
 
Čo robí EÚ proti nezamestnanosti
 
Nezamestnanosť v EÚ od roku 2013 postupne klesala, no počas koronakrízy prišlo o
prácu mnoho ľudí. Prečítajte si, ako EÚ pracuje na znižovaní nezamestnanosti a bojuje
proti chudobe.
 

Aj keď sa podmienky na trhu práce v EÚ a práva pracovníkov v posledných rokoch výrazne
zlepšili, boj proti nezamestnanosti a socioekonomickým dopadom koronakrízy zostáva jednou z
hlavných výziev EÚ na ceste ku kvalitným pracovným miestam a sociálne inkluzívnej Európe.
 
Prečítajte si aj: Ekonomické dopady koronavírusu: 100 miliardová pomoc proti prepúšťaniu
zamestnancov
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/eu-a-koronavirus
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/eu-affairs/20170616STO77648/socialna-europa-o-com-je-europska-socialna-politika
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/eu-a-koronavirus/20200416STO77205/100-miliardova-pomoc-proti-prepustaniu-zamestnancov-v-dosledku-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/eu-a-koronavirus/20200416STO77205/100-miliardova-pomoc-proti-prepustaniu-zamestnancov-v-dosledku-covid-19


EÚ vynakladá významné úsilie v mnohých oblastiach vrátane pomoci mladým ľuďom pri vstupe
na trh práce, boja proti dlhodobej nezamestnanosti, zvyšovania úrovne zručností a uľahčovania
pracovnej mobility.
 
Miera nezamestnanosti v EÚ 
V apríli 2021 bola miera nezamestnanosti v eurozóne 8 %, čo predstavuje medzimesačný
pokles o desatinu percentuálneho bodu. Medziročne narástla - v apríli 2020 bola na úrovni 7,3
%.
 
Právomoci EÚ a právomoci členských štátov 
Krajiny EÚ sú naďalej najviac zodpovedné za politiku zamestnanosti a sociálnu politiku. EÚ
však dopĺňa a koordinuje ich opatrenia a podporuje výmenu najlepších postupov.
 
Podľa článku 9 Zmluvy o fungovaní Európskej únie by mala EÚ pri vymedzovaní a
uskutočňovaní všetkých svojich politík a činností zohľadňovať cieľ vysokej úrovne
zamestnanosti.
 
Európska stratégia zamestnanosti 
Krajiny EÚ stanovili v roku 1997 súbor spoločných cieľov a cieľov politiky zamestnanosti na boj
proti nezamestnanosti a na vytváranie viac a lepších pracovných miest v EÚ. Táto politika je
známa aj ako Európska stratégia zamestnanosti (ESZ).
 
Európska komisia monitoruje a vykonáva stratégiu prostredníctvom európskeho semestra,
ročného cyklu koordinácie hospodárskych politík a politík zamestnanosti na úrovni EÚ.
 
Sociálna a zamestnanostná situácia v Európe sa hodnotí v kontexte európskeho semestra a na
základe usmernení pre zamestnanosť, spoločných priorít a cieľov pre vnútroštátne politiky
zamestnanosti. S cieľom pomôcť krajinám EÚ pri zlepšovaní Komisia vydáva odporúčania pre
jednotlivé krajiny na základe ich pokroku pri dosahovaní cieľov.
 
Ako sa financuje podpora zamestnanosti v EÚ 
Európsky sociálny fond (ESF) je hlavným nástrojom Európy na zabezpečenie
spravodlivejších pracovných príležitostí pre všetkých, ktorí žijú v EÚ: zamestnancov, mladých
ľudí a všetkých tých, ktorí si hľadajú prácu.
 
Európsky parlament navrhol zvýšiť financovanie fondu v dlhodobom rozpočte Únie na obdobie
2021 až 2027. Nová verzia fondu, známa ako Európsky sociálny fond plus (ESF +) s
rozpočtom 88 miliárd eur sa sústreďuje na vzdelávanie, odbornú prípravu a celoživotné
vzdelávanie, ako aj na zlepšenie prístupu ku kvalitnému zamestnaniu pre všetkých, sociálne
začlenenie a boj proti chudobe.
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https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Unemployment_statistics
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2012/326/01#C_2012326EN.01004701
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sk&catId=101
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/economy/20160613STO31998/european-semester-coordinating-economic-policies-between-eu-countries
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018D1215
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=sk
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/viacrocny-financny-ramec
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/viacrocny-financny-ramec
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20181129STO20519/poslanci-su-za-posilnenie-a-zefektivnenie-europskeho-socialneho-fondu


Cieľom Programu v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) je pomôcť pri
modernizovaní politiky zamestnanosti a sociálnej politiky, zlepšiť prístup sociálnych podnikov
alebo zraniteľných osôb, ktoré chcú založiť mikropodnik, k financovaniu, a podporovať mobilitu
pracovnej sily prostredníctvom siete EURES. Európska sieť pracovných miest uľahčuje mobilitu
poskytovaním informácií zamestnávateľom a uchádzačom o zamestnanie a takisto obsahuje
databázu voľných pracovných miest a žiadostí o zamestnanie v celej Európe.
 
Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) podporuje pracovníkov, ktorí prišli o
prácu v dôsledku globalizácie, keď spoločnosti môžu zrušiť alebo presunúť svoju výrobu do
krajín mimo EÚ, alebo v dôsledku hospodárskej a finančnej krízy, pri hľadaní práce alebo pri
zakladaní vlastných podnikov.
 
Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) podporuje iniciatívy členských
štátov na poskytovanie potravín, základnej materiálnej pomoci a činností sociálneho
začleňovania najodkázanejším osobám.
 
Aktualizovaná verzia ESF+ zlučuje viacero existujúcich fondov a programov, ako sú ESF, EaSI,
FEAD a Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí, združuje ich zdroje a poskytuje
integrovanejšiu a cielenejšiu podporu.
 
Opatrenia proti nezamestnanosti mladých ľudí 
Medzi opatrenia EÚ na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí patrí záruka pre mladých ľudí,
ktorá je zameraná na to, aby všetci mladí ľudia vo veku do 30 rokov dostali do štyroch mesiacov
po tom, čo prídu o prácu alebo ukončia formálne vzdelávanie, kvalitnú ponuku zamestnania,
ďalšieho vzdelávania, učňovskej prípravy alebo stáže. Vykonávanie záruky pre mladých ľudí
podporujú investície EÚ prostredníctvom iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí.
 
Európsky zbor solidarity vytvára príležitosti pre mladých ľudí, aby sa venovali dobrovoľníckej
činnosti a pracovali na projektoch týkajúcich sa solidarity v celej Európe. Iniciatíva Tvoje prvé
pracovné miesto EURES pomáha mladým ľuďom vo veku 18 až 35 rokov, ktorí majú záujem
získať odborné skúsenosti v zahraničí, nájsť pracovnú stáž, stáž alebo učňovskú prípravu.
 
Správne zručnosti, správne pracovné miesto 
Podporou a zlepšovaním získavania zručností, zvyšovaním porovnateľnosti kvalifikácií a
poskytovaním informácií o dopyte po zručnostiach a pracovných miestach podporuje EÚ ľudí pri
hľadaní kvalitných pracovných miest a pri výbere povolania.
 
Nový program v oblasti zručností pre Európu, ktorý začal v roku 2016, pozostáva z desiatich
opatrení, ktoré majú ľuďom sprístupniť správne školenia a podporu a revidovať viaceré
existujúce nástroje, ako je európsky formát životopisov Europass.
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20160223IPR15436/Matching-job-seekers-and-vacancies-across-Europe
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=sk
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=sk
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20171201STO89305/ako-eu-pomaha-mladym-ludom-najst-si-zamestnanie
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=sk
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20180703STO07134/europsky-zbor-solidarity-prilezitosti-pre-mladych-ludi-video
https://ec.europa.eu/eures/public/sk/your-first-eures-job-js
https://ec.europa.eu/eures/public/sk/your-first-eures-job-js
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=sk


Dlhodobá nezamestnanosť 
Dlhodobá nezamestnanosť, čiže situácia, keď sú ľudia nezamestnaní dlhšie ako 12 mesiacov,
je jednou z príčin pretrvávajúcej chudoby. V niektorých krajinách EÚ je naďalej veľmi vysoká a
stále predstavuje takmer 50 % celkovej nezamestnanosti.
 
V záujme lepšej integrácie dlhodobo nezamestnaných na trh práce krajiny EÚ prijali
odporúčania: podporujú registráciu dlhodobo nezamestnaných na úradoch práce, individuálne
dôkladné hodnotenie s cieľom identifikovať ich potreby, ako aj individuálny plán na ich návrat do
práce (dohoda o pracovnej integrácii). Mali by byť k dispozícii každému, kto je nezamestnaný
18 alebo viac mesiacov.
 
Dlhodobá neprítomnosť v práci často vedie k nezamestnanosti a tomu, že pracovníci natrvalo
opúšťajú trh práce. Na udržanie v zamestnaní a opätovné začlenenie pracovníkov, ktorí trpia
zraneniami alebo chronickými zdravotnými problémami, vypracoval Európsky parlament v roku
2018 súbor opatrení pre členské štáty, na ktorých by mali pracovať, napríklad zvýšiť
prispôsobivosť pracovísk prostredníctvom programov rozvoja zručností, zabezpečiť pružné
pracovné podmienky a poskytnúť podporu pracovníkom (vrátane koučingu, prístupu k
psychológovi alebo terapeutovi).
 

Video
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/helping-recovering-people-back-into-the-job-market

Video
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/making-the-eu-a-better-place-to-work
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https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/helping-recovering-people-back-into-the-job-market
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Unemployment_rate_EU-28_2007-2017,_%25.PNG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0674&from=SK#page=13
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32016H0220(01)&qid=1456753373365
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/social/20180830STO11344/getting-back-to-work-after-a-long-sickness-or-injury-video
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/making-the-eu-a-better-place-to-work


Podpora mobility pracovníkov 
Uľahčenie práce v inej krajine môže pomôcť pri riešení problému nezamestnanosti. EÚ má k
dispozícii súbor spoločných pravidiel na ochranu sociálnych práv ľudí týkajúcich sa
nezamestnanosti, choroby, materstva/otcovstva, rodinných dávok atď. pri presťahovaní v rámci
Európy. Pravidlá o vysielaní pracovníkov stanovujú zásadu rovnakej odmeny za rovnakú prácu
na tom istom pracovisku.
 
Mohlo by vás zaujímať: Dopady globalizácie na zamestnanosť v EÚ
 
Viac o sociálnych politikách EÚ 
Ako EÚ posilňuje práva pracujúcich a zlepšuje pracovné podmienky
 
Ako EÚ pomáha mladým ľuďom nájsť si zamestnanie
 
Čo robí EÚ pre zdravie občanov: prehľad opatrení
 
Ako Európsky parlament presadzuje rodovú rovnosť v EÚ
 
Ďalšie informácie
Aké kroky podniká EÚ proti nezamestanosti (brífing v angličtine)

Informačné listy o EÚ - politika zamestnanosti
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https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=sk
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20171012STO85930/vysielanie-pracovnikov-v-eu-zakladne-fakty-a-reforma-pravidiel-infografika
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/socialne-zaclenenie/20190712STO56968/dopady-globalizacie-na-zamestnanost-v-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20190506STO44344/ako-eu-posilnuje-prava-pracujucich-a-zlepsuje-pracovne-podmienky
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/socialne-zaclenenie/20171201STO89305/ako-eu-pomaha-mladym-ludom-najst-si-zamestnanie
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/socialne-zaclenenie/20190705STO56307/co-robi-eu-pre-zdravie-obcanov-prehlad-opatreni
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20190712STO56961/ako-europsky-parlament-presadzuje-rodovu-rovnost-v-eu
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630274/EPRS_BRI(2018)630274_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk/sheet/54/employment-policy
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk/sheet/54/employment-policy

