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1. Všeobecná spôsobilosť, angažovanosť na európskej úrovni a osobná nezávislosť 

Ktoré aspekty vašich osobných kvalifikácií a skúseností sú zvlášť dôležité na to, aby ste 

sa stali komisárom a presadzovali všeobecné európske záujmy, najmä v oblasti, za ktorú 

by ste mali niesť zodpovednosť? Čo vás motivuje? Ako budete prispievať k návrhu 

strategického plánu Komisie? Ako budete uplatňovať rodové hľadisko a ako ho budete 

začleňovať do všetkých oblastí politiky svojho portfólia? Aké záruky nezávislosti môžete 

poskytnúť Európskemu parlamentu a ako by ste zabezpečili, aby žiadna vaša činnosť 

v minulosti, súčasnosti ani budúcnosti nemohla spochybniť plnenie vašich úloh v rámci 

Komisie? 

Do európskych záležitostí sa zapájam po celú moju profesionálnu kariéru: ako štátny 

zamestnanec, aj ako minister luxemburskej vlády. Som luxemburský občan a od útleho veku 

som oddaný európskej integrácii, keďže som presvedčený, že len silná Európa dokáže 

postaviť veľkým výzvam, ktorým Európania čelia. Pevne verím v základné hodnoty a zásady, 

na ktorých je Európa založená, a v nasledujúcich rokoch vynaložím všetku svoju energiu na 

ochranu demokracie a podporu sociálnej spravodlivosti. Zároveň som odhodlaný zasadzovať 

sa za rovnaké práva, dosiahnutie súdržnosti a spoločnej prosperity, ktoré sú základnými 

cieľmi od začiatku našej Únie. 

Ako sa uvádza v novom strategickom programe na roky 2019 – 2024, ktorý Európska rada 

prijala v júni, ako aj v politických usmerneniach, ktoré v júli predložila zvolená predsedníčka: 

Európa musí nielenže stáť na čele prechodu k zdravej planéte a novej digitálnej agendy; musí 

takisto konať inkluzívnejšie, zbližovať ľudí, podporovať integráciu a prispôsobiť naše 

jedinečné sociálne trhové hospodárstvo novým ambíciám. S Európskym parlamentom budem 

spolupracovať na riešení výziev, ktorým Únia a jej inštitúcie čelia. 

Som presvedčený o tom, že na to, aby sme dosiahli spravodlivé a inkluzívne hospodárstvo, 

musíme uprednostniť záujmy ľudí, riešiť rastúce nerovnosti, prijať rozmanitosť a brániť 

medzinárodnú spoluprácu v duchu multilateralizmu a v úzkom partnerstve s Organizáciou 

Spojených národov, najmä pokiaľ ide o vykonávanie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. Po 

hospodárskej a finančnej kríze, ktorá prerástla aj do sociálnej krízy, sa musíme 

pretransformovať na inkluzívnejšiu spoločnosť sústredenú na človeka, ktorá zostáva založená 

na hodnotách a dôvere. Európa musí spraviť zo sociálneho rozmeru ťažisko svojich politík 

a podporiť vzostupné hospodárske a sociálne zbližovanie. 

Mám v úmysle podporovať v tomto duchu všeobecný európsky záujem a zúčastňovať sa na 

práci Komisie, ktorú povedie Ursula Von der Leyenová. Využijem všetky svoje znalosti 

a skúsenosti na to, aby som jej a svojim budúcim kolegom pomáhal presadzovať priority 

Európskej únie a čo najužšie spolupracovať s Európskym parlamentom, Radou, so všetkými 

príslušnými zainteresovanými stranami vrátane občianskej spoločnosti, a najmä so sociálnymi 
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partnermi, s cieľom dosiahnuť politické ciele, ktoré zvolená predsedníčka uviedla vo svojich 

politických usmerneniach. 

Keďže som bol v rokoch 2009 až 2018 ministrom práce, zamestnanosti a sociálnych vecí, 

som presvedčený, že mám znalosti a skúsenosti potrebné na vykonávanie funkcie komisára 

zodpovedného za oblasť zamestnanosti a sociálnych vecí. Počas luxemburského 

predsedníctva v roku 2015 som predsedal Rade pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie 

a spotrebiteľské záležitosti. Dvakrát, v rokoch 2005 a 2015, som mal takisto príležitosť 

zastupovať predsedníctvo Rady v rokovaniach s Európskym parlamentom. 

Ak budem zvolený do funkcie komisára, chcem posilniť sociálny rozmer Európy tým, že 

budem dodržiavať všetky hodnoty a zásady zakotvené v zmluvách EÚ, najmä tie, ktoré sú 

uvedené v článkoch 2 a 3 Zmluvy o Európskej únii, pričom budem sledovať všeobecné ciele 

stanovené v článkoch 8, 9, 10 a 11 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Posilnenie sociálnej 

Európy si vyžaduje holistický prístup. Musíme urýchliť vykonávanie Európskeho piliera 

sociálnych práv a účinne podporovať synergie medzi všetkými príslušnými aktérmi, 

politikami, nástrojmi a financovaním. Moja práca bude založená na zásadách kolegiality, 

spravodlivosti, transparentnosti a inkluzívnosti. 

Presadzovanie rodovej rovnosti je predpokladom dosiahnutia udržateľného rozvoja 

a budovania spravodlivých, moderných a inkluzívnych spoločností v EÚ, ako aj vo svete. 

Hľadisko rodovej rovnosti budem uplatňovať vo všetkých oblastiach politiky a právnych 

predpisoch týkajúcich sa môjho portfólia. Budem úzko spolupracovať s mojimi kolegami 

zodpovednými za rodovú rovnosť v rámci novej európskej stratégie pre rodovú rovnosť 

načrtnutej v politických usmerneniach, ktoré predstavila zvolená predsedníčka, pričom sa 

zameriam najmä na aspekty zamestnanosti v otázkach rodovej rovnosti a budem konať v plnej 

súčinnosti s pracovnou skupinou pre rovnosť, ktorá bude zriadená. 

Zaväzujem sa, že hneď ako budem nominovaný, budem vzorne dodržiavať povinnosti 

nezávislosti, transparentnosti, nestrannosti a dostupnosti, ktoré sú stanovené v článku 17 ods. 

3 Zmluvy o Európskej únii a v článku 245 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 

Ak budem vymenovaný do funkcie komisára, budem v plnej miere dodržiavať literu a ducha 

zmlúv, najmä povinnosť konať v európskom záujme a bez nasledovania akýchkoľvek 

pokynov. Budem dodržiavať aj kódex správania členov Európskej komisie a jeho ustanovenia 

o konflikte záujmov. Moje vyhlásenie o záujmoch je kompletné a verejne prístupné 

a v prípade každej zmeny ho budem rýchlo aktualizovať. 

2. Riadenie úradu a spolupráca s Európskym parlamentom 

Ako by ste posúdili svoju úlohu člena kolégia komisárov? V čom by podľa vás mala 

spočívať vaša zodpovednosť voči Parlamentu za vaše kroky a za činnosť vašich 

útvarov? Aké konkrétne záväzky ste pripravený prijať, pokiaľ ide o zvyšovanie 

transparentnosti, posilňovanie spolupráce a prijímanie účinných následných opatrení 

vyplývajúcich z pozícií Parlamentu a jeho požiadaviek týkajúcich sa legislatívnych 

iniciatív? Ste v súvislosti s plánovanými iniciatívami alebo prebiehajúcimi postupmi 

pripravený poskytovať Parlamentu rovnaké informácie a dokumenty ako Rade? 

Ako budúci člen kolégia budem plne rešpektovať zásadu kolegiality a budem niesť plnú 

politickú zodpovednosť za činnosti v oblasti, za ktorú zodpovedám, ako sa uvádza 

v poverovacom liste, ktorý mi bol zaslaný 10. septembra. Keďže som skutočne presvedčený 
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o tom, že kolégium je tím, všetkých svojich kolegov úzko zapojím do koncipovania, 

vypracovania a realizácie politických iniciatív z mojej oblasti pôsobnosti. 

Úloha a spolupráca s Európskym parlamentom a jeho výbormi 

Keďže som v súčasnosti poslancom Európskeho parlamentu, o kľúčovom význame tejto 

inštitúcie som skalopevne presvedčený. Spolupráca s Európskym parlamentom je preto pre 

mňa mimoriadne dôležitá. Mám v úmysle spolupracovať s Parlamentom a príslušnými 

výbormi vo všetkých fázach procesu tvorby politík a politického dialógu. 

Základom fungovania a dosahovania cieľov inštitucionálneho systému EÚ je účinná 

medziinštitucionálna spolupráca, keďže zabezpečuje efektívnosť a legitímnosť systému 

rozhodovania EÚ. Medziinštitucionálna spolupráca sa opiera o kľúčové zásady, ako je 

otvorenosť, vzájomná dôvera, efektívnosť a pravidelná výmena informácií. Politické 

usmernenia a poverovacie listy zvolenej predsedníčky von der Leyenovej v plnej miere 

odrážajú tieto zásady a zdôrazňujú zámer posilniť osobitný vzťah medzi Európskym 

parlamentom a Komisiou. Ak budem potvrdený vo funkcii komisára, budem sa usilovať 

o dosiahnutie tohto cieľa a budem pri tom plne rešpektovať ustanovenia Rámcovej dohody 

o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou z roku 2010 

a Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva z roku 2016. K rokovaniam o poslednej 

menovanej dohode som prispel vo funkcii zástupcu Rady. S cieľom vybudovať osobitné 

partnerstvo budem moju pravidelnú spoluprácu s Parlamentom riadiť otvorene, transparentne 

a konštruktívne. 

V súlade s politickými usmerneniami zvolenej predsedníčky von der Leyenovej som 

pripravený aktívne sa zúčastňovať na všetkých príslušných parlamentných rozpravách, 

zasadnutiach výborov a rokovaniach v rámci trialógu. Budem dbať na to, aby parlamentné 

výbory boli zapojené do každej významnejšej problematiky v mojej kompetencii. Zároveň si 

plne uvedomujem dôležitosť rovnakého prístupu k Parlamentu aj Rade. V tejto súvislosti je 

v zmysle politických usmernení mimoriadne dôležité vo všetkých sociálnych politikách prejsť 

k spolurozhodovaniu s náležitým ohľadom na úlohu sociálnych partnerov, ako sa stanovuje 

v článkoch 154 a 155 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Som presvedčený, že Komisia sa 

musí zodpovedať priamo voleným poslancom Európskeho parlamentu, a to nielen v rámci 

riadneho legislatívneho postupu. 

Takisto sa zaväzujem, že vzťahy s mojimi kolegami a s útvarmi pod mojím vedením budú 

založené na lojálnosti, dôvere, transparentnosti, pravidelnom obojsmernom toku informácií 

a vzájomnej pomoci. Konkrétne zabezpečím pravidelnú výmenu informácií s predsedami 

príslušných parlamentných výborov, budem priamo komunikovať s koordinátormi výborov 

a ich členmi a zaistím, aby som bol k dispozícii na bilaterálne stretnutia. Taktiež sa postarám 

o to, aby bol Európsky parlament pravidelne informovaný, najmä pred veľkými udalosťami 

a v kľúčových etapách medzinárodných rokovaní v oblastiach, za ktoré som zodpovedný. 

Takisto zaistím, aby otázky poslancov Európskeho parlamentu určené Komisii, ktoré spadajú 

do oblasti mojej pôsobnosti, boli zodpovedané rýchlo a presne a nebyrokratickým spôsobom. 

Pred plénum Európskeho parlamentu a/alebo jeho výbory predstúpim vždy, keď budem 

vyzvaný, aby som zodpovedal otázku alebo podal konkrétnu odpoveď. 

Transparentnosť 
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V politických usmerneniach zvolenej predsedníčky von der Leyenovej sa zdôrazňuje, že 

v záujme opätovného získania dôvery občanov v Úniu by naše inštitúcie mali fungovať 

otvorene a vo vzťahu k transparentnosti bezchybne. S Európskou radou a Parlamentom 

budem úzko spolupracovať na väčšej transparentnosti legislatívneho procesu. Občania by 

mali vedieť, s kým sa my ako inštitúcie, ktoré im slúžia, stretávame a diskutujeme a aké 

stanoviská v legislatívnom procese obhajujeme. Posilnenie medziinštitucionálnej spolupráce 

podporou legitímnosti a zodpovednosti zvýši efektívnosť EÚ a dobrú správu vecí verejných. 

Preto som plne odhodlaný vykonávať rozsiahle ustanovenia o transparentnosti a toku 

informácií uvedené v Rámcovej dohode o vzťahoch medzi Európskym parlamentom 

a Európskou komisiou a Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým 

zabezpečím, aby sa tieto ustanovenia dodržiavali v mojich štruktúrovaných dialógoch a iných 

stykoch s parlamentnými výbormi. 

Komisia bude takisto pokračovať v úsilí informovať občanov o svojich činnostiach, a to 

prostredníctvom dialógov s občanmi. Okrem toho budú návrhy politík v oblasti mojej 

zodpovednosti založené na riadnych konzultáciách s relevantnými zainteresovanými stranami, 

odborníkmi, sociálnymi partnermi a verejnosťou v súlade so zásadami lepšej právnej 

regulácie. 

Následné opatrenia vyplývajúce z pozícií Parlamentu a jeho požiadaviek týkajúcich 

sa legislatívnych iniciatív 

Zvolená predsedníčka von der Leyenová podporuje právo Európskeho parlamentu na 

legislatívnu iniciatívu. Zaviazala sa, že Komisia pod jej vedením zareaguje na uznesenia 

Parlamentu prijaté väčšinou hlasov svojich poslancov legislatívnym aktom, a to pri plnom 

zohľadnení zásad proporcionality, subsidiarity a lepšej tvorby práva. S týmto cieľom plne 

súhlasím a v rámci záväzku budúceho kolégia prehĺbiť partnerstvo s Európskym parlamentom 

budem s Parlamentom úzko spolupracovať v každej etape prípravy a rokovaní o uzneseniach. 

Som odhodlaný úzko spolupracovať s príslušnými parlamentnými výbormi a aktívne a osobne 

sa zapájať do prípravy uznesení. Som pevne presvedčený, že to zlepší dialóg, posilní dôveru 

a zmysel spolupráce pri dosahovaní spoločného cieľa 

Komisia bude tiež účinne reagovať na pozície Parlamentu, okrem iného tak, že v súlade 

s rámcovou dohodou odpovie na parlamentné uznesenia alebo žiadosti predložené na základe 

článku 225 ZFEÚ do troch mesiacov od ich prijatia. Komisia zabezpečí nad týmto procesom 

politický dohľad. 

Takisto som odhodlaný plne rešpektovať úlohu sociálnych partnerov, ako sa stanovuje 

v článkoch 154 a 155 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 

Poskytovanie informácií a dokumentov 

V nadväznosti na to, čo som uviedol o zapojení parlamentných výborov do každej 

významnejšej problematiky v mojej kompetencii, a to v rovnakom čase a za rovnakých 

podmienok ako v Rade, som si plne vedomý, že poskytovanie informácií a dokumentov je 

zásadnou súčasťou prehlbovania partnerstva medzi Európskym parlamentom a Komisiou. 

Preto sa zaväzujem plne vykonávať príslušné ustanovenia Rámcovej dohody medzi týmito 

dvoma inštitúciami, ako aj ustanovenia Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva. 

V Lisabonskej zmluve sa stanovuje rovnosť Parlamentu a Rady ako spoluzákonodarcov a ja 
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zabezpečím, aby sa táto rovnosť dodržiavala, pokiaľ ide o výmenu informácií v oblastiach, za 

ktoré som zodpovedný. 

 

Otázky Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci 

 

3.  Úplné vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv má zásadný význam pre 

riešenie výziev, ktorým EÚ čelí. Na ktorých legislatívnych pilieroch máte v úmysle 

budovať sociálnu Európu a aké konkrétne legislatívne návrhy a finančnú podporu 

plánujete na úrovni Únie s cieľom dosiahnuť, aby sa sociálny pokrok a spravodlivý 

prechod na udržateľnú spoločnosť stali realitou pre všetkých ľudí v Európe? 

 

Európa čelí mnohým výzvam a trendom, na ktoré treba reagovať ambiciózne. Keďže naše 

ekonomiky a spoločnosti prechádzajú digitálnou a ekologickou transformáciou a čelia 

demografickým zmenám, je dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby sa sociálne práva 

a spravodlivosť stali ťažisko prechodu k udržateľnej Európe. Závisí od toho náš úspech ako 

sociálne trhového hospodárstva a ako globálneho aktéra. Som pevne presvedčený o tom, že 

aby Európa bola silnejšia, hospodársky a sociálne, musíme investovať do ľudí a zabezpečiť, 

aby Európania boli chránení a schopní čeliť týmto výzvam, čím podporíme ich blahobyt. 

 

Od začiatku som bol veľkým zástancom Európskeho piliera sociálnych práv. Zúčastnil som sa 

na sociálnom samite v Göteborgu, na ktorom bol tento pilier ohlásený Európskym 

parlamentom, Radou a Komisiou v novembri 2017. Pilier predstavuje silný politický záväzok 

hláv štátov a predsedov vlád EÚ, ako aj Európskeho parlamentu k lepšiemu uzákoneniu 

a vykonávaniu sociálnych práv. 

 

Pod vedením zvolenej predsedníčky von der Leyenovej a spolu s dezignovaným výkonným 

podpredsedom Dombrovskisom a mojimi ďalšími kolegami z Komisie urobím všetko pre to, 

aby som pomocou plnohodnotného akčného plánu a návrhov s konkrétnym účinkom v praxi 

vykonával práva a zásady Európskeho piliera sociálnych práv, a zabezpečil, aby boli pre 

našich občanov účinné a relevantné. 

 

Som presvedčený, že akčný plán by mal zahŕňať úroveň Únie a úroveň členských štátov 

v rámci ich príslušných právomocí a pri plnom rešpektovaní subsidiarity, ako sa zdôrazňuje aj 

v strategickom programe Európskej rady z júna 2019. Pokrok pri vykonávaní akčného plánu 

si vyžaduje spoločnú a aktívnu politickú angažovanosť všetkých partnerov, najmä 

v Európskom parlamente, s členskými štátmi, so sociálnymi partnermi a s ostatnými 

zainteresovanými stranami v občianskej spoločnosti. Sociálny dialóg zohráva ústrednú úlohu 

pri posilňovaní sociálnych práv a zvyšovaní udržateľného a inkluzívneho rastu. Vykonávanie 

piliera prispeje k celkovému cieľu, ktorým je plnenie cieľov OSN v oblasti udržateľného 

rozvoja v súlade s hlavnými zásadami, ktoré uviedla zvolená predsedníčka vo svojich 

politických usmerneniach a poverovacích listoch. 

 

Na úrovni Únie si to bude vyžadovať použitie všetkých nástrojov, ktoré sú v našom súbore 

nástrojov dostupné: od právnych nástrojov po koordináciu politík a financovanie. Zvolená 

predsedníčka zahrnula do svojich politických usmernení niekoľko iniciatív, ktoré patria do 

pôsobnosti piliera a ktoré rozviniem. Patria sem: 
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• právny nástroj pre spravodlivú minimálnu mzdu s náležitým ohľadom na tvorbu miezd 

podľa vnútroštátnych tradícií, prostredníctvom kolektívnych zmlúv alebo právnych 

ustanovení, 

• európska záruka pre deti, 

• posilnenie záruky pre mladých ľudí, 

• hľadanie spôsobov, ako zlepšiť pracovné podmienky pracovníkov platforiem, 

• aktualizácia programu v oblasti zručností, 

• zabezpečenie úplného vykonávania smernice o rovnováhe medzi pracovným 

a súkromným životom, 

• zintenzívnenie boja proti chudobe. 

 

Ďalšie návrhy budú mať zmysluplný prínos aj pre akčný plán, o ktorý budem so svojimi 

kolegami v kolégiu aktívne usilovať. Ide o: 

• návrh európskeho systému zaistenia v nezamestnanosti, 

• novú európsku stratégiu pre rodovú rovnosť vrátane opatrení na zavedenie záväzných 

opatrení týkajúcich sa transparentnosti odmeňovania. 

 

Tieto a ďalšie opatrenia zahrnuté v politických usmerneniach sú ambicióznym 

východiskovým bodom na začatie diskusie spolu s členskými štátmi, Európskym 

parlamentom, sociálnymi partnermi a organizáciami občianskej spoločnosti s cieľom 

zabezpečiť, aby sa 20 zásad piliera stalo realitou. 

 

V EÚ je stále viac ako 100 miliónov ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením. 

To je neprijateľné. V boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu sa musíme ďalej angažovať. 

Som odhodlaný plne využívať nástroje, ktoré mám k dispozícii, aby som zabezpečil 

dynamický trh pracovných miest, rovnaké príležitosti a spravodlivé pracovné podmienky, ako 

aj prosperujúci sektor sociálneho hospodárstva. Pokiaľ ide o sociálne začlenenie, ešte treba 

veľa urobiť, aby sa zabezpečila primeraná podpora príjmu, inkluzívne trhy práce a prístup ku 

kvalitným službám. V tejto súvislosti sa spolieham na to, že Európsky parlament so mnou 

preskúma, ako najlepšie stáť na strane tých, ktorí nás najviac potrebujú, a zároveň pri tom 

rešpektovať zásadu subsidiarity. 

 

Takisto som presvedčený, že môžeme a mali by sme robiť viac v oblasti zručností. 

Vzdelávanie a odborná príprava zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri zabezpečovaní rovnakých 

príležitostí a prístupu na trh práce, ale aj pri podpore rastu a prosperity prostredníctvom 

prebiehajúceho ekologického a digitálneho prechodu. Preto predložím aktualizovaný program 

v oblasti zručností s cieľom identifikovať a doplniť nedostatkové zručnosti, riešiť nesúlad 

medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami a podporovať zvyšovanie úrovne zručností 

a rekvalifikáciu a reagovať tak na výzvy týkajúce sa budúcnosti práce a digitalizácie našich 

ekonomík. Budem sa zaoberať najmä myšlienkou individuálnych vzdelávacích účtov pre ľudí 

v produktívnom veku, ktoré sú plne v súlade so zásadami 1 a 4 piliera. Ich úlohou bude 

umožniť jednotlivcom, aby sa stali hybnou silou svojej vlastnej kariéry a štúdia. 

 

Akčný plán by mal tiež nabádať členské štáty, aby začali prijímať opatrenia. Európsky 

semester by mal zostať hlavným nástrojom na začleňovanie podpory vysokej úrovne 

zamestnanosti, sociálnej ochrany a začlenenia a sociálnych práv do našich hospodárskych 

politík, pričom si treba uvedomiť, že hospodársky a sociálny pokrok sú vzájomne prepojené 

a rovnako dôležité. Opätovné zameranie európskeho semestra na integráciu cieľov v oblasti 

udržateľného rozvoja bude prostriedkom, ako preukázať, že v hospodárskom rozvoji musí ísť 

environmentálna udržateľnosť ruka v ruke so sociálnou udržateľnosťou. Je potrebné, aby 
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semester naďalej viedol členské štáty smerom k účinnejšiemu poskytovaniu sociálnych práv 

formou odporúčaní založených na faktoch a dôkladnej analýze vrátane monitorovania 

výsledkov v sociálnej oblasti prostredníctvom sociálneho prehľadu. Väčšie zameranie na 

zamestnanosť a výsledky v sociálnej oblasti okrem toho prispeje k zvýšeniu odolnosti 

a prehĺbeniu hospodárskej a menovej únie. 

 

Plnenie zásad piliera si vyžaduje viac investícií do ľudí. V prípade novej generácie fondov EÚ 

po roku 2020 sa budem snažiť zabezpečiť, aby podpora poskytovaná z Európskeho sociálneho 

fondu plus (ESF+) a iných fondov bola použitá na politické priority vytýčené v rámci 

európskeho semestra, ktoré sú v súlade so zásadami piliera. ESF+ ako hlavný nástroj EÚ na 

investovanie do ľudí podporí členské štáty pri riešení výziev, ako sú chudoba detí 

a nezamestnanosť mladých ľudí, najmä tam, kde z európskeho semestra a sociálneho 

prehľadu vyplynie, že nedosahujú dobré výsledky. Spolieham sa aj na záväzok Európskeho 

parlamentu, že počas nadchádzajúceho legislatívneho procesu zabezpečí tento súlad medzi 

našimi politickými prioritami a finančnými prostriedkami EÚ. 

 

Okrem toho musíme zaistiť, aby budúce generácie mohli žiť na čistej planéte. Musíme 

umožniť spravodlivý prechod pre všetkých. Mnohí pracujúci a rodiny sa obávajú, že 

k prechodu môže dôjsť na ich úkor alebo na úkor ich detí. Budúci fond na spravodlivú 

transformáciu uvedený v politických usmerneniach zvolenej predsedníčky bude poskytovať 

potrebnú podporu najviac postihnutým územiam a pripraví ľudí tak, aby mohli využívať 

výhody, ktoré vyplynú z prechodu na klimaticky neutrálne hospodárske modely. 

 

 

4.  Zvolená predsedníčka Ursula von der Leyen sa vo svojich politických 

usmerneniach na roky 2019 – 2024 zaväzuje okrem iného zabezpečiť, aby mal každý 

pracovník v Únii spravodlivú minimálnu mzdu, vytvoriť európsku záruku pre deti 

a zmeniť záruku pre mladých ľudí na trvalý nástroj na boj proti nezamestnanosti 

mladých ľudí. 

 Môžete vysvetliť, z čoho presne tieto iniciatívy a záväzky pozostávajú, aké 

konkrétne nástroje a legislatívne a nelegislatívne iniciatívy prijmete na ich dosiahnutie 

a či a akým spôsobom sú zlučiteľné s vnútroštátnymi právnymi predpismi členských 

štátov a systémami kolektívneho vyjednávania v tých členských štátoch, v ktorých sa 

mzda stanovuje výlučne na základe kolektívneho vyjednávania? 

– spravodlivá minimálna mzda; 

 

V posledných rokoch sa v EÚ vytvorili milióny pracovných miest. Stále však čelíme 

problémom nerovnosti a chudoby pracujúcich. Zvolená predsedníčka to povedala jasne: každý 

pracujúci v EÚ by mal dostávať spravodlivú minimálnu mzdu. Budem sa snažiť zabezpečiť, 

aby sa oplatilo pracovať a aby práca s ohľadom na vnútroštátne hospodárske a sociálne 

podmienky poskytovala pracujúcemu dôstojný život. 

 

Návrh, ktorý vychádza z Európskeho piliera sociálnych práv, by si okrem toho vyžadoval, aby 

bola primeraná minimálna mzda stanovená transparentným a predvídateľným spôsobom. 

Takáto iniciatíva EÚ týkajúca sa minimálnych miezd by nielen chránila pracovníkov v celej 

Európe, ale mohla by tiež viesť k lepšej koordinácii politík EÚ, čo by členským štátom 

umožnilo riešiť spoločné výzvy účinnejšie a s cieľom dosiahnuť vzostupné hospodárske 

a sociálne zbližovanie. Táto iniciatíva by mohla zahŕňať spoločné zásady pre členské štáty, 

pokiaľ ide o stanovenie minimálnej mzdy, spoločné ukazovatele na posúdenie ich politík ako 

spôsobu podpory zbližovania pri plnom rešpektovaní právomocí členských štátov 
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a sociálnych partnerov, ako aj vnútroštátnych tradícií vyjednávania o mzdách. Preto je 

dôležité konzultovať so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami a zohľadňovať 

pritom harmonogram uvedený v politických usmerneniach, ktoré predložila zvolená 

predsedníčka. 

 

Spravodlivé minimálne mzdy možno skutočne stanoviť prostredníctvom kolektívnych zmlúv 

alebo právnych ustanovení v závislosti od tradícií jednotlivých krajín. Rovnako ako zvolená 

predsedníčka aj ja pevne verím v hodnotu sociálneho dialógu medzi zamestnávateľmi 

a odbormi, ľuďmi, ktorí najlepšie poznajú svoj sektor a región. 

 

– európska záruka pre deti; 

Plne súhlasím so záväzkom zvolenej predsedníčky vytvoriť európsku záruku pre deti. 

V súlade s Európskym pilierom sociálnych práv majú všetky deti právo na ochranu pred 

chudobou a znevýhodnené deti majú právo na osobitné opatrenia, ktoré zlepšia rovnosť 

príležitostí. Záruka pre deti by preto mala zhodnotiť existujúce opatrenia na vnútroštátnej 

úrovni a na úrovni EÚ s cieľom zabezpečiť, aby každé dieťa v núdzi malo prístup 

k základným službám, ako je zdravotná starostlivosť a vzdelávanie. Zabezpečím, aby sme 

dôkladne posúdili výsledky prebiehajúcej prípravnej akcie, ako požaduje Európsky parlament, 

s cieľom určiť najvhodnejší postup a nástroje potrebné na vykonávanie tejto záruky. 

 

Komisia môže podporiť členské štáty pri zlepšovaní prístupu k týmto základným službám 

prostredníctvom cielených politických usmernení a finančnej pomoci, najmä prostredníctvom 

európskych štrukturálnych a investičných fondov. Dovoľte mi pripomenúť, že deti v núdzi sú 

z európskych fondov podporované už počas súčasného programového obdobia. Pre 

budúcnosť je nevyhnutné, aby sme čo najviac využili potenciál budúceho Európskeho 

sociálneho fondu plus a v tejto súvislosti náležite zohľadnili požiadavky Európskeho 

parlamentu. 

 

V záujme zlepšenia situácie detí musíme často zlepšiť situáciu ich rodín. Z investícií určených 

na podporu rovnosti medzi mužmi a ženami vo všetkých oblastiach vrátane prístupu 

k zamestnaniu, kariérneho postupu, zosúladenia pracovného a súkromného života a podpory 

rovnakej odmeny za rovnakú prácu majú prospech aj deti. 

 

– záruka pre mladých ľudí; 

Rovnako ako zvolená predsedníčka aj ja som od začiatku veľkým zástancom záruky pre 

mladých ľudí, pretože je spúšťačom dôležitých štrukturálnych reforiem. Preto mám v úmysle 

posilniť náš spoločný záväzok voči mladým ľuďom, ktorý Európsky parlament a európski 

politickí lídri potvrdili v zásade 4 Európskeho piliera sociálnych práv. Pred šiestimi rokmi 

sme prijali záruku pre mladých ľudí, aby sme reagovali na závažnú krízu. Odvtedy pomohla 

3,5 miliónu mladých ľudí ročne získať lepšie vyhliadky do budúcnosti. 

 

V súčasnosti klesla nezamestnanosť mladých ľudí v EÚ na rekordne nízku úroveň. Medzi 

členskými štátmi a v rámci nich však existujú veľké rozdiely. Nezamestnanosť mladých ľudí 

je v niektorých krajinách stále príliš vysoká. V daných prípadoch ide o štrukturálny problém, 

ktorý si vyžaduje trvalú pozornosť. Aj požiadavky na zručnosti na trhu práce sa rýchlo menia. 

Prechod zo školy do zamestnania trvá dlhšie a mnohí mladí ľudia začínajú svoju kariéru 

dočasnými a atypickými zmluvami. Často im na začiatku ich kariéry chýba plná sociálna 

ochrana. Žiaľ, záruka pre mladých ľudí ešte nemá dosah na všetkých mladých ľudí, ktorí nie 

sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania či odbornej prípravy (NEET). 
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Pri riešení týchto problémov musíme byť ambicióznejší a musíme zabezpečiť, aby sa záruka 

pre mladých ľudí prispôsobila meniacim sa potrebám mladých ľudí. Som presvedčený, že by 

sme sa mali pozrieť na vekovú skupinu, ktorú podporujeme, a zistiť, ako zlepšiť kvalitu 

ponúk v rámci záruky pre mladých ľudí. Mali by sme hľadať spôsoby, ako posilniť 

partnerstvá medzi všetkými príslušnými zainteresovanými stranami, ako vybaviť mladých 

ľudí vhodnými zručnosťami (digitálnymi a ekologickými), ako podporovať integrovanejšie 

služby pre mladých ľudí a zabezpečiť lepšie profesijné poradenstvo. 

 

Tento cieľ si vyžaduje primeranú finančnú podporu na vnútroštátnej a európskej úrovni 

prostredníctvom budúceho Európskeho sociálneho fondu plus. Musíme zvýšiť naše úsilie, aby 

žiadny mladý človek nezostal bez pomoci. 

 

 

5.  Aké konkrétne legislatívne a nelegislatívne iniciatívy plánujete navrhnúť 

v oblasti, za ktorú ste zodpovedný, najmä s cieľom: 

 – zlepšiť zdravie a bezpečnosť pracovníkov a uľahčiť opätovné začlenenie 

pracovníkov, ktorí sa zotavujú, predovšetkým pokiaľ ide o škodlivé látky, stres 

a muskuloskeletálne poruchy a chronické choroby súvisiace s prácou vrátane rakoviny; 

 

Mám ambiciózne ciele, pokiaľ ide o zabezpečenie vysokej úrovne ochrany bezpečnosti 

a zdravia pri práci a preskúmanie možných spôsobov, ako v tejto oblasti napredovať 

a prekročiť súčasný strategický rámec, ktorý sa skončí v roku 2020. Je potrebné sociálnym 

partnerom, inšpektorátom práce a orgánom pôsobiacim v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci jasne signalizovať, že Únia je pripravená zabezpečiť vysoké štandardy na 

všetkých pracoviskách. Aby bol tento signál dostatočne silný, je potrebné riešiť predovšetkým 

smrteľné úrazy. Musíme dôkladne preskúmať politické nástroje na riešenie kľúčových rizík, 

ako sú rakovina, stres, duševné zdravie a muskuloskeletálne poruchy. Budem spolupracovať 

so sociálnymi partnermi a Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 

s cieľom rozvíjať medzi zamestnávateľmi a pracovníkmi skutočnú kultúru prevencie, pokiaľ 

ide o pracovný stres, muskuloskeletálne poruchy a chronické choroby. 

Takisto som zástancom toho, aby sme pokračovali v práci na aktualizácii smernice 

o karcinogénoch a aktualizovali limitné hodnoty pre látky, ktorým sú vystavené milióny 

pracovníkov v celej Európe; v kontexte transformácie našej ekonomiky to nadobúda ešte 

väčší význam. 

 

Nakoniec, zabezpečenie hladkého návratu do práce po chorobách rôzneho druhu má zásadný 

význam nielen pre samotných jednotlivcov a ich rodiny, ale aj pre podniky a spoločnosť ako 

celok. Vyžaduje si to koordinovaný prístup zahŕňajúci služby zamestnanosti, sociálne 

a zdravotnícke služby na vnútroštátnej úrovni a v úzkej spolupráci so sociálnymi partnermi. 

Na to, aby sme čo najrýchlejšie prispeli k opätovnému začleneniu ľudí do aktívneho 

pracovného života, by sme mali využívať Európsky sociálny fond. 

 

 – zabezpečiť, aby členské štáty mali dostatočnú flexibilitu pri vymedzovaní 

cieľových skupín pre prístup k sociálnemu bývaniu; 

 

Som presvedčený, že bývanie zohráva pri posilňovaní sociálneho začlenenia a súdržnosti 

kľúčovú úlohu. Investície do udržateľného bývania sú jedným zo základov ekologickej 

transformácie. Všetci, ktorí nemajú dostatok prostriedkov, by mali dostávať sociálnu pomoc 

a pomoc na bývanie, ako sa stanovuje v Charte základných práv Európskej únie. Charta 

hovorí jasne: s cieľom bojovať proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe Únia uznáva 
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a rešpektuje právo na sociálnu pomoc a pomoc pri bývaní s cieľom zabezpečiť dôstojnú 

existenciu všetkých osôb, ktoré nemajú dostatok prostriedkov, v súlade s právom Únie 

a vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou. V zásade 19 piliera sociálnych práv sa taktiež 

uvádza, že prístup k sociálnemu bývaniu a pomoci pri bývaní by sa mali poskytovať tým, 

ktorí ju potrebujú. Tieto základné zásady plne podporujem. Som presvedčený, že situácia 

v oblasti bývania v členských štátoch by sa mala v rámci európskeho semestra aj naďalej 

monitorovať a že na základe posúdenia sociálneho prehľadu by mali byť odporúčania pre 

jednotlivé krajiny v relevantných prípadoch starostlivo prispôsobené osobitným podmienkam, 

ktoré v rôznych členských štátoch existujú. 

 

Mám veľký záujem rokovať s Európskym parlamentom o ďalšom postupe EÚ na podporu 

členských štátov – v rámci právomocí Únie a v súlade so zásadou subsidiarity. 

 

 – zabezpečiť, aby oznámená európska stratégia v oblasti rodovej rovnosti šla nad 

rámec opatrení na podporu rodovej rovnosti v zamestnaní tak, aby zahŕňala stratégiu 

rozmanitosti a začlenenia, ktorá bude vhodná pre 21. storočie a bude obsahovať 

opatrenia na odstránenie rozdielov v odmeňovaní, kariére a dôchodkoch medzi ženami 

a mužmi a na predchádzanie diskriminácii v prípade všetkých osôb; 

 

Ako som už uviedol, budem sa usilovať o uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti vo všetkých 

oblastiach politiky, ktoré patria do mojej pôsobnosti. Plne podporujem svoju kolegyňu, 

dezignovanú komisárku pre rovnosť, Helenu Dalliovú a jej úlohu vypracovať ambicióznu, 

komplexnú, na budúcnosť orientovanú stratégiu zameranú na rodovú rovnosť. Potrebujeme 

stratégiu zameranú na riešenie štrukturálnej a systémovej nerovnosti, s ktorou sa ženy 

a dievčatá stále stretávajú, vrátane rodových rozdielov v zamestnanosti, odmeňovaní 

a dôchodkoch. Sociálni partneri zohrávajú zásadnú úlohu vo všetkých týchto otázkach, a preto 

je potrebné ich dôkladne zapojiť počas všetkých cyklov politík. Okrem rodovej rovnosti je 

zrejmé, že je potrebné riešiť rozsiahlejší program rovnosti a rozmanitosti, najmä pokiaľ ide 

o prístup na trh práce a situáciu na pracoviskách. Ako zvolená predsedníčka von der 

Leyenová uviedla vo svojich politických usmerneniach, potrebujeme rovnosť pre všetkých 

a rovnosť vo všetkých jej zmysloch. Zabezpečím, aby moje útvary pomáhali dezignovanej 

komisárke Dalliovej a jej pracovnej skupine vo všetkých oblastiach, ktoré patria do môjho 

portfólia. 

 

Konkrétne, vzhľadom na zásadu 9 Európskeho piliera sociálnych práv týkajúcu sa rovnováhy 

medzi pracovným a súkromným životom budem dezignovanú komisárku Dalliovú dôrazne 

podporovať pri zabezpečovaní včasnej transpozície novoprijatej smernice o rovnováhe medzi 

pracovným a súkromným životom. V súčasnosti už v spolupráci s členskými štátmi prebieha 

hĺbkový prieskum s cieľom zabezpečiť zhromažďovanie presných údajov o pracovnom voľne 

z rodinných dôvodov. 

 

Dostatočnosť, cenová dostupnosť a kvalita služieb formálnej starostlivosti vrátane 

starostlivosti o deti môžu významne ovplyvniť rozhodovanie žien o tom, či zostanú na trhu 

práce alebo nie. Viac ako 10 % žien je neaktívnych na trhu práce z dôvodu opatrovateľských 

povinností. Táto voľba má výrazný vplyv na rozdiely v zamestnanosti, odmeňovaní 

a dôchodkoch. Moje útvary spolu s členskými štátmi túto otázku riešia, a to na politickej 

úrovni, ako aj z hľadiska financovania – prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu. 

Budem sa usilovať dosiahnuť v tejto práci ďalší pokrok. 
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Tiež mám v úmysle venovať osobitnú pozornosť politikám týkajúcim sa dlhodobej 

starostlivosti. V tejto oblasti pôsobí množstvo žien a vykonávajú neplatenú neformálnu prácu. 

Zlepšenie poskytovania služieb dlhodobej starostlivosti umožní ženám, ktoré v súčasnosti 

nemôžu pracovať z dôvodu vykonávanej starostlivosti, zapojiť sa do trhu práce. 

 

Nemali by sme zabúdať na to, že ženy sú nadmerne zastúpené aj na neistých pracovných 

miestach: tvoria drvivú väčšinu pracovníkov na kratší pracovný čas a často sa rozhodnú pre 

variabilnú pracovnú dobu a zmluvy na dobu určitú. To je ďalší faktor, ktorý výrazne posilňuje 

rodové rozdiely. V tejto súvislosti zabezpečím riadne uplatňovanie všetkých právnych 

nástrojov, ktoré majú členské štáty k dispozícii: odporúčania o prístupe k sociálnej ochrane, 

smernice o práci na kratší pracovný čas a smernice o práci na dobu určitú a smernice 

o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach. 

 

A napokon, európsky semester zostane jedným z najsilnejších nástrojov na monitorovanie 

rodových rozdielov v prípade zamestnanosti, odmeňovania a dôchodku. Okrem toho 

vykonávanie opatrení zameraných na dosiahnutie rodovej rovnosti bude mať popredné miesto 

aj v rámci našich nástrojov financovania, najmä ESF+. 

 

 – vypracovať riešenie v oblasti koordinácie sociálneho zabezpečenia, ktoré 

zohľadňuje rôzne sociálne systémy v členských štátoch; 

Odchádzajúca Komisia navrhla koncom roka 2016, aby sa pravidlá koordinácie sociálneho 

zabezpečenia zrevidovali s cieľom zabezpečiť, že budú spravodlivejšie, jasnejšie a budú sa 

ľahšie presadzovať. Som presvedčený, že táto revízia je potrebná na riešenie nových výziev 

a príležitostí v oblasti dlhodobej starostlivosti, dávok v nezamestnanosti, rodinných dávok 

a pravidiel týkajúcich sa uplatniteľných právnych predpisov. Spoluzákonodarcovia dosiahli 

v marci 2019 vyváženú predbežnú dohodu o koordinácii sociálneho zabezpečenia. 

Skutočnosť, že v dôsledku chýbajúcej kvalifikovanej väčšiny v Rade nemohla byť prijatá pred 

prerušením činnosti Európskeho parlamentu, neznamená, že sa problémy pominuli. Naopak sa 

domnievam, že je potrebné urýchlene obnoviť prácu s cieľom dosiahnuť lepšie pravidlá 

koordinácie sociálneho zabezpečenia pre tých, ktorí žijú a pracujú cezhranične. 

 

Odchádzajúca Komisia v súčasnosti spolupracuje s Radou a novým Európskym parlamentom 

s cieľom dospieť čo najskôr ku konečnej dohode. V tejto oblasti existuje naliehavá potreba 

konať, a to z mnohých dôvodov. Dúfam, že sa podarí rýchlo dosiahnuť ambicióznu dohodu, 

ktorá aktualizuje a bude chrániť práva ľudí, ktorí sa sťahujú do inej krajiny EÚ, a ktorá uľahčí 

spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi s cieľom predchádzať zneužívaniu a podvodom. 

Som naďalej presvedčený, že sme blízko k dosiahnutiu konečnej dohody. 

 

 – bojovať proti podvodom a mzdovému dampingu v prípade pracovníkov na 

neistých pracovných miestach, ako sú mobilní pracovníci, sezónni pracovníci, pracovníci 

digitálnych platforiem, a zabezpečiť, aby digitálne platformy uznali svojich pracovníkov 

ako zamestnancov, a nie ako samostatne zárobkovo činné osoby, a priznali im práva 

v oblasti práce a sociálnej ochrany vyplývajúce z postavenia pracovníka? 

 

Už vo svojej predchádzajúcej funkcii ministra práce, zamestnanosti a sociálneho 

a solidárneho hospodárstva som dôrazne podporoval Európsky pilier sociálnych práv a všetky 

iniciatívy odchádzajúcej Komisie, ktoré uplatňujú tieto zásady vo viacerých rôznych 

oblastiach. Vo funkcii komisára budem pokračovať v tejto práci, pričom na jednej strane 

budem zaisťovať dôsledné vykonávanie právnych predpisov EÚ prijatých v uplynulých 

rokoch a na druhej strane budem navrhovať nové iniciatívy tam, kde je to potrebné. Situácia 
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pracovníkov na neistých pracovných miestach sa musí riešiť v súlade so zásadami 

stanovenými v Európskom pilieri sociálnych práv. 

 

Mobilní pracovníci budú čoskoro využívať nové pravidlá, ktoré zabezpečia, že vyslaní 

zahraniční pracovníci budú platení podľa rovnakých podmienok ako miestni pracovníci 

v každom členskom štáte. Európsky orgán práce (ELA) bol zriadený s cieľom posilniť 

poskytovanie informácií a spoluprácu medzi členskými štátmi vrátane boja proti 

nedeklarovanej práci. Vo funkcii komisára budem venovať osobitnú pozornosť transpozícii 

a vykonávaniu revidovanej smernice o vysielaní pracovníkov a dôkladnému uplatňovaniu 

smernice o presadzovaní z roku 2014. Takisto zabezpečím potrebný impulz pre Európsky 

orgán práce v snahe zaistiť, že si zachová vysoké ambície, okrem iného pokiaľ ide 

o koordináciu a podporu spoločných inšpekcií a výmenu relevantných informácií medzi 

členskými štátmi. 

 

Situácia zraniteľných pracovníkov, ako sú niektorí sezónni pracovníci, pracovníci pracujúci 

na vyžiadanie alebo pracovníci platforiem, sa musí dôkladne monitorovať. Dôstojné, 

transparentné a predvídateľné pracovné podmienky sú pre náš hospodársky model 

nevyhnutné. V prvom rade zabezpečím, aby sa v záujme ochrany týchto pracovníkov riadne 

presadzovalo existujúce pracovné právo EÚ. Smernica o transparentných a predvídateľných 

pracovných podmienkach, ktorá predstavuje významný krok vpred smerom k modernizácii 

základných pracovných práv na ochranu týchto pracovníkov v novom pracovnom svete, sa 

bude transponovať počas môjho mandátu a zabezpečím, aby Komisia úzko spolupracovala 

s členskými štátmi pri príprave účinných vnútroštátnych právnych predpisov na jej 

uplatňovanie. Nielenže sa ňou aktualizujú a rozširujú písomné informácie, ktoré musia dostať 

na začiatku všetci pracovníci vrátane pracovníkov platforiem, príležitostných pracovníkov 

a pracovníkov v domácnosti, ale sa aj vytvárajú nové práva na ochranu pracovníkov v najviac 

neistej a najzraniteľnejšej situácii, ako sú napríklad pracovníci s pracovnou zmluvou na nula 

hodín alebo pracovníci pracujúci na vyžiadanie. Obsahuje významnú kapitolu o presadzovaní, 

ktorej cieľom je zabezpečiť, že tieto práva nebudú existovať len na papieri. 

 

Najmä v prípade práce pre platformy ide o nový a dynamicky sa rozvíjajúci obchodný model, 

ktorý má vplyv na pracovný režim a formovanie budúcnosti práce. Platformy poskytujú 

podnikom aj pracovníkom novú formu flexibility, ktorá mnohým ponúka príležitosť vstúpiť 

na trh práce alebo získať dodatočný príjem. Zároveň vyvolávajú pochybnosti v súvislosti so 

súčasným zákonným zamestnávaním, sociálnym rámcom, ako aj s modelom sociálneho 

dialógu. Pracovné normy a prístup k sociálnej ochrane musia byť zaručené pre všetky 

kategórie pracovníkov. V prípade mnohých ľudí pracujúcich prostredníctvom platforiem 

narastá neistota vo viacerých otázkach vrátane ich postavenia v zamestnaní, pracovných 

podmienok, prístupu k sociálnej ochrane a prístupu k zastupovaniu a kolektívnemu 

vyjednávaniu. Myslím si, že si to zaslúži väčšiu pozornosť, takže nadviažem na záväzok 

zvolenej predsedníčky týkajúci sa preskúmania možností, ako zlepšiť pracovné podmienky 

pracovníkov platforiem, pričom sa budem inšpirovať pozitívnym vývojom v iných častiach 

sveta. 

 

Napokon dôrazne podporujem odporúčanie Rady o prístupe k sociálnej ochrane. Podstatou 

odporúčania je zásada, že všetci pracovníci a samostatne zárobkovo činné osoby by mali mať 

prístup k primeranej sociálnej ochrane. Vo funkcii komisára budem túto zásadu neoblomne 

pripomínať a zmobilizujem všetky nástroje, ktoré mám k dispozícii, aby sa stala realitou 

v celej Európe. Podľa môjho názoru by budúcnosť práce nemala byť synonymom neistoty. 

Systémy sociálnej ochrany sa preto budú musieť vyvíjať. 
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6.  Budúcnosť práce je téma, ktorej sa v nasledujúcich piatich rokoch prisúdi 

značný význam. Na pracovnom trhu sa už prejavujú a zo strednodobého hľadiska sa 

naďalej budú prejavovať zmeny a výzvy, ako je digitalizácia, automatizácia, robotizácia 

a zmeny a výzvy spojené s bojom proti zmene klímy. Na jednej strane to povedie 

k zvýšeniu počtu kvalitnejších pracovných miest, ktoré si budú vyžadovať iných 

a lepších pracovníkov. Európa potrebuje inteligentné právne predpisy, aby mohla 

využiť silu technológie a zabezpečiť ekologické pracovné miesta a zároveň integrovať 

zraniteľných pracovníkov do pracovnej sily. Na druhej strane digitalizácia povedie 

k tomu, že počet niektorých pracovných miest sa zníži. 

 Ako hodnotíte tieto vyhliadky a najmä predpokladáte, že bude možné vybudovať 

na európskej úrovni silnú a konzistentnú strednodobú stratégiu, ktorá poskytne 

Európskej únii a európskym občanom vhodné nástroje na riešenie týchto výziev? A 

konkrétne, ako budete podporovať používanie systémov odborného vzdelávania vo 

všetkých členských štátoch v záujme vyriešenia týchto problémov a čo urobíte s cieľom 

zaistiť, zachovať a podporiť pracovné miesta na vidieku vzhľadom na súčasné zmeny 

a výzvy a zabezpečiť, aby sme mali správne zručnosti na ochranu a ocenenie našich 

vidieckych komunít, ktoré by sa mali stať udržateľnými a inkluzívnymi miestami, kde 

ľudia môžu žiť a pracovať? 

 

Za formovanie budúcnosti práce sme ako tvorcovia politiky zodpovední spoločne. Musíme 

premeniť výzvy na príležitosti. Digitalizácia a prechod na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo 

majú potenciál vytvárať pracovné miesta a viesť k potrebným inováciám, investíciám 

a hospodárskej prosperite. Musíme zabezpečiť, aby všetci Európania a všetky európske 

regióny mohli tieto nové príležitosti využívať. Veľa pracovných miest sa výrazne zmení. 

Vytvorí sa mnoho nových pracovných miest, ktoré si však budú vyžadovať nové zručnosti, 

pričom niektoré z nich dnes ešte nepoznáme. Digitálny vek je už tu a mení spôsob našej 

práce. Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok môže poskytnúť 

cenné poznatky pre naše činnosti. 

 

Prístup EÚ k budúcnosti práce 

Európsky pilier sociálnych práv poskytuje spoľahlivé usmernenia pri riešení výziev nového 

sveta práce, ktoré sa riešia aj prostredníctvom európskeho semestra. Pri riešení týchto výziev 

budem pracovať so svojimi kolegami zodpovednými za iné portfóliá v rámci širokej škály 

tém, ktoré patria do oblasti zamestnanosti a sociálnych politík alebo ju prekračujú. Budeme 

nadväzovať spoluprácu s celoštátnymi a miestnymi tvorcami politiky, ako aj s občianskou 

spoločnosťou. Spolieham sa najmä na Európsky parlament, ako aj na sociálnych partnerov, že 

prispejú k rozvoju a realizácii európskej reakcie na budúcnosť práce. 

 

Domnievam sa, že takýto prístup by sa mal v prvom rade zamerať na zlepšenie kvality 

pracovných miest. Ľudia pracujúci v EÚ si zaslúžia dobré pracovné podmienky vrátane 

dôstojných miezd a mali by sme hľadať spôsoby, ako rozšíriť prístup k odbornej príprave 

a sociálnej ochrane pre všetkých – aj ľudí pracujúcich na digitálnych platformách. 

 

Malo by sa posilniť európske hospodárske a sociálne riadenie, a to najmä začlenením cieľov 

OSN v oblasti udržateľného rozvoja do európskeho semestra. 

 

Musíme podporovať regióny a odvetvia, ktoré sú neprimerane vystavené rušivému vplyvu 

zmien – a práve tu by sme mohli čerpať zo širokej škály fondov a programov EÚ (ako sú 

Program InvestEU, Európsky sociálny fond plus, Horizont Európa, program Digitálna 

Európa, Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii) vrátane nedávno oznámeného fondu 
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pre spravodlivú transformáciu. V tomto procese budú mať veľmi dôležitú úlohu verejné 

služby zamestnanosti. 

 

V novom svete práce budú ľudia potrebovať nové zručnosti. Budem sa snažiť zintenzívniť 

úsilie v oblasti odbornej prípravy a vzdelávania s cieľom riešiť potrebu rekvalifikácie 

a zvyšovania úrovne zručností, ako aj zamerať sa na kvalitu vzdelávania a odbornej prípravy 

na základe prístupu „naučiť sa učiť sa počas celého života“. 

 

Nové obchodné modely spochybňujú zásady našich daňových systémov a systémov 

zamestnaneckých odvodov. Mali by sme preskúmať spôsoby, ako dosiahnuť, aby tieto 

systémy boli udržateľné a vhodné pre digitálny vek, a riešiť príjmovú nerovnosť. 

 

Sociálni partneri vždy zohrávali v sociálnom modeli EÚ rozhodujúcu úlohu. Ich úloha je 

dôležitá najmä v súčasnosti, keď prechádzame takými výraznými zmenami priemyslu. Preto 

je dôležité posilniť sociálny dialóg v snahe pomôcť pracovníkom v rôznych odvetviach, 

najmä v súvislosti s digitálnou ekonomikou. 

 

Nové technológie sú prísľubom veľkých príležitostí, ale prinášajú aj nové riziká. Musíme 

pracovať na technológii viac zameranej na človeka tým, že budeme riešiť sociálno-

ekonomické a etické otázky súvisiace s rozmachom umelej inteligencie aj na našich 

pracovných trhoch a na pracoviskách, a zároveň zabezpečíme, aby mali ľudia potrebné 

zručnosti na prácu v čoraz digitalizovanejšom prostredí. 

 

Mnohé z nových výziev si vyžadujú riešenia v celosvetovom meradle. Preto zabezpečím, aby 

otázky, ako sú pracovné podmienky, sociálna ochrana a podpora pracovných noriem, mali 

popredné miesto v programe medzinárodných a multilaterálnych fór ako MOP, G7 a G20. 

Únia by mala naďalej podporovať dôstojnú prácu a medzinárodne uznávané pracovné normy 

u našich obchodných partnerov a dôrazne presadzovať existujúce dohody. 

 

Úloha odborného vzdelávania a prípravy 

Odborné vzdelávanie a príprava zohrávajú dôležitú úlohu pri úspešnom riešení výziev 

v novom svete práce a ekologickej transformácii. V Európe nadobúda polovica mladých ľudí 

kvalifikáciu prostredníctvom odborného vzdelávania a prípravy. Európsky parlament 

odporúča, aby program ERASMUS+ vo väčšej miere zahŕňal učňov. Dospelí sa musia 

opätovne začleniť do programov odbornej prípravy, aby svoje zručnosti neustále 

aktualizovali. V rámci programu obnovy zručností by odborné vzdelávanie a príprava mali 

zohrávať kľúčovú úlohu, keďže ponúkajú príležitosti na hospodársku a sociálnu integráciu, 

podporujú inteligentný a udržateľný rozvoj, ako aj demokratické občianstvo a európske 

hodnoty. Som pevne presvedčený, že moderné, inkluzívne a dynamické systémy odborného 

vzdelávania a prípravy by boli nevyhnutným predpokladom uskutočnenia ambiciózneho 

programu našej zvolenej predsedníčky, pokiaľ ide o Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech 

ľudí, Ekologický dohovor a Európu pripravenú na digitálny vek. Činnosť našich agentúr: 

ústredným prvkom realizácie našej politiky bude aj naďalej Európske stredisko pre rozvoj 

odborného vzdelávania (Cedefop) a mimo EÚ, najmä pre krajiny zapojené do procesu 

rozširovania a susedné krajiny, Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF). 

 

Podpora pracovných miest na vidieku 

Digitálne technológie ponúkajú nové spôsoby, ako zmenšiť rozdiely medzi mestom 

a vidiekom. V prípade ľudí žijúcich vo vidieckych oblastiach umožňujú on-line služby 

a pracovné príležitosti znížiť riziko nedostatku určitých služieb. Nevyhnutnou podmienkou je 
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však prístup k základnej sociálnej infraštruktúre (t. j. vzdelávanie a zdravotná starostlivosť) 

a dobrému širokopásmovému pripojeniu. Niekoľko dobrých iniciatív, z ktorých môžeme 

vychádzať, už existuje: napríklad cieľom Opatrení EÚ pre inteligentné obce je zabezpečiť, 

aby vidiecke oblasti mali prístup k digitálnym technológiám a inováciám na podporu kvality 

života, vyššej životnej úrovne, verejných služieb a lepšieho využívania zdrojov. Odborná 

príprava a zvyšovanie úrovne zručností budú ústredným prvkom aj stratégie na podporu 

pracovných miest na vidieku v digitálnom veku. V rámci aktualizovaného programu v oblasti 

zručností pre Európu preskúmam, ako môžu individuálne vzdelávacie účty zabezpečiť prístup 

k zručnostiam pre všetkých vrátane ľudí žijúcich vo vidieckych oblastiach. 

 

 

7.  Je paradoxné, že hospodársky najviac znevýhodnené regióny majú aj najväčšie 

problémy, čo sa týka vynakladania (čerpania) finančných prostriedkov z EGF a ESF. 

Aká bude vaša stratégia na zlepšenie miery čerpania a na predchádzanie zneužívaniu 

finančných prostriedkov EÚ a ako budete podporovať členské štáty pri prevode zdrojov 

do menej rozvinutých regiónov a pri zlepšovaní ich kapacít na rozvoj projektov, ktoré 

súvisia s týmito finančnými prostriedkami? 

 

Viac ako 57 % zdrojov Európskeho sociálneho fondu (50,6 miliardy EUR) sa sústreďuje 

v menej rozvinutých regiónoch na podporu investícií do ľudského kapitálu. Ak budem 

potvrdený vo funkcii komisára, mojou ambíciou bude zabezpečiť, aby tieto regióny mohli 

plne využívať finančné prostriedky, ktoré im boli pridelené, a zároveň predchádzať 

akémukoľvek zneužívaniu a podvodom. 

 

Vykonávanie Európskeho sociálneho fondu a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých 

ľudí vo všeobecnosti pokračuje dobre, pričom miera výberu projektov dosahuje takmer 77 % 

celkového financovania (EÚ a vnútroštátneho) a miera vykazovania výdavkov je na úrovni 

33,5 %. Miera výberu projektov ESF je na podobnej úrovni pre všetky kategórie regiónov. 

Zatiaľ čo hospodársky znevýhodnené regióny sa do určitej miery stretávajú s väčšími 

problémami s čerpaním finančných prostriedkov, rozdiely v značnej miere závisia od 

jednotlivých členských štátov. Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, ako nástroj 

reakcie na krízovú situáciu, nemá ročný rozpočet, ktorý treba čerpať, a neexistuje žiadny 

dôkaz o tom, že by menej rozvinuté regióny mali väčšie ťažkosti pri využívaní tohto nástroja. 

 

Medzi hlavné dôvody zdĺhavého vykonávania a čerpania patria problémy s administratívnou 

kapacitou, nedostatok projektov spĺňajúcich kritériá a pozastavenie platieb v dôsledku 

závažných nedostatkov v oblasti riadenia a kontroly. Mám v úmysle naďalej veľmi pozorne 

sledovať túto situáciu, a to aj prostredníctvom ôsmich pracovných skupín pre lepšie 

vykonávanie zriadených Komisiou v členských štátoch, ktorým hrozí zrušenie viazanosti 

prostriedkov. Takisto som odhodlaný usilovať sa o lepšie využívanie technickej pomoci 

s cieľom zlepšiť kapacitu štruktúr členských štátov, aby sa zaviedli účinné postupy riadenia 

a kontroly a aby mali všetci zamestnanci správne zručnosti. 

 

V rámci medziinštitucionálnych rokovaní o kohéznych fondoch sa takisto budem snažiť, aby 

sa zabezpečilo uskutočnenie potrebných zmien v snahe dosiahnuť vyššiu mieru čerpania bez 

toho, aby to ohrozilo potrebu predchádzať podvodom a zneužívaniu. Aj v prípade Európskeho 

fondu na prispôsobenie sa globalizácii Komisia navrhla uľahčiť mobilizáciu finančných 

prostriedkov, najmä rozšírením rozsahu pôsobnosti tohto fondu na akúkoľvek významnú 

reštrukturalizáciu a znížením prahovej hodnoty oprávnenosti z 500 na 250 prepustených 

pracovníkov. 


