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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o Európskom akčnom pláne pracovnej mobility (2007 – 2010)
(2008/2098(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 18, 
136, 145, 149 a 150,

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. decembra 2007 s názvom Mobilita, nástroj na 
zvýšenie počtu pracovných miest a zlepšenie ich kvality: Európsky akčný plán pracovnej 
mobility (2007 – 2010) (KOM(2007)0773),

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 
2005 o uznávaní odborných kvalifikácií,1

– so zreteľom na smernicu 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich 
rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských 
štátov,2

– so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 2241/2004/ES z 15. 
decembra 2004 o jednotnom rámci Spoločenstva pre transparentnosť kvalifikácií 
a schopností (Europass),3

– so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní 
systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú 
v rámci Spoločenstva,4

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. júna 2007 s názvom K spoločným zásadám 
flexiistoty: Flexibilitou a istotou k zvýšeniu počtu pracovných miest a zlepšeniu ich 
kvality (KOM(2007)0359),

– so zreteľom na záverečnú správu z 25. januára 2007 o uplatňovaní Akčného plánu 
Komisie pre zručnosti a mobilitu (KOM(2007)0024), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. februára 2002 o akčnom pláne pre zručnosti 
a mobilitu (KOM(2002)0072),

                                               
1 Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22.
2 Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77.
3 Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 6.
4 Ú. v. ES L 149, 5.7.1971, s. 2, nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1992/2006 z 18. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 392, 30.12.2006, s. 1).
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– so zreteľom na hospodársku štúdiu Európskej únie 2007 Organizácie pre hospodársku 
spoluprácu a rozvoj, najmä na jej kapitolu 8 s názvom Odstránenie prekážok geografickej 
mobility pracovníkov,

– so zreteľom na sprievodcu siete EURES na obdobie rokov 2007 – 2010 (usmernenia 
EURES), ktorý bol schválený v júni 2006,

– so zreteľom na správu o činnosti EURES za roky 2004 – 2005, ktorú predložila Komisia 
16. marca 2007 pod názvom K jednotnému Európskemu trhu práce: prínos EURES 
(KOM(2007)0116),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 5. septembra 2007, prijaté na základe otázky na ústne 
zodpovedanie B6-0136/2007, o správe o činnosti EURES za roky 2004 – 2005: 
K jednotnému Európskemu trhu práce: prínos EURES,1

– so zreteľom na uznesenie Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa stretli na 
zasadnutí Rady v Nice 14. decembra 2000, týkajúce sa akčného plánu mobility,2

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanoviská Výboru pre 
kultúru a vzdelávanie, Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a Výboru pre petície (A6-
0000/2008),

A. keďže sloboda pohybu a zdržiavania sa na území členských štátov je právom stanoveným 
v článku 18 Zmluvy o ES, ktoré potvrdzujú ustanovenia článkov 149 a 150 tej istej 
zmluvy, týkajúce sa práva na vzdelávanie a odbornú prípravu,

B. keďže mobilita pracovníkov na európskej úrovni je základným právom, ktoré zmluva 
európskym občanom poskytuje, a je jedným zo zásadných pilierov európskeho sociálneho 
modelu, ako aj jedným zo základných prostriedkov na dosiahnutie cieľov Lisabonskej 
stratégie,

C. keďže Komisia podporila zriadenie expertnej skupiny na vysokej úrovni zameranej na 
zlepšenie mobility Európanov, ktorej základným cieľom je určiť opatrenia, ktoré by 
mohli byť prijaté na zvýšenie mobility mladých ľudí, na skvalitnenie pomoci mobilite 
v oblasti odbornej prípravy a na zvýšenie mobility umelcov, riaditeľov podnikov 
a dobrovoľných pracovníkov,

D. keďže voľný pohyb pracovníkov predstavuje a bude predstavovať jednu zo štyroch 
základných slobôd stanovených v zmluve; keďže bol zaznamenaný výrazný pokrok 
v rámci právnych predpisov Spoločenstva, s cieľom zabezpečiť túto slobodu pohybu, 
najmä v oblasti sociálnych služieb, čo uľahčilo mobilitu rodinných príslušníkov 
pracovníkov pohybujúcich sa na území Európskej únie; keďže dosiahnutý pokrok 

                                               
1 Prijaté texty, P6_TA(2007)0376.
2 Ú. v. ES C 371, 23.12.2000, s. 4.
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v oblasti sociálnych služieb nezabránil tomu, aby sa v oblasti cezhraničnej mobility 
objavili ďalšie prekážky, ktoré sú v zásade administratívneho charakteru,

E. keďže Parlament v mnohých svojich uzneseniach poukázal na prekážky mobility a práva 
občanov Európskej únie usadiť sa mimo svojej krajiny pôvodu a navrhol riešenia na 
odstránenie týchto prekážok,

F. keďže sa dokázalo, že určenie prekážok a formulovanie návrhov nepostačovali na 
zbavenie sa týchto prekážok, ani na definitívne odstránenie problémov, ktoré obmedzujú 
voľný pohyb a mobilitu; keďže v minulosti boli v mnohých dokumentoch európskych 
inštitúcií tieto problémy zhrnuté a boli v nich navrhnuté nápravné opatrenia, ale nikdy sa 
nezrealizovali, 

G. keďže Parlament v týchto prípadoch uznal, že vôľa uplatňovať potrebné opatrenia nie 
vždy zodpovedá dôležitosti, ktorú občan pripisuje odstráneniu administratívnych 
a právnych prekážok mobility,

H. keďže Parlament pri viacerých príležitostiach vyjadril stanovisko k tejto záležitosti, ktorá 
priamo ovplyvňuje život európskych občanov; keďže v rámci svojho postavenia 
inštitúcie, ktorú priamo a demokraticky volia občania, bude aktívne pokračovať v hľadaní 
riešení všetkých problémov, s ktorými sa občania stretávajú, keď hodlajú vykonávať 
svoje práva na mobilitu na území Európskej únie,

1. víta iniciatívu Komisie a opätovne potvrdzuje ústredný význam mobility, či už ide 
o mobilitu medzi pracovnými miestami alebo medzi členskými štátmi alebo regiónmi, 
s cieľom dosiahnuť lisabonské ciele; podporuje realizáciu akčného plánu a želá si, aby 
bol informovaný o priebehu vykonávania činností, ktoré sa v ňom stanovujú;

2. domnieva sa, že Európska únia musí realizovať koncepciu mobility pracovníkov vo 
všetkých aspektoch politík Spoločenstva, najmä v oblastiach realizácie vnútorného trhu, 
zdaňovania, spravodlivosti a vnútorných záležitostí alebo práva obchodných spoločností; 
vyzýva Komisiu, aby z pracovnej mobility urobila prierezovú politiku, ktorá sa týmto 
spôsobom bude týkať všetkých príslušných oblastí európskych politík a do ktorej budú 
začlenené orgány všetkých úrovní;  

3. domnieva sa, že akčný plán Komisie sa venuje základným aspektom mobility, ale bolo by 
potrebné prijať viac činností, najmä pokiaľ ide o upevnenie prepojení medzi 
vzdelávacími systémami a pracovným trhom, ktoré môžu predstavovať napríklad činnosti 
v oblasti prípravy na mobilitu prostredníctvom vyučovania cudzích jazykov;

4. domnieva sa, že zvýšená pracovná mobilita by mohla zohrávať rozhodujúcu úlohu 
v podpore cieľov v oblasti hospodárskeho rastu a zamestnanosti stanovených 
v Lisabonskej stratégii; domnieva sa, že skvalitnenie pracovnej mobility v Európe môže 
byť reakciou na súčasný vývoj situácie, ktorý zahŕňa globalizáciu hospodárstva, starnutie 
obyvateľstva a rýchlu transformáciu pracovného trhu;
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5. je presvedčený, že pracovná mobilita je primeraným prostriedkom na posilnenie 
hospodárskeho a sociálneho rozmeru Lisabonskej stratégie, na účely dosiahnutia cieľov 
európskeho sociálneho programu a na riešenie série otázok, najmä otázok súvisiacich 
s globalizáciou, priemyselnými zmenami, technickým pokrokom, demografickým 
vývojom, migráciou a zmenami v sociálnom modeli a v modeli zamestnanosti;

6. opätovne potvrdzuje, že pracovná mobilita je kľúčovým nástrojom účinného fungovania 
vnútorného trhu, prostredníctvom plnenia cieľov Lisabonskej stratégie a uplatňovania 
zásad prijatých v oblasti flexiistoty;

7. zdôrazňuje, že mobilita pracovníkov vychádza zo základnej zásady voľného pohybu osôb 
v rámci vnútorného trhu; 

8. vyjadruje znepokojenie nad nedodržiavaním právnych predpisov o voľnom pohybe 
pracovníkov v niektorých členských štátoch, a to najmä pracovníkov pochádzajúcich 
z nových členských štátov; žiada, aby sa európske inštitúcie, najmä Parlament, vo väčšej 
miere zapájali do procesu, v rámci ktorého sa členským štátom povoľuje uplatňovanie 
prechodných období na prístup občanov nových členských štátov na ich trh práce počas 
prvých rokov po pristúpení daných štátov k EÚ;

9. vyjadruje znepokojenie nad istými iniciatívami, ktoré prijali členské štáty, ktorých 
cieľom je zmeniť a doplniť ich vnútorný právny rámec v oblasti prisťahovalectva, ale aj 
pokiaľ ide o voľný pohyb pracovníkov, spôsobom, ktorý je v rozpore so znením 
a duchom platných európskych právnych predpisov; žiada okamžité zastavenie takýchto 
postupov a vyzýva členské štáty, aby realizovali komplexné programy integrácie 
európskych občanov, s cieľom uplatňovať právo na voľný pohyb na ich území; 

10. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby spolupracovali na vypracovaní a realizácii 
programov na opätovné začlenenie občanov, ktorí sa do svojej krajiny pôvodu vrátia po 
tom, čo pracovali v inom členskom štáte;

11. domnieva sa, že v Európskej únii stále existuje množstvo administratívnych a právnych 
prekážok mobility pracovníkov, ako aj prekážok v oblasti vzájomného uznávania 
diplomov; opätovne potvrdzuje svoj záväzok nájsť riešenia týchto problémov a žiada 
Komisiu, aby pozorne monitorovala členské štáty, ktoré neuplatňujú európske právne 
predpisy v tejto oblasti; 

12. naliehavo žiada členské štáty, aby urýchlili proces zavedenia európskeho kvalifikačného 
rámca do praxe; domnieva sa, že napriek tomu, že harmonizácia tohto referenčného 
systému je stanovená až na rok 2010, jeho realizácia vo všetkých členských štátoch môže 
obmedziť ťažkosti, s ktorými sa stretávajú pracovníci;

13. vyzýva Komisiu, aby odstránila právne a administratívne prekážky a zdôrazňuje 
nevyhnutnosť skvalitnenia systému uznávania a akumulácie práv sociálneho 
zabezpečenia; 
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14. domnieva sa, že v súvislosti s novými formami mobility je potrebná analýza platných 
právnych predpisov na účely aktualizácie ustanovení a prispôsobenia sa novým 
charakteristikám európskeho pracovného trhu; rovnako zdôrazňuje potrebu analýzy 
účinného vykonávania právnych predpisov Spoločenstva týkajúcich sa voľného pohybu 
pracovníkov a práva zdržiavať sa na území pre pracovníkov a ich rodinných príslušníkov, 
a to vo všetkých členských štátoch;

15. hodlá opätovne diskutovať o problémoch v rámci systému sociálneho zabezpečenia 
a o skutočnosti, že mobilita pracovníkov môže v niektorých prípadoch viesť k strate 
sociálnych výhod; preto podporuje krok Komisie smerom k vypracovaniu nových 
právnych nástrojov, ktoré budú lepšie prispôsobené potrebám pracovného trhu 
a vyjadruje želanie, aby bol informovaný o výsledkoch konzultácií so všetkými 
zainteresovanými stranami;

16. podporuje návrh zameraný na skvalitnenie výmeny informácií medzi vnútroštátnymi 
orgánmi a návrh týkajúci sa zavedenia elektronickej verzie európskeho zdravotného 
preukazu; vyjadruje želanie získať viac informácií o tejto iniciatíve a o prínose, ktorý 
môže predstavovať pre skvalitnenie pracovnej mobility; žiada od Komisie, aby 
analyzovala možnosti budúceho zavedenia jednotného európskeho preukazu, ktorý bude 
obsahovať všetky informácie o príspevkoch, ktoré jeho nositeľ odviedol a o jeho 
sociálnych právach vo všetkých členských štátoch, v ktorých vykonával pracovnú 
aktivitu;

17. podporuje činnosti siete TRESS a požaduje, aby sa v rámci tejto siete naďalej skúmali 
rôzne modely mobility na účely príslušnej úpravy právnych predpisov Spoločenstva; 
žiada, aby Komisia do tejto siete zapojila čo najväčšie množstvo zamestnávateľov, keďže 
sú to práve oni, kto poskytuje pracovníkom pomoc pri vykonávaní formálnych náležitostí 
v oblasti sociálneho zabezpečenia alebo pri získavaní dokumentov potrebných na ich 
zamestnanie; nástojí na potrebe, aby databázy, ktoré spravuje sieť EURES, boli čo 
najjednoduchšie dostupné a pravidelne aktualizované;  

18. naďalej podporuje príspevok siete EURES k podpore mobility pracovníkov v Európskej 
únii; odporúča, aby sa medzi služby siete EURES zahrnulo informovanie o sieťach 
a internetových portáloch zameraných na určité odvetvia a tiež odporúča, aby táto sieť 
spolupracovala s inými informačnými zdrojmi v otázkach perspektív zamestnanosti 
v Európskej únii; 

19. podporuje ciele oznámené v rámci tretej časti akčného plánu pracovnej mobility týkajúce 
sa posilnenia inštitucionálnych kapacít siete EURES; poukazuje na rozmanitosť 
pracovného trhu a potrebu služieb prispôsobených všetkým skupinám pracovníkov, 
napríklad skupinám starších pracovníkov, samostatne zárobkovo činných osôb, 
sezónnych pracovníkov, pracovníkov so zníženou pracovnou schopnosťou atď.; 

20. poukazuje na prístup k sieti EURES pre občanov vidieckych oblastí alebo oblastí 
Európskej únie, ktoré disponujú len obmedzeným prístupom k internetu; vyzýva Komisiu 
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a členské štáty, aby týmto skupinám občanov umožnili prístup k informáciám, ktoré sa 
nachádzajú na tomto portáli;

21. domnieva sa, že doplnkový rozpočet vo výške 2 miliónov EUR vyčlenený do roku 2013 
na inovačné projekty v oblasti mobility je pomerne nízky vzhľadom na potrebu 
informovať čo najväčší počet európskych občanov o pracovnej mobilite v Únii;  

22. domnieva sa, že v súčasnosti existuje istý deficit v informovaní obyvateľstva o možných 
profesionálnych výhodách, ktoré môže predstavovať pracovná skúsenosť nadobudnutá 
v zahraničí a podporuje činnosť Komisie zameranú na informovanie občanov o týchto 
aspektoch;

23. naďalej podporuje opatrenia, akými sú burza práce, európske dni zvyšovania 
informovanosti o možnostiach práce na území Únie alebo aj Európske partnerstvo pre 
pracovnú mobilitu; domnieva sa však, že rozpočet určený na tieto opatrenia je vzhľadom 
na ciele súvisiace so zvyšovaním informovanosti o európskych činnostiach 
vykonávaných v tejto oblasti obmedzený;

24. uznáva osobitný charakter niektorých povolaní v oblastiach, akými sú kultúra alebo šport, 
v prípade ktorých je mobilita, či už geografická alebo profesionálna, ich neoddeliteľnou 
súčasťou; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby starostlivo preskúmali túto situáciu a aby 
prijali potrebné opatrenia, najmä pokiaľ ide o sociálne práva pracovníkov pracujúcich 
v týchto odvetviach, s cieľom neobmedzovať ich mobilitu administratívnymi prekážkami;

25. podporuje koncepciu mobility za spravodlivých podmienok a povzbudzuje jej zavedenie 
do praxe a požaduje od Komisie, aby dohliadala na jej uplatňovanie, napríklad 
prostredníctvom zapojenia organizácií jednotlivých odvetví, ktoré zastupujú pracovníkov 
a zamestnávateľov;  

26. s poľutovaním poukazuje na pretrvávajúcu existenciu prekážok súvisiacich s mobilitou 
pracovníkov, ktoré môžu spôsobiť, že pracovníci neprijmú ponuku pracovať v zahraničí, 
týmito prekážkami sú napríklad ťažkosti s hľadaním práce pre partnera/partnerku 
pracovníka, zvýšené náklady na presťahovanie, riziko straty istých daňových výhod alebo 
výhod vyplývajúcich z odvádzania príspevkov do vnútroštátneho dôchodkového systému, 
platieb zdravotným poisťovniam alebo do fondu nezamestnanosti;  

27. vyzýva Komisiu a členské štáty k tomu, aby presadzovali programy na podporu 
profesionálnej mobility mladých ľudí; domnieva sa, že tieto programy by mali vychádzať 
zo vzťahov medzi zamestnávateľom a pracovníkom a z uznania pridanej hodnoty 
skúsenosti nadobudnutej mimo krajiny pobytu;  

28. blahoželá Komisii k jej podnetu na konzultovanie všetkých subjektov zapojených do 
presadzovania pracovnej mobility na európskej úrovni; domnieva sa, že tento dialóg 
zvýši transparentnosť, urýchli zavedenie primeranej mobility do praxe a posilní zásady 
a hodnoty získané na tomto základe;
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29. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii, ako aj vládam 
členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Mobilita pracovníkov je kľúčovým prvkom realizácie cieľov Lisabonskej stratégie. Napríklad 
len počas uplynulých dvoch rokov realizácia tejto stratégie týkajúcej sa hospodárskeho rastu 
a zamestnanosti viedla k vytvoreniu takmer 6,5 milióna pracovných miest a toto číslo sa do 
roku 2009 môže zvýšiť o ďalších 5 miliónov.

Z prieskumov Eurobarometra (2006) vyplýva, že Európania si uvedomujú význam mobility 
pracovníkov a jej pozitívne vplyvy na európsku integráciu (57 % občanov zastáva tento
názor), ale len málo z nich je pripravených pristúpiť k tomuto kroku. V súčasnosti len 2 % 
z opýtaných Európanov pracuje v inej krajine Únie, ako je ich krajina pôvodu, a 5,5 % 
vyjadrilo svoj zámer odísť do zahraničia. 

Rovnako je možné potvrdiť, že programy, ktoré sa v tejto oblasti realizujú, a ktoré nadväzujú 
na zmeny právnych predpisov zamerané na uľahčenie mobility pracovníkov v uplynulých 
rokoch, vo výraznej miere skvalitnili podmienky pracovného pobytu v inej krajine. Napriek 
tomu tejto mobilite stále bránia mnohé prekážky administratívneho, právneho, daňového 
alebo sociálneho charakteru. Administratívne prekážky sú spôsobené v zásade osobitným 
typom byrokracie, ktorý existuje v každej krajine, a rozdielmi medzi vnútroštátnymi právnymi 
predpismi týkajúcimi sa pracovného trhu, za odstránenie týchto prekážok sú teda vo veľkej 
miere zodpovedné členské štáty. 

Európska únia však môže zlepšiť túto situáciu v legislatívnej oblasti prostredníctvom 
pristúpenia k preskúmaniu platných právnych predpisov a k ich aktualizácii s cieľom 
prispôsobiť ich súčasným potrebám pracovného trhu. 

S cieľom podporiť činnosti zamerané na odstránenie praktických prekážok mobility, 
s ktorými sa neustále stretávajú žiadatelia o prácu, pracovníci a zamestnávatelia, Európska 
komisia v decembri 2007 začala realizovať Európsky akčný plán pracovnej mobility, ktorý sa 
bude vykonávať až do roku 2010. 

Základnými cieľmi tohto nového akčného plánu sú: skvalitnenie súčasnej regulácie v oblasti 
sociálneho zabezpečenia, odstránenie administratívnych prekážok, posilnenie siete EURES 
(Európsky portál pre pracovnú mobilitu) a zvyšovanie informovanosti Európanov o možnosti 
pracovať v zahraničí. 

V rámci tohto plánu sa členské štáty Únie povzbudzujú k tomu, aby skvalitnili platné právne 
predpisy a správne postupy, najmä prostredníctvom koordinácie prvkov týkajúcich sa 
sociálneho zabezpečenia s prenosnosťou práv na doplnkový dôchodok. Komisia si napríklad 
želá, aby bolo do roku 2009 možné koordinovať zložky sociálneho zabezpečenia 
v elektronickej podobe, čo uľahčí zavedenie elektronickej verzie európskeho zdravotného 
preukazu. 
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Komisia je presvedčená o význame a účinnosti siete EURES, ktorá predstavuje jednotné 
kontaktné miesto pre mobilitu pracovníkov v Európe, a ktorej úloha sa posilní. Sieť EURES 
bude naďalej rozvíjať svoje služby a vynaloží osobitné úsilie na zasiahnutie určitých 
cieľových skupín, napríklad dlhodobo nezamestnaných, mladých pracovníkov, starších 
pracovníkov, ženy, výskumných pracovníkov, samostatne zárobkovo činné osoby 
a sezónnych pracovníkov.

Posilnenie inštitucionálnych kapacít siete EURES je jedným z cieľov akčného plánu Komisie. 
Budúce opatrenia sa zameriavajú na pomoc žiadateľom o zamestnanie a ich rodinným 
príslušníkom, s cieľom zabezpečiť lepší prístup k väčšiemu počtu kvalitnejších pracovných 
miest. Rovnako sa v pláne podporujú zamestnávatelia, ktorí poskytujú prácu zahraničným 
zamestnancom, s cieľom jednoduchšie doplniť nedostatok pracovnej sily a ľahšie prekonať 
prekážky, ktorým čelia. Medzičasom budú miestne, regionálne a vnútroštátne orgány 
využívať výhody lepšej koordinácie a zjednodušeného riadenia sociálneho zabezpečenia 
a dôchodkov a budú sa povzbudzovať k tomu, aby prijímali iniciatívy zamerané na uľahčenie 
mobility.

Okrem toho organizácia Európskych dní pracovných príležitostí umožní širokej verejnosti 
prístup k ponukám práce od zamestnávateľov v Európskej únii a k informáciám 
o možnostiach a výhodách profesionálnej mobility.

V správe Parlamentu sa podporujú iniciatívy Komisie a odporúčajú sa doplnkové opatrenia, 
ako aj prísna kontrola vykonávania európskych právnych predpisov v tejto oblasti. Rovnako 
sa upozorňuje najmä na problémy týkajúce sa sociálneho zabezpečenia a zdravotného 
poistenia, ako aj na administratívne a právne prekážky brániace pracovnej mobilite. Na záver 
Parlament hodnotí výsledky programov a platforiem, ktoré sa realizujú na európskej úrovni, 
s cieľom zvýšiť pracovnú mobilitu a formuluje odporúčania na skvalitnenie ich fungovania. 
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