov pri podpore rýchleho rastu a posun vo výdavkoch smerom k lisabonským 
prioritám;

25. vyzýva Európsku centrálnu banku, aby podporila investície do štrukturálnych reforiem, 
celoživotného vzdelávania a výskumu a vývoja;

26. pripomína Komisii, že je potrebné poskytnúť Parlamentu dostatok času (v každom prípade 
minimálne päť mesiacov), aby mohol splniť svoju poradnú úlohu;

27. vyzýva európske podniky, aby prehĺbili vykonávanie príslušných politík podnikovej 
sociálnej zodpovednosti a vyzýva Komisiu, aby začala realizovať odporúčania uvedené 
v uznesení Parlamentu z 13. marca 2007 o podnikovej sociálnej zodpovednosti1;

28. domnieva sa, že všeobecné zásady flexiistoty musia realizovať inštitúcie Spoločenstva 
a členské štáty v rámci Lisabonskej stratégie; vyzýva na preskúmanie usmernení pre 
zamestnanosť tak, aby zahrnuli všeobecné zásady flexiistoty, ktoré by členské štáty mali 
realizovať formou národných reformných programov; vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby lepšie zapojili Európsky parlament a jednotlivé národné parlamenty, ako aj sociálnych 
partnerov, do realizácie a sledovania otvorenej metódy koordinácie vrátane európskej 
stratégie zamestnanosti a usmernení pre zamestnanosť s cieľom optimalizovať účinnosť 
týchto politík;

29. vyzýva Európsku radu a Komisiu, aby v rámci strednodobého preskúmania programu 
sociálnej politiky zohľadnili správu Parlamentu s názvom Bilancia sociálnej reality na 
účely vypracovania programu ambicióznej sociálnej reformy na úrovni EÚ a jednotlivých 
členských štátov; okrem toho vyzýva uvedené inštitúcie, aby spoločne s Parlamentom 
načrtli predstavu o budúcnosti sociálnej Európy a v rámci vyváženého prístupu podporili 
reformy a kroky zamerané na prispôsobenie flexiistote, globalizácii, reštrukturalizácii 
priemyslu, technologickým inováciám, demografii a migrácii; zdôrazňuje, že na účely 
zvýšenia rastu, miery zamestnanosti a kvality práce treba zabezpečiť sociálne práva 
a ochranu, ktoré sú pevne zakotvené v európskej tradícii; zdôrazňuje, že sociálna Európa 
spolu s ambicióznymi národnými programami prinesú reálne zhodnotenie pre 
zamestnancov a občanov využitím všetkých dostupných nástrojov (otvorená metóda 
koordinácie, európske právne predpisy a predpisy jednotlivých členských štátov, sociálny 

  
1 Prijaté texty, P6_TA(2007)0062.
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dialóg, programy); verí, že iba vnútorný trh, ktorý vyvažuje hospodársku slobodu so 
sociálnymi právami, môže získať podporu občanov;

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

1. Komisia na základe svojej správy o modernizácii pracovnoprávnych predpisov 
a odporúčaní svojej expertnej skupiny1 zverejnila v júli 20072 oznámenie o prístupoch 
k flexiistote. Diskusia o flexiistote úzko súvisí s diskusiou o pracovnoprávnych 
predpisoch a prichádza vo vhodnom čase, pretože systémy sociálneho zabezpečenia 
v členských štátoch Európskej únie čelia problémom spôsobeným postupujúcou 
integráciou svetových a európskych hospodárstiev, vysokou nezamestnanosťou, starnutím 
európskej spoločnosti, rýchlosťou technologických zmien a rastúcou úlohou žien na 
pracovnom trhu. Len Európska únia založená na hospodárskej a sociálnej súdržnosti, ktorá 
bráni svoje spoločné hodnoty, bude dostatočne silná na to, aby obhájila svoje záujmy 
a prehĺbila hodnoty spojené s európskym sociálnym modelom (rovnosť, solidarita, práva 
a povinnosti jednotlivcov, nediskriminácia a prerozdelenie s dostupnosťou 
vysokokvalitných služieb pre všetkých občanov), ako aj dosiahnutú vysokú úroveň 
sociálneho štandardu.

2. Zjednotenie Európy vždy postupovalo na základe kombinácie európskych právnych 
predpisov a reforiem na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Európsky rámec 
ponúka jedinečnú možnosť sformulovať právne predpisy jednotlivých členských štátov 
a rozvinúť vnútorný trh. Rámec na koordináciu sociálnych politík jednotlivých členských 
štátov v sociálnej oblasti tvoria EÚ na jednej strane a otvorená metóda koordinácie spolu 
s národnými reformnými programami na druhej strane. Diskusia o flexiistote sa môže stať 
súčasťou tohto rámca a jednotlivé časti reforiem prístupov sa budú musieť realizovať na 
najvhodnejšej úrovni. Hoci z dôvodu odlišných vlastností pracovných trhov a sociálnych 
politík európskych členských štátov nie je možné nájsť jediné riešenie vhodné pre 
všetkých, v rámci vnútorného trhu sa predkladajú a naďalej budú predkladať spoločné 
výzvy, ktoré sa dajú najlepšie riešiť na úrovni EÚ. EÚ bude rešpektovať kompetencie 
členských štátov a jej úlohou bude nielen slúžiť ako platforma na výmenu najlepších 
skúseností, ale aj ako rámec pre diskusiu o schvaľovaní právnych predpisov, usmernení 
a limitov na realizáciu na úrovni členských štátov.

3. Ako ukázalo niekoľko štúdií, modely flexiistoty môžu fungovať len v prostredí 
naplnenom dôverou. Je životne dôležité zamyslieť sa nad následkami pre všetky 
zúčastnené strany vrátane zamestnávateľov, zamestnancov a širokej spoločnosti. 
Obyvateľstvo prijme prichádzajúce zmeny, ak ich budú sprevádzať záruky a kompenzačné 
mechanizmy. Pôjde o to, že jednotlivci budú môcť rozhodovať o svojom živote a nebudú 
pritom čeliť veľkému riziku ohrozujúcemu ich kariéru či dôchodky. Pôjde o posilnenie 
sociálnej ochrany a systémov pracovného trhu, kvalitnú sociálnu infraštruktúru a základné 
práva s rozvinutými poradenskými postupmi. Existuje niekoľko spôsobov budovania 
dôvery, ktoré môžu členské štáty využiť, budú však funkčné len vtedy, ak sa zahrnú do 
základného európskeho rámca, ktorý sa zameriava na základné sociálne a zamestnanecké 
práva pre všetkých (prípadných) zamestnancov.

  
1 Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov s názvom K spoločným zásadám flexiistoty: Flexibilitou a istotou k zvýšeniu počtu 
pracovných miest a zlepšeniu ich kvality, KOM(2007)0359.
2 http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/pdf/flexi_pathways_en.pdf
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4. Nevyhnutnou podmienkou realizácie prístupov flexiistoty založených na dôvere 
v členských štátoch je pevný európsky rámec s úplným zapojením sociálnych partnerov na 
úrovni jednotlivých štátov, sektorov a celej Európy. To znamená, že európski sociálni 
partneri a ich náprotivky v členských štátoch musia zohrať hlavnú úlohu pri tvorbe 
potrebného európskeho legislatívneho rámca, ktorý poskytne európskym podnikom 
a zamestnancom záruky a istoty nutné pre ich flexibilitu a istotu. Flexiistota zahŕňa 
rozšírenie sociálnej Európy, ktorá následne zvýši produktivitu a konkurencieschopnosť 
našich podnikov. Európsky sociálny model vrátane vysoko konkurencieschopných 
podnikov a vysokokvalifikovanej prispôsobivej pracovnej sily by sa mal budovať súčasne 
na vnútroštátnej a európskej úrovni formou zbližovania a harmonizácie európskych 
právnych predpisov v oblastiach hospodárstva, zamestnanosti, sociálnych vecí a životného 
prostredia. 

5. EÚ potrebuje nielen rýchlu reformu svojich inštitúcií s cieľom zvýšenia ich efektivity, ale 
musí taktiež sformovať politiky pre svojich obyvateľov a podniky, ktoré zmiernia 
nežiaduce účinky rastúcej konkurencie a otvárania trhu, čo niekedy vytvára nové druhy 
rizika pre zamestnávateľov i zamestnancov. Flexiistota je navrhnutá ako cesta 
k spravodlivejšiemu prerozdeleniu uvedených rizík. Diskusia týkajúca sa flexiistoty je 
však často naplnená predsudkami a podozrievaním. Členské štáty, ktoré realizovali 
komplexné politiky flexiistoty (severské štáty a Holandsko) ukázali, že ide o funkčný 
prístup so širokou podporou vedúci k zjednoteniu cieľov dynamického hospodárstva 
s istotou pre zamestnancov. Na celoeurópskej úrovni prevládajú obavy, že už je neskoro 
venovať sa niečomu, čo má v podstate deregulačný motív a uprednostňuje potreby 
zamestnávateľov na úkor ich zamestnancov.

6. Preto by sa východiskom diskusie malo stať jasné a jednoznačné vymedzenie flexiistoty. 
V Európe existuje niekoľko modelov flexiistoty, ktoré v rôznej miere spájajú 
vnútropodnikovú flexibilitu a istotu a vonkajšiu flexibilitu a istotu v súlade s vývojom 
jednotlivých členských štátov, právnymi zvyklosťami, hospodárskou situáciou, verejnými 
financiami a systémami výrobných vzťahov. Všetky však vychádzajú zo spoločných zásad 
solidarity, rovnosti, práv a povinností. Takže požiadavky flexibility a istoty nie sú 
v rozpore – naopak, navzájom sa posilňujú. Ich kombináciu je možné chápať ako 
príležitosť. Flexiistota spája schopné podniky a zamestnancov, aby sa prispôsobili vysokej 
miere sociálnej ochrany, sociálneho zabezpečenia a dávok v nezamestnanosti, ochrane 
zdravia a bezpečnosti, aktívnym politikám trhu práce a celoživotnému vzdelávaniu 
a odbornej profesionálnej príprave. To podporuje pravidelné a efektívne kolektívne 
vyjednávanie v rámci tripartity so silnými a reprezentatívnymi sociálnymi partnermi, ako 
aj široký systém sociálneho zabezpečenia a všeobecnú dostupnosť kvalitných služieb, 
napríklad starostlivosti o deti a iné závislé osoby. Z tohto hľadiska je vymedzenie pojmu 
flexiistoty v zelenej knihe Komisie o pracovnoprávnych ustanoveniach a jej oznámení 
o flexiistote príliš úzke a nevenuje sa v dostatočnej miere politikám.

7. Základný predpoklad Komisie, že riziká a výhody je potrebné rozdeliť medzi 
zamestnancov s chránenými zmluvami a tých, ktorí takéto zmluvy neuzavreli (insideri 
a outsideri), je poľutovaniahodný. Segmentáciu práce je možné zastaviť len vtedy, ak sa 
obaja sociálni partneri (zamestnávatelia a zamestnanci) dohodnú na rovnováhe práv 
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a povinností. Preto je životne dôležité zapojiť sociálnych partnerov do diskusie 
o flexiistote (a malo sa to urobiť skôr). Aj keď Komisia v podstate podporuje pevné 
sociálne partnerstvo, oznámenie nevymedzuje stratégiu podpory a posilnenia sociálneho 
partnerstva na európskej a vnútroštátnej úrovni. Navyše, tvrdenie Komisie, že dôsledná 
ochrana zamestnanosti je príčinou nezamestnanosti, nepodporuje ani organizácia OECD 
vo svojom dokumente Výhľad zamestnanosti1, ktorý tvrdí, že právne predpisy na ochranu 
zamestnanosti nemajú žiadny vplyv na celkovú mieru zamestnanosti. Preto tí, ktorí 
prichádzajú na trh práce prvýkrát, alebo sa naň vracajú, potrebujú východiskové pracovné 
miesta pre ľahší prístup, ktoré však musia poskytovať základné práva na ochranu 
zamestnancov pred nespravodlivým zaobchádzaním. Z tohto hľadiska Komisia primerane 
nevysvetlila, čo myslela „dostatočnou“ pružnosťou pri prijímaní do zamestnania.

8. Je potrebné jasné vymedzenie činností medzi EÚ a členskými štátmi a toho, čo je potrebné 
urobiť na európskej úrovni a čo na úrovni jednotlivých členských štátov. Oznámenie 
Komisie je možné doplniť vysvetlením úlohy Európskej únie pri formovaní politík 
flexiistoty. Neuvádzajú sa základné európske právne predpisy, ktorých prijatie či revízia 
sa oneskoruje. Smernice (napríklad o pracovnom čase, agentúre dočasného 
zamestnávania, o Európskej zamestnaneckej rade a informovaní a poradenstve pre 
zamestnancov) musia zaručiť a zlepšiť ochranu zamestnancov v celej Európe s cieľom 
prehĺbiť ich dôveru a vyvážiť riziká súvisiace s tlakom väčšej konkurencie, 
reštrukturalizácie a flexibility pracovného trhu. Ide o časť prístupov flexibility, ku ktorým 
patria aj mnohé dohody uzavreté medzi európskymi sociálnymi partnermi o zamestnaní na 
dobu určitú, rodičovskej dovolenke, práci na čiastočný úväzok a práci na diaľku.

9. Navyše je potrebné oživiť sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie na európskej úrovni 
so zreteľom na postupnú integráciu európskych hospodárstiev a pracovných trhov 
(odstránené po diskusii s nimi). Nie je možné zhodnúť sa na zásadách flexiistoty bez 
formálnej účasti sociálnych partnerov na stanovení práv a povinností zamestnancov 
a zamestnávateľov. Sociálni partneri sa musia na všetkých úrovniach (európskej, 
vnútroštátnej, sektorovej, regionálnej a miestnej) zapojiť do diskusie o prehĺbení vnútornej 
i vonkajšej flexibility a istoty.

10. Spoločné zásady dohodnuté medzi členskými štátmi sa na vnútroštátnej úrovni musia 
realizovať prostredníctvom Lisabonskej stratégie, a preto sa musia zahrnúť do 
revidovaných Európskych usmernení pre zamestnanosť, keďže predstavujú rámec, ktoré 
by mali členské štáty realizovať v rámci svojich národných reformných programov.

11. Oznámenie Komisie sa zmieňuje o potrebe zaručiť „základnú mieru ochrany pracovného 
miesta“. Znamená to, že každá forma zamestnanosti, štandardná aj iná, musí zahŕňať 
základné práva bez ohľadu na konkrétne postavenie zamestnanca, ku ktorým patrí: 
rovnaké zaobchádzanie, ochrana zdravia a bezpečnosti práce a ustanovenia o pracovnom 
čase, sloboda združovania a zastupovania, kolektívne vyjednávanie, kolektívne kroky 
a dostupnosť odbornej prípravy, ako aj trvalá ochrana získaných práv. Každá reforma 
pracovnoprávnych predpisov v jednotlivých členských štátoch sa musí uskutočniť v rámci 
týchto základných práv.

  
1 http://www.oecd.org/document/38/0,2340,en_2649_201185_36261286_1_1_1_1,00.html
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12. Predpokladom každej politiky flexiistoty sú vyššie investície do celoživotného 
vzdelávania a odbornej prípravy a väčšie uznanie formálneho, neformálneho 
a informálneho vzdelávania. Štvrtý celoeurópsky prieskum pracovných podmienok 
(2005)1 ukazuje, že úroveň odbornej prípravy v podnikoch sa nezlepšila. Existujú veľké 
rozdiely v úrovni dostupnosti odbornej prípravy medzi členskými štátmi, medzi nízko
a vysokokvalifikovanými zamestnancami, medzi zamestnancami s istými a neistými 
zmluvami a medzi zamestnancami s pevným základným vzdelaním a tými, ktorí nezískali 
stredoškolské či vysokoškolské vzdelanie. Preto sú potrebné nové podnety s cieľom 
zvýšiť túto úroveň.

13. Je dôležité poukázať na vplyv flexiistoty na rodové otázky a rovnaké príležitosti. 
Podmienky pružného pracovného trhu vo väčšej miere ovplyvňujú znevýhodnené 
pracovné skupiny, napríklad ženy, migrantov, mladších a starších zamestnancov a osoby 
s telesným postihnutím, preto je dôležité presadzovať základné práva pre všetkých 
zamestnancov a pevnejšie politiky sociálneho začlenenia a začlenenia na trhu práce.

14. Makroekonomické politiky by mali povzbudiť investície do aktívnych politík pracovného 
trhu a prehĺbiť partnerstvo s programami odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania, 
ktoré ponúkajú zamestnávatelia pre adaptabilnú pracovnú silu. Je dôležité, aby sa 
o všetkých iniciatívach rokovalo so sociálnymi partnermi a aby boli udržateľné 
z finančného hľadiska Ak sa členský štát rozhodne, že prevezme od podnikov riziko 
súvisiace s reštrukturalizáciou a zavedie menej prísnu ochranu zamestnanosti, podniky sa 
musia zaviazať, že budú viac investovať do zamestnancov formou odbornej prípravy 
a celoživotného vzdelávania, ako aj zvýšením investícií do výskumu a vývoja s cieľom 
zmodernizovať pracoviská, zlepšiť metódy práce a pracovné prostredie a vyvinúť nové 
technológie, ktoré udržia ich konkurencieschopnosť. To sa musí uskutočniť na základe 
otvorenej diskusie medzi manažmentom a zamestnancami. 

15. Nezamestnanosť v Európe je naďalej vysoká a členské štáty i Európska únia musia urobiť 
viac, aby sa situácia zmenila. Môžeme dosiahnuť zamestnanie pre každého, ak sa 
uskutočnia správne reformy a súkromný sektor spolu s verejným sektorom do nich vložia 
investície. Európa musí investovať viac do celoživotného vzdelávania, ako aj do výskumu 
a vývoja s cieľom čeliť výzvam 21. storočia.

  
1 http://www.eurofound.europa.eu/ewco/surveys/EWCS2005/index.htm
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