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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k Evropskému akčnímu plánu pro pracovní mobilitu (2007–2010)
(2008/2098(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství a zejména její články 18, 136, 
145, 149 a 150,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 6. prosince 2007 nazvané „Mobilita, nástroj 
pro zajištění většího počtu a vyšší kvality pracovních míst: Evropský akční plán 
pro pracovní mobilitu“ (2007–2010) (KOM(2007)0773),

– s ohledem na směrnici Parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání 
odborných kvalifikací,1

– s ohledem na směrnici 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich 
rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států,2

– s ohledem na rozhodnutí Parlamentu a Rady 2241/2004/ES ze dne 15. prosince 2004 
o jednotném rámci Společenství pro průhlednost v oblasti kvalifikací a schopností 
(Europass),3  

– s ohledem na nařízení EHS č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů 
sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodinné příslušníky pohybující se 
v rámci Společenství,4

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 27. června 2007 nazvané „K obecným zásadám 
flexikurity: větší počet a vyšší kvalita pracovních míst prostřednictvím flexibility 
a jistoty“ (KOM(2007)0359),

– s ohledem na konečnou zprávu ze dne 25. ledna 2007 o provádění akčního plánu Komise 
pro dovednosti a mobilitu KOM(2007)0024), 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 13. února 2002 o akčním plánu v oblasti kompetencí 
a mobility (KOM(2002)0072),

– s ohledem na hospodářský průzkum Evropské unie 2007, Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj, zejména její kapitolu 8 nazvanou „Odstranění překážek geografické 
mobility pracujících“,

                                               
1 Úř. věst. L 255, 30.9.2005.
2 Úř. věst. L 158, 30.4.2004.
3 Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 6.
4 Úř. věst. L 149, 5.7.1971, s. 2, nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1992/2006 ze dne 18. prosince 2006 (Úř. věst. L 392 ze dne 31.12.2006, s. 1).
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– s ohledem na průvodce EURES na období 2007–2010 (hlavní směry EURES) 
schváleného v červnu 2006,

– s ohledem na zprávu činnostech EURES za období 2004–2005, předloženou Komisí dne
16. března 2007 a nazvanou „Na cestě k jednotnému evropskému trhu práce: příspěvek 
EURES“ (KOM(2007)0116),

– s ohledem na usnesení ze dne 5. září 2007, přijaté poté, co byla podána otázka k ústnímu 
zodpovězení B6-0136/2007 o zprávě o činnostech EURES za období 2004–2005: „Na 
cestě k jednotnému evropskému trhu práce: příspěvek EURES“,1

– s ohledem na usnesení Rady a zástupců vlád členských států shromážděných v rámci 
zasedání Rady v Nice dne 14. prosince 2000 ohledně akčního plánu pro mobilitu,2

– s ohledem na čl. 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanoviska Výboru 
pro kulturu a vzdělávání, Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a Petičního výboru 
(A6-0000/2008),

A. vzhledem k tomu, že svoboda pohybu a pobytu je právo zavedené článkem 18 Smlouvy 
o ES potvrzené ustanoveními článků 149 a 150 této smlouvy o právu na vzdělání 
a odborné vzdělávání,

B. vzhledem k tomu, že mobilita pracovníků na evropké úrovni je jedním ze základních 
práv, která občanům EU uděluje Smlouva, a je základním pilířem sociálního evropského 
modelu a také jedním ze základních prostředků k dosažení cílů lisabonské strategie, 

C. vzhledem k tomu, že Komise podpořila vytvoření skupiny odborníků na vysoké úrovni 
pro vylepšení mobility Evropanů, jejímž hlavním cílem je stanovení opatření, která 
mohou být přijata za účelem zvýšení mobility mládeže a s cílem napomoci mobilitě 
v oblasti odborného vzdělávání a zvyšování mobility umělců, vedoucích podniků 
a dobrovolných pracovníků,

D. vzhledem k tomu, že svoboda pohybu pracovníků je a zůstává jednou ze čtyř základních 
svobod obsažených ve Smlouvě; vzhledem k tomu, že byly zaznamenány značné pokroky 
v právních předpisech Společenství pro zabezpečení této sobody pohybu, zejména v 
oblasti sociálních služeb, což zjednodušilo mobilitu členů rodin pracovníků působících v 
zahraničí v rámci Evropské unie; vzhledem k tomu, že pokroky dosažené v oblasti 
sociálních služeb nezabránily objevení se dalších překážek, zejména správního 
charakteru, ohledně přeshraniční mobility,

E. vzhledem k tomu, že v mnohých usneseních Parlament výslovně poukázal na překážky 
mobility a na právo občanů Evropské unie usídlit se mimo jejich zem původu a navrhl 
řešení k jejich odstranění,

                                               
1 Přijaté texty, P6_TA(2007)0376.
2 Úř. věst. L 371, 23.12.2000, s. 4.
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F. vzhledem k tomu, že zkušenost ukázala, že identifikace překážek a formulace návrhů 
nestačily k odstranění překážek, ani k úplnému odstranění problémů, které zabraňují 
volnému pohybu a mobilitě; vzhledem k tomu, že v minulosti mnohé dokumenty 
evropských institucí upozornily na tyto problémy a obsahovaly návrhy opravných 
opatření, která však dosud nebyla zavedena, 

G. vzhledem k tomu, že Parlament v těchto případech konstatoval, že vůle uplatnit nezbytná 
opatření vždy neodpovídá důležitosti, kterou občan přikládá odstranění správních a 
právních překážek mobility,

H. vzhledem k tomu, že Parlament mnohokrát vyjádřil stanovisko k tomuto tématu, které se 
přímo dotýká života evropských občanů; vzhledem k tomu, že Parlament jakožto 
instituce volená přímo a demokraticky občany bude pokračovat v aktivním hledání řešení
všech problémů, se kterými se občané setkávají, když si přejí uplatnit svá práva mobility 
na území Evropské unie,

1. vítá iniciativu Komise a znovu potvrzuje zásadní význam mobility, ať se jedná o mobilitu 
mezi zaměstnáními nebo mezi členskými státy nebo regiony, aby byly dosaženy 
lisabonské cíle; podporuje zahájení akčního plánu a přeje si být informován 
o pokračování zavádění plánovaných činností;

2. domnívá se, že Evropská unie musí zavést koncept mobility pracovníků ve všech 
aspektech politik Společenství, zejména v oblasti vytváření vnitřního trhu, daní, práva, 
vnitřních věcí nebo práva společností; vyzývá Komisi, aby z pracovní mobility vytvořila 
průřezovou politiku, která se následně bude dotýkat všech oblastí týkajících se 
evropských politik a která zahrne orgány na všech úrovních; 

3. domnívá se, že akční plán Komise se dotýká nejdůležitějších aspektů mobility, ale že je 
zapotřebí více akcí, zejména pokud jde o sblížení vzdělávacích systémů, trhu práce a také 
například, pokud jde o přípravu mobility prostřednictvím vyučování cizím jazykům;

4. domnívá se, že zvýšená pracovní mobilita může hrát rozhodující úlohu v prosazování cílů 
hospodářského a pracovního růstu podle lisabonské strategie; je toho názoru, že vylepšení 
pracovní mobility v Evropě může odpovědět na současný vývoj v takových oblastech 
jako je globalizace hospodářství, stárnutí obyvatelstva a rychlá přeměna trhu práce;

5. je přesvědčen, že pracovní mobilita je odpovídající prostředek k posílení hospodářské a 
sociální dimenze lisabonské strategie, k dosažení cílů Evropksé sociální agendy a 
k odpovědi na řadu výzev, zejména globalizace, na průmyslové změny, technologický 
pokrok, demografický rozvoj, migraci a úpravy sociálního a pracovního modelu;

6. znovu potvrzuje, že pracovní mobilita je klíčovým nástrojem pro účinné fungování 
vnitřního trhu skrze cíle lisabonské strategie a zásady přijaté v oblasti flexikurity;

7. zdůrazňuje, že mobilita pracovníků spočívá na základním principu volného pohybu osob 
v rámci vnitřního trhu; 

8. je zneklidněn nedodržováním právních předpisů o svobodném pohybu pracovníků 
v některých členských státech, zejména pokud jde o pracovníky z nových členských 
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států; žádá, aby se evropské orgány, zejména Parlament, více účastnily procesu, který 
umožňuje členským státům uplatnění přechodných období pro přístup občanů nových 
členských států k jejich trhu práce od prvních let po přistoupení těchto zemí;

9. je znepokojen některými iniciativami členských států, jejichž cílem je upravit vnitřní 
právní rámec v otázkách přistěhovalectví, ale také v otázkách volného pohybu 
pracovníků, které jsou doslova v protikladu ke znění i duchu platných evropských norem; 
vyzývá k okamžitému ukončení těchto praktik a vyzývá členské státy, aby zavedly 
komplexní programy integrace evropských občanů, aby se uplatnilo právo na svobodu 
pohybu na jejich území; 

10. vyzývá členské státy a Komisi, aby spolupracovaly na vytvoření a zavedení programu 
opětovného začlenění občanů, kteří se vrátí do své země původu poté, co pracovali 
v jiném členském státě;

11. domnívá se, že v Evropské unii i nadále zůstává mnoho správních a právních překážek 
mobilitě pracovníků a také v oblasti vzájemného uznávání diplomů; znovu potvrzuje své 
odhodlání najít řešení těchto problémů a žádá Komisi, aby pozorně dohlížela na členské 
státy, které neuplatňují evropské právní předpisy v této oblasti; 

12. naléhavě žádá členské státy, aby urychlily proces zavádění evropského rámce kvalifikací; 
domnívá se, že i když harmonizace tohoto referenčního systému byla plánována až na rok 
2010, jeho zavedení ve všech členských státech může omezit překážky, se kterými se 
pracovníci setkávají;

13. vyzývá Komisi, aby omezila právní a správní překážky a zdůrazňuje potřebu zlepšit 
systém uznávání a akumulace práv na sociální zabezpečení; 

14. domnívá se, že nové způsoby mobility vyžadují analýzu platných právních předpisů 
za účelem aktualizace jejich ustanovení a přizpůsobení se nové podobě evropského trhu 
práce; zdůrazňuje také nezbytnost analyzovat ve všech členských státech účinné zavedení 
právních předpisů Společenství o volném pohybu pracovníků a o právu na pobyt 
pracovníků a jejich rodin;

15. přeje si znovu diskutovat o problémech systému sociálního zabezpečení a o skutečnosti, 
že mobilita pracovníků může vést, v některých případech, ke ztrátě sociálních výhod; 
podporuje proto postup Komise, která vypracuje nové legislativní nástroje, které budou 
lépe přizpůsobeny potřebám trhu práce, a přeje si být informován o výsledcích jednání 
všech zúčastněných stran;

16. podporuje návrh na zlepšení výměn informací mezi vnitrostátními orgány a návrh, který 
se vztahuje k zavedení elektronické verze evropského průkazu zdravotního pojištění; 
přeje si získat více informací o této iniciativě a o tom, jak může přispět ke zlepšení 
pracovní mobility; žáda Komisi, aby analyzovala možnost brzy zavést jednotnou 
evropskou kartu, která by obsahovala veškeré informace o poplatcích zaplacených jejím 
držitelem a o jeho sociálních právech ve všech členských zemích, kde vykonával 
pracovní činnost;
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17. podporuje akce sítě TRESS a žádá, aby tato síť pokračovala ve studiu různých modelů 
mobility, aby jim přizpůsobila právní předpisy Společenství; žádá Komisi, aby zahrnula 
do této sítě maximální počet zaměstnanců, neboť to jsou často oni, kdo pomáhá 
pracovníkům s formalitami ohledně sociálního zabezpečení nebo se získáváním 
dokumentů nezbytných pro jejich zaměstnání; zdůrazňuje, že je nezbytné, aby 
k databázím uloženým v portálu EURES byl maximálně jednoduchý přístup, a aby byly 
pravidelně aktualizovány; 

18. pokračuje v podpoře sítě EURES, která přispívá k propagaci mobility pracovníků 
v Evropské unii; doporučuje zahrnout do služeb EURES informace o internetových sítích 
a portálech specifických pro určitá odvětví a doporučuje také, aby tato síť spolupracovala 
s dalšími poskytovateli informací ohledně možností zaměstnání v Evropské unii; 

19. podporuje cíle stanovené třetí částí akčního plánu pro pracovní mobilitu, která se týká 
posílení institucionálních kapacit EURES; zdůrazňuje rozdílnost trhů práce a nezbytnost 
disponovat službami přizpůsobenými všem kategoriím pracovníků, například starších 
pracovníků, nezávislých pracovníků, sezónních pracovníků, pracovníků s postižením, 
atd.; 

20. upozorňuje na přístup do sítě EURES pro občany ze zemědělských oblastí nebo regionů 
Evropské unie, kteří mají pouze omezený přístup k internetu; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby umožnily přístup těmto kategoriím populace k informacím shromážděným 
na tomto portálu;

21. domnívá se, že dodatečný rozpočet ve výši 2 miliony eur, který má až do roku 2013 
sloužit novátorským projektům v oblasti mobility je relativně minimální vzhledem 
k nutnosti informovat maximální počet evropských občanů o profesní mobilitě v Unii; 

22. domnívá se, že v současné době existuje deficit v informování populace o profesních 
výhodách, které mohou vyplynout z období práce v zahraničí, a podporuje postup 
Komise, která hodlá občany o těchto aspektech informovat;

23. pokračuje v podpoře takových akcí, jako jsou pracovní burzy, evropské dny zvýšení 
informovanosti o možnostech zaměstnání na území Unie nebo také evropské partnerství 
pro profesní mobilitu; domnívá se nicméně, že předpokládaný rozpočet na tyto akce 
je omezený vzhledem k cílům popularizace evropských akcí prováděných v této oblasti; 

24. uznává specifický charakter určitých zaměstnání v této oblasti, jako je například kultura 
nebo sport, kde je jak geografická, tak profesní mobilita podstatnou součástí; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby pozorně analyzovaly tuto situaci a aby přijaly nezbytná 
opatření, zejména pokud jde o sociální práva pracovníků v těchto odvětvích, aby jejich 
mobilita nebyla narušena správními překážkami;

25. podporuje zavádění konceptu mobility za spravedlivých podmínek a žádá Komisi, 
aby dbala na jeho dodržování, například tím, že zapojí odvětvové organizace zastupující 
pracovníky a zaměstnavatele; 

26. vyjádřuje politování nad přetrvávajícími překážkami mobilitě pracovníků, které by 
je mohly odradit od přijetí nabídky pracovního místa v zahraničí, jako například potíže 
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s nalezením práce také pro manžela / manželku, vysoké výdaje na přestěhování, riziko 
ztráty určitých daňových výhod nebo prospěchu z dávek zaplacených do národního 
penzijního systému, na zdravotní pojištění nebo na nezaměstnanost;

27. vyzývá Komisi a členské státy, aby prosazovaly programy pomoci k profesní mobilitě 
mladých; domnívá se, že tyto programy by se měly opřít o vztah zaměstnavatele 
a zaměstnance a o uznání přidané hodnoty zkušenosti získané mimo zemi původu; 

28. vítá iniciativu Komise, kdy konzultovala všechny zúčastněné subjekty v propagaci 
profesní mobility na evropské úrovni; domnívá se, že dialog zvýší průhlednost, zrychlí 
zavádění příslušné mobility do praxe a posílí principy a hodnoty získané na tomto 
základě;

29. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a také vládám členských 
států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Mobilita pracovníků je klíčovým prvkem pro uplatnění cílů lisabonské strategie. Například 
jen za poslední dva roky uplatňování této strategie zaměřené na hospodářský růst 
a zaměstnanost umožnilo vytvoření přibližně 6,5 milionů pracovních míst a tento počet by se 
do roku 2009 mohl zvýšit o dalších 5 milionů.

Průzkumy Eurobarometru (2006) ukazují, že Evropané si uvědomují důležitost mobility 
pracovníků a jejích pozitivních dopadů na evropskou integraci (tento názor zastává 57 % 
občanů), ale jen velmi málo jich je ochotných učinit tento krok. V současné době pracují 
pouhá 2 % dotázaných Evropanů v jiné zemi EU než v zemi, ve které pobývají, a 5,5 % 
vyjádřilo svůj záměr pracovat v zahraničí. 

Můžeme také potvrdit, že programy, které byly v tomto směru zavedeny, a následkem 
právních úprav určených ke zjednodušení mobility pracovníků, v posledních letech výrazně 
vylepšily podmínky pro uskutečnění odborného pobytu v jiné zemi. Nicméně ohledně 
mobility přetrvává množství překážek správního, právního, daňového a sociálního charakteru. 
Správní překážky jsou většinou zapříčiněné specifickou správou každé země a rozdíly mezi 
národními předpisy, pokud jde o trh práce; odstranění těchto překážek spadá z velké části 
do odpovědnosti členských států. 

Evropská unie může nicméně vylepšit situaci ohledně právního hlediska tím, že přistoupí 
k přezkoumání stávajících právních předpisů a k jejich aktualizaci tak, aby je přizpůsobila 
současným potřebám trhu práce.

Aby podpořila činnosti směřující ke snížení praktických překážek mobility, se kterými 
se setkávají žadatelé o práci, pracovníci a zaměstnanci, zahájila Komise v prosinci 2007 
Evropský akční plán pro pracovní mobilitu, který bude zaveden do roku 2010. 

Hlavní cíle tohoto nového akčního plánu jsou následující: vylepšení stávajících předpisů 
v oblasti sociálního zabezpečení, odstranění správních překážek, posílení EURES (portál 
evropské mobility pracovníků) a zvýšení informovanosti Evropanů ohledně možnosti 
pracovat v zahraničí. 

Tento plán podporuje členské státy Unie, aby vylepšovaly platné právní předpisy a správní 
postupy, zejména tím, že zkoordinují hlediska týkající se sociálního zabezpečení s možností 
přenositelnosti nároků na penzijní připojištění.  Například Komise chce, aby do roku 2009 
bylo možné koordinovat záležitosti sociálního zabezpečení on-line, což by usnadnilo zavedení 
elektronické verze evropské karty zdravotního pojištění. 

Komise je přesvědčená o důležitosti a účinnosti sítě EURES, jakožto „jediného správního 
místa“ pro mobilitu pracovníků v Evropě, jehož role bude posílena. Síť EURES bude 
pokračovat v rozvíjení svých služeb a vyvine zvláštní úsilí, aby se přiblížila určité cílové 
skupině, například dlouhodobě nezaměstnaným, mladým pracujícím, starším pracujícím, 
ženám, vědcům, nezávislým pracovníkům a sezónním pracovníkům. 
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Posílení institucionálních kapacit EURES je jedním z cílů akčního plánu Komise.  Budoucí 
akce se zaměří na pomoc žadatelům o zaměstnání a členům jejich rodin, aby měli lepší přístup 
k většímu množství pracovních míst a kvalitnějšímu zaměstnání. Stejně tak plán zahrnuje 
podporu zaměstnavatelům, aby zaměstnávali zahraniční zaměstnance a snadněji tak pokryli 
nedostatek pracovních sil, a aby se lépe vyrovnali s překážkami, se kterými se potýkají.  
Mezitím místní, regionální a vnitrostátní orgány budou profitovat z užší spolupráce a 
zjednodušené správy sociálního a důchodového zabezpečení a budou povzbuzeny, aby se 
chopily iniciativ, které usnadní mobilitu. 

 Mimo jiné uspořádání „Evropského dnů pracovních příležitostí“ umožní široké veřejnosti 
přístup k nabídkám zaměstnání zaměstnanců Evropské unie a k informacím o možnostech 
a výhodách profesní mobility. 

Zpráva Parlamentu podporuje iniciativy Komise a doporučuje dodatečné akce, stejně jako 
přísnou kontrolu zavádění evropských právních předpisů v této oblasti. Zároveň také 
upozorňuje zejména na problémy týkající se sociálního a zdravotního pojištění a také 
na správní a právní překážky profesní mobility. Konečně, vyhodnocuje výsledky zavedených 
programů a platforem na evropské úrovni za účelem zvýšení profesní mobility a formuluje 
doporučení s cílem zlepšit jejich fungování. 
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