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GLOSÁR A SKRATKY 

Aktívni pracovníci: všetky osoby, ktorú sú buď zamestnané alebo nezamestnané (definícia 
podľa výberového zisťovania pracovných síl v EÚ). 

Cezhraničné partnerstvá sú zoskupenia členov a pridružených partnerov siete EURES, ktoré 
sú finančné podporované z programu EaSI. Zoskupenia dlhodobo spolupracujú medzi 
členskými štátmi a podporujú mobilitu cezhraničných pracovníkov. Tvoria ich regionálne 
či miestne služby zamestnanosti, sociálni partneri a ďalšie organizácie (napríklad obchodných 
komôr, odborov, univerzít, miestnych orgánov, atď.) pozostávajúce z aspoň dvoch susedných 
členských štátov. 

Cezhraniční pracovníci: občan EÚ alebo EZVO, ktorý pracuje v inej krajine EÚ alebo EZVO, 
než v ktorej má bydlisko. 

Dlhodobá mobilita pracovnej sily znamená, že niekto sa prisťahuje za prácou do iného 
členského štátu na obdobie najmenej jedného roka. 

EÚ‐28: všetkých 28 členských štátov Únie. 

Európska sieť sociálnych služieb (EURES): Európska sieť organizácií pracovného trhu má 
za cieľ uľahčovať slobodný pohyb pracovníkov v rámci Únie. Sieť sa skladá z Európskeho 
úradu pre koordináciu, národných úradov pre koordináciu, partnerov siete EURES 
a pridružených partnerov siete EURES. Sieť EURES, ktorá začala svoju činnosť v roku 1993, 
slúži na výmenu informácií o voľných pracovných miestach a žiadostiach o zamestnanie 
a poskytuje informácie, ktoré sa týkajú životných a pracovných podmienok. Tieto informácie 
sa využívajú spoločne s portálom pre pracovnú mobilitu. Činností siete sa okrem 28 
členských štátov EÚ zúčastňuje aj Nórsko, Island, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko. Spolu v sieti 
aktívne pôsobí viac ako 850 poradcov siete EURES, ktorí poskytujú podporu a poradenstvo. 

Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF): viac než polovica finančných prostriedkov 
EÚ sa poskytuje prostredníctvom piatich európskych štrukturálnych a investičných fondov. 
Spoločne ich riadi Európska komisia a členské štáty EÚ. Účelom týchto fondov je investovať 
do tvorby pracovných miest a udržateľného a zdravého európskeho hospodárstva 
a životného prostredia. 

Európske združenie voľného obchodu (EZVO): Európske združenie voľného obchodu je 
medzivládna organizácia Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska zriadená na podporu 
voľného obchodu a hospodársku spoluprácu medzi jeho členmi, v Európe a na celom svete. 

Európsky profesijný preukaz (European Professional Card – EPC) je elektronický certifikát 
vydávaný prvým postupom na uznávanie kvalifikácie pre celú EÚ, ktorý je úplne online. 

Európsky sociálny fond (ESF): cieľom Európskeho sociálneho fondu je posilniť hospodársku 
a sociálnu súdržnosť v Európskej únii prostredníctvom zlepšovania možností zamestnania 
a pracovných príležitostí (najmä prostredníctvom činností spojených s odbornou prípravou), 
podpory vysokej úrovne zamestnanosti a zvyšovania počtu a kvality pracovných miest. 
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Mobilita pracovnej sily: právo všetkých občanov EÚ na voľný pohyb pracovníkov, ako je 
vymedzené v článku 45 Zmluvy o fungovaní EÚ. Zahŕňa právo na pohyb a pobyt pracovníkov, 
právo rodinných príslušníkov na vstup a pobyt a právo pracovať v inom členskom štáte, ako 
aj právo na rovnaké zaobchádzanie ako so štátnymi príslušníkmi tohto členského štátu. 
V niektorých krajinách sa uplatňujú obmedzenia pre občanov pochádzajúcich z nových 
členských štátov. 

Mobilní pracovníci: občania EÚ‐28, ktorí sa sťahujú do iného členského štátu alebo krajiny 
EZVO, ako je krajina ich štátnej príslušnosti, aby hľadali zamestnanie alebo sa dlhodobo 
alebo trvalo začlenili do trhu práce. 

Nedávni mobilní pracovníci: pracovníci, ktorí žili v inej krajine EÚ, ako je krajina ich štátnej 
príslušnosti, až desať rokov. 

Operačný program (OP): program stanovujúci priority a konkrétne ciele členských štátov 
a opisujúci spôsob využitia financovania (spolufinancovanie z EÚ a vnútroštátnych verejných 
a súkromných zdrojov) v priebehu daného obdobia (vo všeobecnosti sedem rokov) 
na financovanie projektov. Tieto projekty musia prispieť k dosiahnutiu určitého počtu cieľov 
vymedzených na úrovni EÚ. OP môžu byť financované z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja (EFRR), Fondu súdržnosti a Európskeho sociálneho fondu (ESF). Operačný program 
vypracúva členský štát a pred uhradením akýchkoľvek platieb z rozpočtu EÚ ho musí schváliť 
Komisia. 

Pracovník: Pojem zahŕňa zamestnané osoby, ako aj osoby zaregistrované ako uchádzači 
o zamestnanie alebo nezamestnané osoby. 

Priame hospodárenie: Spôsob plnenia rozpočtu EÚ priamo útvarmi Komisie. 

Produktívny vek: vek medzi 15 a 64 rokov (kategorizácia, ktorú používa EUROSTAT); 
v publikáciách, ako je správa o mobilite pracovnej sily, Komisia túto kategóriu upravuje 
na osoby vo veku 20 až 64 rokov, a to je tiež definícia použitá v tejto správe. 

Programové obdobie: viacročný finančný rámec, v rámci ktorého sa plánujú a využívajú 
výdavky zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu. 

Sloboda pohybu a pobytu pre občanov EÚ bola zavedená Maastrichtskou zmluvou v roku 
1992. Po postupnom rušení vnútorných hraníc na základe schengenských dohôd nasledovalo 
prijatie smernice 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa 
pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia EÚ. Táto sloboda sa líši od slobody pohybu 
pracovníkov. 

SOLVIT je systém Európskej komisie umožňujúci občanom sťažovať sa na nespravodlivé 
predpisy alebo rozhodnutia verejnej správy členských štátov. 

Spätná mobilita: migračný pohyb občanov EÚ‐28 späť do krajiny ich štátnej príslušnosti 
z iného členského štátu. 



6 

 
 

Stratégia Európa 2020: desaťročná stratégia Európskej únie pre rast a zamestnanosť začala 
v roku 2010 s cieľom vytvoriť podmienky pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. 

Tematický cieľ: cieľ, ktorý by sa mal podporiť z európskych štrukturálnych a investičných 
fondov. Tematické ciele nadväzujú na strategické ciele na úrovni EÚ. 

Vaša Európa: webová stránka, ktorú spravuje Európska komisia a ktorá občanom EÚ 
a podnikom poskytuje informácie, pomoc a rady v súvislosti s právami EÚ (t. j. cestovanie, 
práca, nakupovanie, možnosti financovania, podnikanie a postupy). 

Verejné služby zamestnanosti (VSZ): organizácie členských štátov, ktoré zodpovedajú 
za vykonávanie aktívnych politík trhu práce a poskytovanie kvalitných služieb zamestnanosti 
vo verejnom záujme. Môžu byť súčasťou príslušných ministerstiev, verejných orgánov alebo 
právnických osôb zriadených podľa verejného práva. 

Výberové zisťovanie pracovných síl (VZPS): európske výberové zisťovanie domácností EÚ, 
ktoré poskytuje štvrťročné a ročné údaje o účasti na trhu práce osôb vo veku 15 rokov 
a starších. 

Východisková hodnota: účelom východiskových hodnôt je určiť referenčnú hodnotu, 
na základe ktorej sa následne stanovujú a posudzujú ciele. 

Výsledok: bezprostredný účinok programu na prijímateľov (napr. stážisti, ktorí našli 
zamestnanie, zníženie znečisťujúcich látok v očistenej odpadovej vode, zníženie času 
na cestovanie atď.). 

Výstup: niečo, čo sa vytvorí alebo dosiahne pomocou zdrojov pridelených na pomoc (napr. 
kurzy odbornej prípravy poskytnuté nezamestnaným mladým ľuďom, počet čistiarní 
odpadových vôd alebo počet kilometrov vybudovaných ciest atď.). 

Zamestnanosť a sociálna inovácia (EaSI): program EÚ, ktorého os EURES má za cieľ 
presadzovať činnosti na podporu dobrovoľnej geografickej mobility pracovníkov 
na spravodlivom základe a na prispievanie k vysokej úrovni kvalitných a udržateľných 
pracovných miest. 

Zdieľané hospodárenie: spôsob plnenia rozpočtu EÚ, pri ktorom Európska komisia deleguje 
vykonávanie úloh na členské štáty, pričom nesie konečnú zodpovednosť za rozpočet. 
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ZHRNUTIE 

O mobilite pracovnej sily 

I. Voľný pohyb pracovníkov je jednou zo štyroch základných slobôd Únie. EÚ oslávi v roku 

2018 50. výročie zakladajúceho nariadenia o voľnom pohybe pracovníkov. Zahŕňa zrušenie 

akejkoľvek diskriminácie členských štátov na základe štátnej príslušnosti, pokiaľ ide 

o zamestnávanie, odmenu za prácu a ostatné pracovné podmienky. V roku 2015 žilo 

v členskom štáte EÚ, ktorý nie je krajinou ich štátnej príslušnosti, 11,3 milióna mobilných 

pracovníkov z EÚ‐28 v produktívnom veku. To zodpovedá 3,7 % celkového obyvateľstva 

v produktívnom veku v EÚ. 

Ako sme vykonávali audit 

II. Posudzovali sme, ako Komisia zabezpečuje voľný pohyb pracovníkov, a účinnosť 

opatrení EÚ uľahčujúcich mobilitu pracovnej sily. Náš audit sme vykonávali od októbra 2016 

do júla 2017 v Komisii a v piatich členských štátoch s najväčším prílevom pracovníkov 

so štátnou príslušnosťou iného štátu a najväčším odlivom pracovníkov do iných krajín 

(Nemecko, Luxembursko, Poľsko, Rumunsko a Spojené kráľovstvo). 

Čo sme zistili 

III. Zistili sme, že Komisia poskytuje pracovníkom EÚ informácie o ich právach 

prostredníctvom niekoľkých kanálov, no existujú príležitosti na zlepšenie povedomia o týchto 

právach. 

IV. Prekážky brániace presťahovaniu do inej krajiny a práci v nej (napríklad uznávanie 

odborných diplomov) sú dlhodobé. Komisia a členské štáty síce prijali niekoľko opatrení 

na ich odstránenie, no tieto prekážky pretrvávajú. 

V. Členské štáty sú na rôznych úrovniach, pokiaľ ide o údaje o nerovnováhach 

v zručnostiach a pracovných silách na regionálnej i vnútroštátnej úrovni. Komisia s členskými 

štátmi na zlepšení týchto údajov ďalej spolupracuje. 
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VI. EÚ podporuje mobilitu pracovnej sily prostredníctvom ESF v členských štátoch, ktoré 

to označili za svoju potrebu. Mobilita pracovníkov však nebola vymedzená ako samostatná 

investičná priorita a táto činnosť nebola počas procesu schvaľovania súčasného 

programového obdobia ESF monitorovaná. Rozsah, v akom sa ESF na tento účel používa, je 

preto neznámy. 

VII. Hlavným zdrojom známeho financovania na podporu mobility pracovnej sily je 

program Komisie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) so 165 mil. EUR na roky 

2014 až 2020. Zistili sme, že časť EURES programu EaSI má podobné ciele politiky, ako sú 

ciele ESF v oblasti mobility pracovnej sily, čo znamená že požadovaná doplnkovosť obidvoch 

fondov EÚ je výzvou. 

VIII. Preskúmali sme 23 projektov EURES, ktoré boli riadené cezhraničnými partnerstvami 

a podporované z EaSI. Zistili sme, že len málo projektov malo stanovené výsledky (napr. 

uchádzači o zamestnanie, ktorí našli zamestnanie) a že nedostatky v monitorovaní projektov 

spôsobili, že nebolo možné zlúčenie výstupov a výsledkov na úrovni programu. 

IX. Portál pre pracovnú mobilitu EURES je hlavným nástrojom na úrovni EÚ, ktorý uľahčuje 

mobilitu pracovnej sily, avšak má významné nedostatky, v neposlednom rade pre významný 

podiel pracovných miest ponúkaných vnútroštátnymi verejnými službami zamestnanosti 

a uverejnených na portáli EURES. Okrem toho naša analýza voľných pracovných miest 

umiestnených na portáli ukázala, že ponuky sú pre užitočné vyhľadávanie pracovných miest 

často nedostatočné, napr. 39 z 50 ponúk, ktoré sme preverovali, neobsahovalo lehotu 

na podanie žiadosti. 

X. Meranie pracovných miest obsadených vďaka časti EURES programu EaSI je základným 

meradlom účinnosti programu. Podľa údajov Komisie viedla v roku 2016 podpora poradcov 

EURES určená uchádzačom o zamestnanie k obsadeniu 28 934 pracovných miest. Tento údaj 

predstavuje len 3,7 % kontaktov medzi uchádzačmi o zamestnanie a poradcami EURES. 

Okrem toho väčšina verejných služieb zamestnanosti, medzi ktorými sme vykonávali 

prieskum, uviedla, že nie sú schopné merať počet skutočne obsadených pracovných miest 

alebo že tento ukazovateľ prestali merať. 
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Čo odporúčame 

XI. Odporúčame, aby Komisia: 

a) merala povedomie občanov EÚ o existujúcich nástrojoch, ktoré poskytujú informácie 

o voľnom pohybe pracovníkov a ktoré slúžia na nahlasovanie prípadov diskriminácie; 

b) lepšie využívala dostupné informácie s cieľom určiť typy diskriminácie voči slobode 

pohybu; 

c) spolupracovala s členskými štátmi na zlepšení zberu a využívania údajov o formách 

a tokoch mobility pracovnej sily a nerovnováhach na trhu práce; 

d) zlepšila koncepciu financovania EÚ určeného na mobilitu pracovnej sily. 

XII. Odporúčame, aby členské štáty: 

e) zlepšili monitorovanie účinnosti časti EURES programu EaSI, najmä v súvislosti 

s obsadzovaním pracovných miest; 

f) sa zaoberali obmedzeniami na portáli pre pracovnú mobilitu EURES, aby sa z neho stal 

skutočný európsky nástroj na umiestňovanie pracovníkov. 
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ÚVOD 

Voľný pohyb pracovníkov: základná sloboda 

 Voľný pohyb pracovníkov je jednou zo štyroch základných slobôd Únie1. V roku 2018 

oslávi EÚ 50. výročie zakladajúceho nariadenia o voľnom pohybe pracovníkov. Je to dôležité 

právo vzťahujúce sa na každého pracovníka a základná zložka jednotného trhu. V rámci tejto 

slobody sa s pracovníkmi EÚ z iných členských štátov EÚ zaobchádza rovnako ako s vlastnými 

štátnymi príslušníkmi, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, pracovné podmienky a všetky 

ďalšie sociálne a daňové výhody. Znamená to, že všetky vnútroštátne orgány a verejní alebo 

súkromní zamestnávatelia musia uplatňovať a rešpektovať práva plynúce z článku 45 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie (pozri rámček 1). Táto sloboda je rovnako zaručená v krajinách 

EZVO (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko). Je potrebné uviesť, že voľný pohyb 

pracovníkov sa líši od slobody všetkých občanov EÚ voľne sa pohybovať a zdržiavať sa 

na území členských štátov.  

                                                       

1  Ostatné tri slobody sú voľný pohyb tovaru, voľný pohyb kapitálu a voľný pohyb služieb. 
Na rozdiel od voľného pohybu pracovníkov tzv. vyslaní pracovníci sú zamestnanci dočasne 
vyslaní zamestnávateľom na vykonávanie služieb v inom členskom štáte. Vyslaní pracovníci teda 
spadajú pod voľný pohyb služieb, a preto sa tohto aspektu náš audit netýka. 
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Rámček 1 – Voľný pohyb pracovníkov – článok 45 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) 

1) Zabezpečí sa voľný pohyb pracovníkov v rámci Únie. 

2) Voľný pohyb pracovníkov zahŕňa zrušenie akejkoľvek diskriminácie pracovníkov členských štátov 

na základe štátnej príslušnosti, pokiaľ ide o zamestnanie, odmenu za prácu a ostatné pracovné 

podmienky. 

3) S výnimkou obmedzení odôvodnených verejným poriadkom, verejnou bezpečnosťou a ochranou 

verejného zdravia majú pracovníci právo: 

  a)  uchádzať sa o skutočne ponúkané pracovné miesta; 

  b)  voľne sa za týmto účelom pohybovať na území členských štátov; 

  c)  na pobyt v niektorom z členských štátov za účelom zamestnania v súlade s ustanoveniami 

zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych aktov, ktorými sa upravuje 

zamestnávanie vlastných štátnych príslušníkov tohto štátu; 

  d)  po ukončení zamestnania zostať na území členského štátu za podmienok ustanovených 

v nariadeniach, ktoré stanoví Komisia. 

4) Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na zamestnávanie v štátnej službe alebo verejnej službe. 

 Podľa posledných dostupných údajov z celkového počtu 306 miliónov obyvateľov EÚ 

v produktívnom veku okolo 11 miliónov mobilných pracovníkov EÚ‐28 v produktívnom veku 

(20 – 64 rokov) žilo dlhodobo v inom členskom štáte, ktorý nie je krajinou ich štátnej 

príslušnosti, čo predstavuje 3,7 % celkového obyvateľstva v produktívnom veku v EÚ‐28. 

Pokiaľ ide o ročný tok mobilných pracovníkov v produktívnom veku, v roku 2014 sa 

presťahovalo 1,1, milióna osôb (tento počet zahŕňa približne 100 000 štátnych príslušníkov 

štátov EZVO, ktorí sa presťahovali do Únie, a zodpovedá 0,4 % celkového počtu obyvateľstva 

v produktívnom veku). Ďalších 1,3 milióna osôb prekračuje každý deň hranice za prácou 

v inom členskom štáte, než býva (pozri tabuľku 1). 
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Tabuľka 1 – Údaje o mobilných pracovníkoch v inom členskom štáte (2015) 

Rozsah  Typ mobility 

11,3 milióna 
„Dlhodobí“ mobilní pracovníci z EÚ‐28 v produktívnom veku (20 – 64 rokov) žijúci 
v EÚ‐28 

3,7 %  … ako podiel na celkovom obyvateľstve v produktívnom veku EÚ‐28 
8,5 milióna  Aktívni mobilní pracovníci z EÚ‐28 (zamestnaní alebo hľadajúci prácu) 
1,3 milióna  Cezhraniční pracovníci z EÚ‐28 (20 – 64 rokov) v roku 2015 

1,1 milióna 
Ročný tok mobilných pracovníkov z EÚ‐28 a EZVO v produktívnom veku, ktorí sa 
presťahovali v roku 2014  

0,4 %  … ako podiel na celkovom obyvateľstve v produktívnom veku žijúcom v EÚ‐28 a EZVO 
0,6 milióna  Mobilní pracovníci, ktorí sa vrátili do krajiny svojej štátnej príslušnosti v roku 2014 

Pozn.: Ročný tok mobilných pracovníkov nezahŕňa spätnú mobilitu. 
Zdroj: Annual Report on intra‐EU Labour Mobility (Výročná správa o mobilite pracovnej sily v rámci 
EÚ), záverečná správa, Európska komisia, december 2016. 

 Hlavnými cieľovými krajinami pre 11,3 milióna mobilných pracovníkov bolo Nemecko, 

ktoré prijalo najväčší počet mobilných pracovníkov v produktívnom veku (2,7 milióna alebo 

22 % všetkých mobilných pracovníkov), po ktorom nasledovalo Spojené kráľovstvo 

s 2,1 milióna. Krajinami s najväčším podielom mobilných pracovníkov na obyvateľstve 

v produktívnom veku boli Luxembursko (43 %), Švajčiarsko (19 %), Cyprus (15 %) a Írsko 

(10 %). 

 Nedávni aktívni mobilní pracovníci sú vymedzení ako osoby, ktoré žili v inej krajine EÚ, 

ako je krajina ich štátnej príslušnosti, až desať rokov. Údaje o počte týchto mobilných 

pracovníkov sú uvedené v ilustrácii 1. 
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Ilustrácia 1 – Nedávni aktívni mobilní pracovníci z EÚ‐28 v produktívnom veku (20 – 64) 

podľa krajiny bydliska, údaje za rok 2015 (v tis.) 

 

Pozn.: Počty nedávnych mobilných pracovníkov nižšie ako 50 000 nie sú zastúpené. 
Zdroj: Annual Report on intra‐EU Labour Mobility (Výročná správa o mobilite pracovnej sily v rámci 
EÚ), záverečná správa, Európska komisia, december 2016. 

Povinnosti týkajúce sa mobility pracovnej sily 

 Na pochopenie rôznej úrovne zodpovednosti za zabezpečenie voľného pohybu 

pracovníkov je potrebné si uvedomiť, že sloboda pohybu sa uplatňuje priamo v členských 

štátoch a že akékoľvek prípady diskriminácie je teda možné žalovať na vnútroštátnom súde. 

Komisia môže tiež konať priamo, čo môže viesť ku konaniam o nesplnení povinnosti proti 

členskému štátu na Európskom súdnom dvore. Zodpovednosť za politiku zamestnanosti 

a sociálnu politiku však nesú v prvom rade členské štáty. Tieto spoločné povinnosti sú 

opísané v ilustrácii 2. 
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Ilustrácia 2 – Povinnosti týkajúce sa mobility pracovnej sily 

 

Zdroj: EDA. 

Európska komisia a mobilita pracovnej sily 

 Sťahovať sa do inej krajiny za prácou je v zásade individuálne rozhodnutie. Mobilitu 

pracovnej sily však možno uľahčiť a financovanie EÚ môže opatrenia súvisiace s mobilitou 

pracovnej sily užitočne podporiť. Komisia vo svojom dokumente „EURÓPA 2020 – Stratégia 
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na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu2“ z roku 2010 zasadzuje 

mobilitu pracovnej sily do kontextu lepšieho vyrovnania dopytu a ponuky, ktoré je 

podporované zo štrukturálnych fondov Únie, predovšetkým z ESF. Presadzuje „komplexnú 

politiku regulovanej migrácie za prácou zameranú na budúcnosť, ktorá by flexibilným 

spôsobom reagovala na priority a potreby trhov práce“. Komisia v posledných rokoch vydala 

niekoľko strategických dokumentov, legislatívnych návrhov a pokynov v oblasti mobility 

pracovnej sily a zdôraznila jej význam ako politiky EÚ (pozri ilustráciu 3). 

Ilustrácia 3 – Časová postupnosť opatrení Komisie v oblasti mobility pracovnej sily 

 

Zdroj: EDA. 

                                                       

2  COM(2010) 2020 final z 3.3.2010. 

Nariadenie 2016/589 o opätovnom  zriadení siete EURES – opätovné  zriadenie siete EURES

Usmernenia v oblasti zamestnanosti, 2015 zachované v roku 2016 –mala by sa zabezpečiť mobilita pracovníkov 

s cieľom využiť úplný potenciál európskeho  pracovného  trhu

Návrh usmernení k obsahu operačného  programu

Smernica 2014/50/EÚ, v ktorej  sú stanovené minimálne požiadavky na posilnenie  mobility pracovníkov
Smernica 2014/54/EÚ, v ktorej  sú stanovené opatrenia  na výkon práv udelených  pracovníkom

Smernica 2013/55/EÚ o uznávaní odborných  kvalifikácií
Nariadenie 1304/2013 o ESF – na podporu  udržateľnosti  a kvality zamestnanosti a podpory  mobility pracovnej  sily
Nariadenie  č. 1296/2013 o zriadení programu  EaSI

Balík opatrení  v oblasti  zamestnanosti  (COM(2012)173 final)

Pracovný dokument útvarov Komisie pripojený  k balíku opatrení v oblasti zamestnanosti – o reforme siete EURES 
na dosiahnutie  cieľov stratégie Európa 2020
Vykonávacie rozhodnutie  č. 492/2011 (2012/733/EÚ) – opätovné  zriadenie siete EURES

Nariadenie  č. 492/2011 o slobode pohybu  pracovníkov  (stanovujúce odstránenie  akejkoľvek diskriminácie založenej 

na štátnej príslušnosti  medzi pracovníkmi EÚ/EZVO)

Stratégia Európa 2020

Usmernenia v oblasti zamestnanosti  (zachovávané do roku 2014)

Nariadenie  č. 1081/2006 o ESF2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
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Opatrenia financované EÚ uľahčujúce mobilitu pracovnej sily 

 ESF je riadený Komisiou a členskými štátmi. Jedným z jeho cieľov je zvýšiť geografickú 

a profesijnú mobilitu pracovníkov v rámci Európskej únie3. Na programové obdobie 2014 – 

2020 disponuje finančnými prostriedkami vo výške 86,4 mld. EUR. Z tejto sumy bolo asi 

27,5 mld. EUR vyčlenených na konkrétny tematický cieľ: „podpora udržateľnej a kvalitnej 

zamestnanosti a mobility pracovnej sily“4, v rámci ktorého môžu členské štáty financovať 

opatrenia v oblasti mobility pracovnej sily. Sumy, ktoré členské štáty na tieto účely použili, 

nie sú známe. 

 Program v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI), ktorý riadi Komisia, sa 

skladá z troch os, z ktorých os EURES (Európska sieť sociálnych služieb) má za cieľ uľahčovať 

mobilitu pracovnej sily. Program EaSI je v období 2014 – 2020 financovaný sumou 919 mil. 

EUR. Finančné prostriedky na činnosti v rámci časti EURES programu EaSI predstavujú sumu 

165 mil. EUR, t. j. 18 % celkového objemu prostriedkov. Z časti EURES programu EaSI sa 

financujú činnosti na podporu dobrovoľnej geografickej mobility pre pracovníkov. Prehľad 

týchto činností sa uvádza v ilustrácii 4. 

                                                       

3  Článok 162 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

4  Článok 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom 
fonde (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 470). 
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Ilustrácia 4 – Jednotlivé činnosti osi EURES programu EaSI 

 

Zdroj: EDA. 

ROZSAH AUDITU A AUDÍTORSKÝ PRÍSTUP 

 Posudzovali sme, ako Komisia zabezpečuje voľný pohyb pracovníkov, a účinnosť 

opatrení EÚ, ktorými sa uľahčuje mobilita pracovných síl. 

 Konkrétne sme skúmali: 

– informačné nástroje, ktoré Komisia zaviedla na podporu pracovníkov, ktorí sa zaujímajú 

o presťahovanie do iného členského štátu alebo sa doň už presťahovali, a ďalej 

opatrenia, ktorými Komisia rieši existujúce prekážky mobility pracovnej sily, vrátane 

údajov, ktoré Komisia zhromaždila o tokoch mobility pracovnej sily a jej formách (časť I), 
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– ako účinne sa finančnými prostriedkami EÚ podporuje mobilita pracovnej sily 

prostredníctvom ESF a programu EaSI v programovom období 2014 – 2020 (časť II). 

 Náš audit prebiehal od októbra 2016 do júla 2017 a vykonali sme tieto skúmania: 

– preskúmali sme opatrenia Komisie v súvislosti s mobilitou pracovnej sily, 

– navštívili sme príslušné vnútroštátne orgány v Nemecku, Luxembursku, Poľsku, 

Rumunsku a v Spojenom kráľovstve, s ktorými sme uskutočnili pohovory, 

– preskúmali sme 23 dokončených projektov cezhraničného partnerstva v rámci časti 

EURES programu EaSI, ktoré boli financované v rokoch 2015 a 2016, a uskutočnili sme 

pohovory s projektovými manažérmi v Nemecku, Luxembursku, Poľsku a Spojenom 

kráľovstve, 

– uskutočnili sme prieskum v 28 národných úradoch pre koordináciu siete EURES 

a vo švajčiarskom národnom úrade pre koordináciu, aby sme preskúmali fungovanie 

siete EURES a analyzovali kvalitu 50 ponúk voľných pracovných miest umiestnených 

na portáli pre pracovnú mobilitu EURES. 

– Audítorskému tímu poskytovala podporu aj skupina odborníkov v oblasti mobility 

pracovnej sily5. 

 Pri tomto audite sa neposudzoval dosah Brexitu na slobodu pohybu, ktorá je kľúčovou 

časťou prebiehajúcich rokovaní medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Podobne sa pri audite 

nehodnotil dosah švajčiarskeho referenda o imigrácii z roku 2014, ktorého výsledok ovplyvní 

voľný pohyb pracovníkov EÚ do Švajčiarska, keď bude premietnutý do švajčiarskych 

právnych predpisov. 

                                                       

5  Skupina odborníkov sa skladala z univerzitného výskumného pracovníka v oblasti európskej 
mobility pracovnej sily, skúseného člena odborového zväzu z Veľkého regiónu okolo 
Luxemburska a zástupcu skupiny Zamestnávateľov v Európskom hospodárskom a sociálnom 
výbore. 
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PRIPOMIENKY 

Časť I – Komisia zaviedla nástroje na zabezpečenie slobody pohybu pracovníkov, no má 

neúplné informácie o tom, ako mobilita funguje v praxi 

 V časti I sa skúmajú nástroje, ktoré Európska komisia zaviedla na podporu pracovníkov, 

ktorí sa zaujímajú o presťahovanie do iného členského štátu alebo sa doň už presťahovali. 

Ďalej sa v nej riešia existujúce prekážky mobility pracovnej sily a opatrenia, ktoré Komisia 

prijala na ich odstránenie. V časti I tiež posudzujeme údaje, ktoré Komisia zhromažďuje, 

aby mohla monitorovať toky mobility pracovnej sily a jej formy a nerovnováhy na trhu práce. 

Komisia vytvorila nástroje na informovanie občanov o ich právach, avšak nevie, aké 

povedomie o nich občania majú 

 Je dôležité, aby osoby pracujúce v inej krajine alebo osoby, ktoré si hľadajú zamestnanie 

v inej krajine, mali k dispozícii informácie o podmienkach a právach. Okrem toho tí, 

pre ktorých by takéto informácie boli užitočné, musia vedieť, že existujú a sú im k dispozícii. 

 Komisia poskytuje občanom informácie o právach a príležitostiach v súvislosti 

s mobilitou pracovnej sily prostredníctvom dvoch špecializovaných webových stránok: VAŠA 

EURÓPA a EURES (pozri rámček 2). 

Rámček 2 – Informácie o právach a príležitostiach v súvislosti s prácou v inom členskom štáte 

– VAŠA EURÓPA6 poskytuje všeobecné informácie o práci v inom členskom štáte, ako sú základné 

práva a otázky súvisiace so sociálnym zabezpečením. VAŠA EURÓPA – PORADENSTVO ponúka 

tiež poradenstvo prostredníctvom siete právnych odborníkov na základe zmluvy s Komisiou. 

VAŠA EURÓPA ďalej poskytuje odkazy na príslušné vnútroštátne orgány, predpisy a asistenčné 

služby. 

– Portál EURES7 ponúka prístup k ponukám voľných pracovných miest zverejneným 

vnútroštátnymi verejnými službami zamestnanosti prostredníctvom portálu pre pracovnú 

                                                       

6  http://europa.eu/youreurope/index.htm. 

7  https://ec.europa.eu/eures/public/fr/homepage. 



20 

 
 

mobilitu EURES a poskytuje podrobnejšie informácie o národných trhoch práce a právnych 

predpisoch. Umožňuje tiež kontaktovať špecializovaných poradcov siete EURES, ktorí môžu 

uchádzačov o zamestnanie aktívne sprevádzať jednotlivými dostupnými ponukami pracovných 

miest. 

 Členské štáty okrem toho zriadili vlastné zdroje informácií pre občanov EÚ pracujúcich 

v inej krajine alebo pre vlastných štátnych príslušníkov, ktorí uvažujú o práci v inom 

členskom štáte. Tieto systémy môžu byť podporované orgánmi štátnej správy, odbormi 

alebo inými subjektmi (pozri rámček 3). 

Rámček 3 – Príklady členských štátov, ktoré pracovníkom poskytujú informácie o ich právach v inej 

krajine 

Poľské orgány previedli zákonné práva týkajúce sa voľného pohybu pracovníkov a mobility 

do vlastných pokynov pre pracovníkov EÚ prichádzajúcich do Poľska a pre poľských občanov 

sťahujúcich sa do zahraničia. Informácie sú k dispozícii v brožúrach napísaných v poľštine, angličtine, 

nemčine a vo francúzštine. Brožúry sú k dispozícii na poľských veľvyslanectvách a konzulátoch 

v ostatných členských štátoch, na úradoch práce v Poľsku a tiež na webovej stránke ministerstva 

rodiny, práce a sociálnej politiky. 

Rumunské orgány opísali zákonné práva plynúce z voľného pohybu pracovníkov na svojich webových 

stránkach. Rumunské konzuláty v ostatných členských štátoch tiež poskytujú informácie 

o pracovných podmienkach v príslušnej krajine a ponúkajú rumunským občanom letáky a brožúry 

o týchto aspektoch. 

 Komisia meria spokojnosť užívateľov s portálmi VAŠA EURÓPA a EURES. V roku 2016 

ohodnotilo 64 % návštevníkov portál VAŠA EURÓPA ako dobrý alebo vynikajúci nástroj, 25 % 

ako uspokojivý a 5 % ako slabý alebo veľmi slabý. Z užívateľov portálu EURES 40 % uviedlo, 

že EURES sa dá ľahko nájsť a že služby využijú znovu. 

 Komisia meria spokojnosť užívateľov, no povedomie občanov ani o jednom z týchto 

systémov nemerala. Potreba zvýšiť povedomie sa odráža i v zisteniach správy Komisie z roku 
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20178, v ktorej sa uvádza, že z tých, ktorí EURES už využívajú, väčšina našla tieto stránky 

pri vyhľadávaní na internete alebo náhodou. 

Komisia vytvorila systémy na oznamovanie diskriminácie voči voľnému pohybu, avšak 

rozsah tejto diskriminácie na úrovni EÚ zostáva neznámy 

 Pracovníci si musia byť vedomí svojich práv a musia mať možnosť nahlasovať prípady 

diskriminácie voči slobode pohybu pracovníkov. Prehľad o rozsahu a druhoch existujúcej 

diskriminácie je nevyhnutný, ak sa majú účinne riešiť. 

 SOLVIT je systém Európskej komisie umožňujúci občanom sťažovať sa na nespravodlivé 

predpisy alebo rozhodnutia verejnej správy členských štátov. V roku 2016 sa v systéme 

SOLVIT riešilo 2 414 prípadov, ktoré sa týkali všetkých aspektov jednotného trhu. Jednou 

kategóriou sťažností je voľný pohyb pracovníkov a ďalšie kategórie môžu tiež nepriamo 

súvisieť so slobodou pohybu. Patrí sem uznávanie odborných diplomov, sociálne 

zabezpečenie alebo prístup k vzdelávaniu pre rodinných príslušníkov. V roku 2016 sa voľného 

pohybu pracovníkov týkalo 34 prípadov. 

 V roku 2010 iniciovala Komisia 33 súdnych konaní proti členským štátom ohľadom 

slobody pohybu a 21 sa týkalo otázok sociálneho zabezpečenia, ktoré majú na tieto práva 

nepriamy dosah. 

 V porovnaní s 11,3 milióna mobilných pracovníkov v produktívnom veku v EÚ je počet 

prípadov v systéme SOLVIT, ako aj konaní o nesplnení povinnosti veľmi nízky. 

 Okrem systému SOLVIT zriadili niektoré členské štáty vlastné samostatné systémy, 

prostredníctvom ktorých môžu občania oznamovať a riešiť prípady diskriminácie. Napríklad 

zahraniční pracovníci v Luxembursku sa môžu obrátiť na národný inšpektorát práce, ktorý 

môže sťažnosť ďalej riešiť. V iných členských štátoch, napríklad v Nemecku, sa môžu 

pracovníci obracať na informačné kancelárie prevádzkované odbormi, kde pracujú 

                                                       

8  Study on Impact of Branding for EU services for Skills and Qualifications (Štúdia o vplyve značiek 
na služby EÚ pre oblasť zručností a kvalifikácií), záverečná správa, 17. marca 2017. 



22 

 
 

špecializovaní mediátori, ktorí môžu sťažnosť prevziať a postúpiť vnútroštátnym orgánom 

alebo priamo osloviť zamestnávateľov v snahe o zmierovacie konanie. 

 Mimo vlastný systém SOLVIT a sieť právnych odborníkov prostredníctvom portálu VAŠA 

EURÓPA – PORADENSTVO vie Komisia o prípadoch oznámených v členských štátoch len 

málo, pretože sa bežne Komisii nevykazujú. Nepozná teda celkový rozsah diskriminácie voči 

slobode pohybu. Podľa smernice z roku 20149 mali členské štáty do roku 2016 určiť subjekty 

na propagáciu, analýzu, monitorovanie a podporu rovnakého zaobchádzania s pracovníkmi 

Únie a ich rodinnými príslušníkmi. Tieto určené subjekty majú vykonávať prieskumy 

a analýzy týkajúce sa neodôvodnených obmedzení a prekážok v súvislosti s právom na voľný 

pohyb alebo diskriminácie na základe štátnej príslušnosti. 

Komisia podnikla opatrenia na riešenie iných obmedzení mobility pracovnej sily, 

ale niektoré prekážky pretrvávajú 

 Pracovníci môžu tiež narážať na prekážky pri voľnom pohybe, ktoré síce nepredstavujú 

porušenie ich práv, ale napriek tomu môžu mobilitu pracovnej sily ovplyvniť (napríklad 

uznávanie kvalifikácie). 

 „Problémy, ktorým (občania EÚ, ktorí chcú cestovať, alebo reálne cestujú) čelia, sú 

v istom zmysle odpoveďou na otázku, prečo je geografická mobilita stále na relatívne nízkej 

úrovni: podľa prieskumu pracovných síl v EÚ žilo v roku 2011 len 3,1 % európskych občanov 

v produktívnom veku … v inom členskom štáte EÚ ako vo svojom”10. 

 V tabuľke 2 sú predstavené prekážky často uvádzané v dokumentoch Komisie, ktoré 

bránia mobilite pracovnej sily, ako aj opatrenia Komisie a naše posúdenie účinnosti prijatých 

opatrení. V tabuľke sa uvádza, že Komisia prijala opatrenia na riešenie týchto prekážok 

                                                       

9  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/54/EÚ zo 16. apríla 2014 o opatreniach 
na uľahčenie výkonu práv udelených pracovníkom v súvislosti so slobodou pohybu pracovníkov 
(Ú. v. EÚ L 128, 30.4.2014, s. 8). 

10  COM(2013) 236 final z 26.4.2013 „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady 
o opatreniach na uľahčenie výkonu práv udelených pracovníkom v súvislosti so slobodou 
pohybu pracovníkov”. 
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mobility pracovnej sily. Z pohľadu európskych pracovníkov, ktorí majú v úmysle pracovať 

v inom členskom štáte, však nie sú vždy účinné. Odstránenie týchto prekážok zostáva 

pre Európsku úniu stále výzvou. Tieto zostávajúce prekážky je potrebné vidieť v súvislosti 

s nevyužitým potenciálom mobility pracovnej sily v Únii: z dostupných údajov z prieskumu 

v roku 2014 vyplýva, že asi 2,9 milióna občanov EÚ sa chcelo v nasledujúcich 12 mesiacoch 

presťahovať za prácou, ale len niečo vyše 1 milión pracovníkov tak urobilo. 
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Tabuľka 2 – Prekážky brániace mobilite pracovnej sily, opatrenia prijaté Komisiou 

a posúdenie ich účinnosti 

Prekážky  Zodpovednosť 
Prijala 
Komisia 

opatrenia? 
Príklad prijatého opatrenia 

Je prekážka brániaca mobilite 
pracovnej sily účinne odstránená? 

Nedostatok 
informácií 
o zákonných 

právach na voľný 
pohyb pracovníkov 

Európska 
komisia 

Áno  Komisia zriadila: 
 
VAŠA EURÓPA 
EURES 
SOLVIT 

Áno 

Nedostatok 
informácií 

o pracovných 
príležitostiach 

Európska 
komisia 

a členské štáty 

Áno  Komisia spolu 
s vnútroštátnymi verejnými 
službami zamestnanosti 
prevádzkuje portál 
pre pracovnú mobilitu EURES, 
ktorý obsahuje všeobecné 
informácie o národných trhoch 
práce a poskytuje priamy 
prístup k ponukám voľných 
pracovných miest. 

Nie úplne 
 

Portál pre pracovnú mobilitu EURES 
neobsahuje všetky ponuky voľných 
pracovných miest v danej krajine; 
ponuky sú často neúplné (pozri 

body 51 až 57.) 

Rozdiely v oblasti 
sociálneho 

zabezpečenia 

Európska 
komisia 

a členské štáty 

Áno  Komisia v decembri 2016 
navrhla v rámci tzv. balíka 
opatrení v oblasti mobility 
pracovných síl revíziu 
súčasného nariadenia 
č. 883/2004 a jeho 
vykonávacieho nariadenia 
s cieľom užšie prepojiť 
vyplácanie dávok s členským 
štátom, ktorý vyberal 
príspevky na sociálne 
zabezpečenie, aby sa systém 
stal spravodlivejší 
a nestrannejší. 

Nie celkom 
 

Členské štáty v súčasnosti kladú 
väčší dôraz na doplnkové formy 
dôchodkového príjmu, ktoré 
dopĺňajú základné národné 
dôchodkové systémy. Smernica 
98/49/ES o zabezpečení 
doplnkových dôchodkových práv 
zamestnaných a samostatne 
zárobkovo činných osôb neupravuje 
„prenosnosť“ doplnkových 
dôchodkov, t. j. možnosť preniesť 
tieto dôchodkové nároky 
pri presťahovaní sa do iného 
členského štátu (ktoré je však už 
možné v národných dôchodkových 
systémoch).  
Nedostatočná prenosnosť môže byť 
vážnou prekážkou mobility 
pracovníkov. 

Uznávanie 
odborných 

a akademických 
diplomov 

Európska 
komisia 

a členské štáty 

Áno  Automatické uznávanie 
univerzitných diplomov 
 
Vytvorenie európskeho rámca 
pre regulované profesie 
 
Európsky profesijný preukaz je 
nový nástroj uľahčujúci 
uznávanie diplomov, ktorý je 
k dispozícii len od 
18. januára 2016. 

Nie úplne 
 

V správe o mobilite pracovnej sily 
z roku 2016 sa uvádza, že uznávanie 
odborných diplomov zostáva 
významnou prekážkou mobility. 

Pozn.: Podrobnejšie informácie o prijatých opatreniach a o tom, ako sme ich posudzovali, sú uvedené 
v prílohe I k tejto správe. 
Zdroj: EDA. 
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 V nasledujúcom príklade v rámčeku 4 sa opisuje, aké opatrenia Komisia prijala a prečo 

to nebolo úplne účinné. 

Rámček 4 – Príklad opatrenia Komisie zameraný na zistenú prekážku mobility pracovnej sily 

  Prekážka „Uznávanie odborných a akademických diplomov“ 

  Opatrenie: Európsky profesijný preukaz (EPC) 

Komisia zaviedla EPC pre zdravotné sestry/ošetrovateľov, farmaceutov, fyzioterapeutov, lyžiarskych 

inštruktorov a horských vodcov a realitných maklérov. Ide o elektronický doklad, ku ktorému 

žiadatelia predložia príslušnému orgánu vo svojom členskom štáte na overenie doklady požadované 

na uznanie kvalifikácie. Keď je dokončená kontrola dokumentácie, doklady sa predkladajú 

príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu, ktorý následne preskúma, či je odborná 

kvalifikácia rovnocenná. Ak výsledok tohto preskúmania nevedie ku kompenzačným opatreniam 

v oblasti odbornej prípravy, vydá tento orgán EPC. Má tak vzniknúť väčšia transparentnosť a právna 

istota pre odborníkov a má za zvýšiť ich mobilita. 

Od zavedenia EPC 18. januára 2016 bolo v celej EÚ predložených spolu 3 239 žiadostí o EPC a bolo 

vydaných 1 390 EPC (údaje z júna 2017). 

Komisia monitoruje toky mobility pracovnej sily a jej formy, ale údaje dostupné 

v členských štátoch môžu byť lepšie využité na pochopenie nerovnováh na trhu práce 

 Zber kvalitných údajov o tokoch mobility pracovnej sily a jej formách je nevyhnutný 

na podporu rozhodovania v súvislosti s mobilitou pracovnej sily na vnútroštátnej úrovni 

aj na úrovni EÚ. 

 Výberové zisťovanie pracovných síl je najväčším európskym výberovým zisťovaním 

domácností o účasti osôb vo veku 15 rokov a starších na trhu práce. Výberové zisťovanie 

pracovných síl je hlavným zdrojom údajov, pomocou ktorého Komisia monitoruje štruktúru 

pohybu pracovnej sily11. Výročná správa o mobilite pracovnej sily vychádza hlavne z údajov 

z výberového zisťovania pracovných síl a poskytuje súhrnné údaje o množstvách a ročných 

                                                       

11  Ďalšími zdrojmi sú demografické údaje Eurostatu, údaje z Eurobarometra, administratívne 
údaje, údaje OECD a vnútroštátne údaje. 
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tokoch. Každý rok sa správa zameriava na konkrétne témy. V roku 2016 k nim patrili 

cezhraniční pracovníci a spätná mobilita. 

 Pokiaľ ide o monitorovanie mobility pracovníkov, výberové zisťovane pracovných síl má 

určité obmedzenia, ktorých si je Komisia vedomá12: 

– odpovede na zisťovanie sú povinné len v 12 členských štátoch a je známe, že miera 

neodpovedí medzi cudzincami je veľmi vysoká, najmä pre jazykové problémy, 

– v mnohých členských štátoch cudzinci, ktorí nedávno prišli, a krátkodobí pracovníci 

nemusia byť zahrnutí do zisťovania, pretože zisťovanie v súlade s odporúčaniami 

medzinárodného sčítania sa týka len osôb, ktorí v členskom štáte zostali rok a viac, 

– malá veľkosť vzorky v mnohých krajinách znižuje schopnosť analyzovať údaje podľa 

štátnej príslušnosti. 

 V roku 2005 Komisia konštatovala, že okrem výberového zisťovania pracovných síl je 

potrebné zlepšiť informácie o tokoch mobility pracovnej sily medzi členskými štátmi EÚ. 

Komisia vypracúva ročný prehľad o relevantných zdrojoch údajov dostupných v členských 

štátoch. V roku 2016 takmer všetky krajiny uviedli, že centralizovaným spôsobom 

zhromažďujú údaje o štátnych príslušníkoch iného členského štátu EÚ, ktorí sú 

buď zamestnaní alebo sú zaregistrovaní ako uchádzači o zamestnanie. Niektoré verejné 

služby zamestnanosti zbierajú údaje opisujúce individuálny „profil“ pracovníkov EÚ, ako 

napríklad nemecký systém, ktorý obsahuje informácie o povolaní či zamestnaní, druhu 

vykonávanej práce a vzdelaní pracovníka. Ukázalo sa však, že tieto údaje sa zložito využívajú, 

pretože medzi členskými štátmi chýba porovnateľnosť. 

 Komisia v roku 2010 iniciovala projekt „Monitorovanie vývoja na trhu práce v Európe“. 

Jeho cieľom bolo zhromaždiť aktuálne informácie o voľných pracovných miestach, ktoré by 

zároveň slúžili ako nástroj včasného varovania o nedostatočnej ponuke či nesúlade na trhoch 

                                                       

12  Nedostatky zistené Komisiou, pozri Compendium of data sources on EU citizens 
residing/working in other EU Member States (Prehľad zdrojov údajov pre občanov EÚ, ktorí žijú 
alebo pracujú v iných členských štátoch EÚ), december 2016. 



27 

 
 

práce v EÚ. Naplneniu tohto cieľa bránili obmedzené údaje, napríklad malá dostupnosť 

porovnateľných údajov o voľných pracovných miestach podľa členských štátov. Tento cieľ sa 

ďalej premietol v nariadení o sieti EURES z roku 201613, v ktorom je stanovená požiadavka, 

aby sa v národných pracovných programoch členských štátov zohľadňovali údaje o tokoch 

mobility a jej formách a analýza údajov o existujúcom a predpokladanom nedostatku 

a nadbytku pracovných síl. V správe Komisie z roku 201614 sa podrobne opisuje výskum 

nedostatkov a prebytkov pracovných síl a skúma sa možné vyrovnávanie týchto nedostatkov 

a prebytkov medzi krajinami. 

 Zistili sme, že pokiaľ ide o kvalitu a hĺbku informácií o nerovnováhach v zručnostiach 

a pracovných silách a ich rozsahu, členské štáty sú na rôznych úrovniach. Z navštívených 

členských štátov predkladá Nemecko a Spojené kráľovstvo údaje, ktorí idú nad rámec toho, 

čo je schopná poskytovať Komisia, a môžu ich dvojstranne využívať s verejnými službami 

zamestnanosti v iných členských štátoch (pozri rámček 5). V správe Komisie z roku 2016 sa 

poukazuje aj na potrebu zlepšiť zhromažďovanie takýchto údajov vo všetkých členských 

štátoch. Pre túto štúdiu mohlo informácie o rozsahu nedostatkov a prebytkov na svojich 

národných trhoch práce poskytnúť len 13 z 26 verejných služieb zamestnanosti, ktoré 

predložili údaje. V čase ukončenia nášho auditu sa na komplexnom posúdení nedostatkov 

či prebytkov v zručnostiach a pracovných silách vo všetkých členských štátoch stále pracuje. 

                                                       

13  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/589 z 13. apríla 2016 o Európskej sieti 
služieb zamestnanosti (EURES), prístupe pracovníkov k službám v oblasti mobility a o ďalšej 
integrácii trhov práce a o zmene nariadenia (EÚ) č. 492/2011 a (EÚ) č. 1296/2013 
(Ú. v. EÚ L 107, 22.4.2016, s. 1). 

14  Európska komisia, A comparison of shortage and surplus occupations based on analyses of data 
from the European Public Employment Services and Labour Force Surveys (Porovnanie 
nedostatku a prebytku zamestnaní na základe analýzy údajov z európskych verejných služieb 
zamestnanosti a výberového zisťovania pracovných síl), február 2017. 
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Rámček 5 – Príklady údajov o nerovnováhach v zručnostiach a pracovných silách v členských 

štátoch 

Nemecko „Fachkräfteengpassanalyse“ – podrobný prehľad nedostatkov špecializovaných 

pracovných síl na trhu práce podľa regiónov a hospodárskeho odvetvia 

Nemecká verejná služba zamestnanosti vypracúva analýzu predvídateľného nedostatku 

špecializovaných pracovných síl (v nemčine „Fachkräfte“) rozdelenú podľa hospodárskych odvetví 

a regiónov. Táto iniciatíva sa vykonáva v kontexte demografických zmien v Nemecku, nízkej miery 

nezamestnanosti a rastúcich problémov s prijímaním špecializovaných pracovníkov. Nedostatok sa 

meria na základe pracovných miest, ktoré zostávajú voľné (neobsadené), regionálnej miery 

nezamestnanosti a pomeru medzi nezamestnanými osobami a voľnými pracovnými miestami. Tak 

napríklad v prípade konkrétnej kvalifikácie špecialistov v odbore mechatroniky a automatizácie je 

v správe poskytnutý nasledujúci prehľad: 

Špecializovaní pracovníci v odbore mechatroniky a automatizácie, december 2016 

 

Administrative boundaries © EuroGraphics. Zdroj údajov: štatistické údaje Spolkového úradu práce. 
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Nemecká verejná služba zamestnanosti tieto údaje využíva spolu s inými verejnými službami 

zamestnanosti na dvojstrannom základe, aby sa zlepšilo prijímanie špecialistov z iného členského 

štátu, ale na úrovni EÚ sa údaje nezhromažďujú ani nezaznamenávajú. 

… a Spojené kráľovstvo poskytuje podrobnejšie informácie o nedostatku kvalifikácií, vrátane 

minimálnych predpokladaných platov 

V Spojenom kráľovstve vypracúva ministerstvo sociálnych vecí zoznam nedostatku kvalifikácií 

pre pohyb pracovných síl do krajiny. Zoznam zahŕňa celé Spojené kráľovstvo (so samostatným 

zoznamom pre Škótsko) a uvádza sa v ňom voľné pracovné miesto a jeho konkrétny opis a tiež 

minimálny plat, ktorý možno očakávať. Zoznam je verejne dostupný a je spoločný s ostatnými 

členskými štátmi15. 

Časť II – Nedostatky v koncepcii a monitorovaní financovaných činností EÚ na uľahčenie 

mobility pracovnej sily 

 V tejto časti správy sa skúma účinnosť financovania EÚ, ktoré má uľahčovať mobilitu 

pracovnej sily. Na tieto účely sú k dispozícii programy ESF a EaSI. Analyzovali sme finančné 

prostriedky pridelené z oboch fondov a to, či sa ciele ESF a EaSI vzájomne dopĺňajú. Ďalej 

sme preverovali, či tieto programy účinne podporujú mobilitu pracovnej sily a ako sú tieto 

činnosti monitorované. 

 Pokiaľ ide o činnosti v rámci časti EURES programu EaSI, preskúmali sme dve zložky: 

projekty EURES riadené cezhraničnými partnerstvami so zameraním na ich koncepciu 

a monitorovanie výkonnosti, a tiež portál pre pracovnú mobilitu EURES, najmä to, ako účinne 

spája uchádzačov o zamestnanie a voľné pracovné miesta. 

Celkové financovanie EÚ určené na mobilitu pracovnej sily nie je známe a nie je 

zabezpečená doplnkovosť fondov 

 Ak EÚ financuje činnosti zamerané na zásadnú prioritu, ako je mobilita pracovných síl, 

Komisia by mala zabezpečiť, aby bolo možné finančné prostriedky identifikovať 

                                                       

15  Pozri https://www.gov.uk/government/publications/tier‐2‐shortage‐occupation‐list. 
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a monitorovať. Ak je k dispozícii niekoľko fondov EÚ, mala by byť zabezpečená ich 

doplnkovosť. 

 Ilustrácia 5 zachytáva finančné porovnanie programov EÚ, ktoré sa týkajú mobility 

pracovnej sily. ESF je teoreticky hlavným nástrojom na podporu zamestnanosti, ktorej 

súčasťou je i mobilita pracovnej sily. V rámci jedného tematického cieľa ESF, t. j. cieľa 

„podpora udržateľnosti a kvality zamestnanosti a mobility pracovnej sily“ (tzv. „TC 8“) a jeho 

súvisiacej investičnej priority „modernizácia inštitúcií trhu práce vrátane mobility pracovnej 

sily“ (tzv. „IP 7“) môžu členské štáty programovať pracovné činnosti spojené s mobilitou 

pracovnej sily. Je možné vidieť, že finančné prostriedky z ESF v rámci TC 8 s 27,5 mld. EUR, 

ktoré môžu členské štáty využiť na riešenie mobility pracovnej sily, sú výrazne vyššie ako 

z programu EaSI s 919 mil. EUR, konkrétne jeho osi EURES so 165 mil. EUR, ktorá je tiež 

určená na riešenie problémov týkajúcich sa mobility pracovnej sily. 

Ilustrácia 5 – Porovnanie príslušných zdrojov financovania, ktoré sa môžu využiť 

na podporu mobility pracovnej sily 

 

Zdroj: EDA. 

 V súčasnom programovom období 2014 – 2020 pre ESF mohli členské štáty plánovať 

svoje vnútroštátne činnosti týkajúce sa siete EURES (napríklad osobné náklady a náklady 

na IT vznikajúce v zúčastnených verejných službách zamestnanosti) a vytváranie konkrétnych 

programov a stratégií mobility na miestnej, regionálnej, národnej a cezhraničnej úrovni 

s využitím ESF. Komisia predstavila tento nový prístup členským štátom v roku 2013 

EaSI 2014 – 2020: 919 mil. EUR

EaSI‐EURES 2014 – 2020: 165 mil. EUR Fínsko ESF TC8 IP7 2014 – 2020: 954 mil. EUR

ESF TC8  2014 – 2020: 27 505 mil. EUR
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a zdôraznila, že cieľom je lepšie fungovanie trhov práce tým, že sa podporí medzinárodná 

geografická mobilita pracovnej sily16. 

 Počas schvaľovania operačných programov ESF v rokoch 2013 a 2014 Komisia 

nemonitorovala, do akej miery členské štáty v skutočnosti programovali opatrenia v oblasti 

mobility pracovnej sily. V septembri 2015 po schválení príslušných operačných programov 

ESF sa Komisia pokúsila zhromaždiť takéto informácie a zaslala členským štátom dotazník, 

ktorým zisťovala údaje o objeme plánovaného rozpočtu v rámci ESF na opatrenia týkajúce sa 

mobility pracovnej sily v rámci EÚ a na opatrenia EURES. Odpovedalo však len 15 členských 

štátov. Z nich 12 uviedlo, že budú služby EURES podporovať prostredníctvom ESF. Pokiaľ ide 

o finančné prostriedky pridelené na uvedené opatrenia, hodnotiteľ prieskumu dospel 

k záveru, že „kvôli veľkej rozmanitosti odpovedí a veľmi rôznorodému vykazovaniu výdavkov 

za rok alebo celkovo nie je možné porovnávať súbor dát prijatých z 15 krajín.“ V rámčeku 6 

sa opisuje, ako jednotlivé členské štáty ESF na tieto účely využívajú. 

Rámček 6 – Príklady činností ESF zameraných na mobilitu pracovnej sily v členských štátoch a ich 

príslušný finančný význam 

Portugalsko 

Z programu sa podporujú opatrenia zamerané priamo na uchádzačov o zamestnanie alebo 

zamestnávateľov, predovšetkým pokiaľ ide o informácie, poradenstvo a podporu pri hľadaní 

zamestnania či zamestnancov pre občanov či zamestnávateľov, ktorí chcú pracovať alebo prijímať 

pracovníkov v inom členskom štáte. 

Portugalsko na tieto účely vyčlenilo 2,16 mil. EUR na obdobie 2014 – 2020, t. j. 0,02 % celkového 

rozpočtu ESF na toto obdobie (prostriedky EÚ a vnútroštátne prostriedky), ktoré predstavujú 8,9 mld. 

EUR. 

                                                       

16  Nariadenie (EÚ) č. 1304/2013. 
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Írsko 

Írsko podporuje uchádzačov o zamestnanie organizovaním veľtrhov pracovných príležitostí, 

zverejňovaním európskych voľných pracovných miest na portáli Jobsireland, portáli EURES 

a prostredníctvom facebookovej stránky EURES. Zamestnávatelia mohli usporiadať veľtrhy 

pracovných príležitostí, inzerovať svoje voľné pracovné miesta na portáloch Jobsireland a EURES 

a dostávať podporu na zahraničných podujatiach zameraných na nábor pracovníkov.  

Írsko na tento účel vyčlenilo 2,7 mil. EUR na obdobie 2014 – 2020, čo je 0,28 % celkového rozpočtu 

ESF na toto obdobie (prostriedky EÚ a vnútroštátne prostriedky), ktoré predstavujú 948 mil. EUR. 

 V koncepcii ESF nebola mobilita pracovnej sily v EÚ vymedzená ako samostatná 

investičná priorita17, ani nebola určená žiadnym iným spôsobom. V dôsledku toho sa nedajú 

určiť skutočné rozpočty ESF vyčlenené na opatrenia EURES alebo opatrenia mobility 

pracovnej sily v 28 členských štátoch, nie je teda možné zistiť, aké finančné prostriedky boli 

použité na aké účely. 

 Preskúmali sme operačné programy ESF v navštívených členských štátoch a neboli sme 

schopní stanoviť sumy, ktoré boli pridelené na mobilitu pracovnej sily. Z prieskumu a našich 

návštev v členských štátoch sme zistili, že programovanie opatrení zameraných na mobilitu 

pracovnej sily v rámci ESF pre ne nepredstavovalo prioritu. V Rumunsku bol kladený dôraz 

na povzbudenie spätnej mobility, pretože stály odliv pracovníkov z Rumunska vytvoril 

nedostatok pracovných síl v kľúčových odvetviach hospodárstva (pozri rámček 7). 

                                                       

17  Európska komisia, The analysis of the outcome of the negotiations concerning the Partnership 
Agreements and ESF Operational Programmes, for the programming period 2014 – 2020 
(Analýza výsledkov rokovaní o partnerských dohodách a operačných programoch ESF 
na programové obdobie 2014 – 2020), september 2016. 
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Rámček 7 – Riešenie mobility pracovnej sily prostredníctvom financovania z ESF v piatich 

kontrolovaných členských štátoch 

Kontrolovaný členský štát  Zameriava sa súčasný ESF na mobilitu pracovnej sily v rámci EÚ? 

Nemecko 

Nie 

Financovanie ESF sa zameriava na integráciu mladých, dlhodobo 
nezamestnaných a migrantov na trh práce. 

Luxembursko 

Nie 

Prostredníctvom ESF sa rieši nezamestnanosť nad 45 rokov a integrácia 
nezamestnaných do 30 rokov na trh práce. 

Poľsko 
Obmedzene, napríklad vyplácaním podpory na presídlenie mladým 
ľuďom, ktorí sa sťahujú do iného členského štátu. 

Rumunsko 
Obmedzene, podnecuje sa spätná mobilita do Rumunsku poskytovaním 
individuálnych pôžičiek. 

Spojené kráľovstvo 

Nie 

Uprednostňujú skupiny, ktoré sú na trhu práce znevýhodnené, vrátane 
mladých ľudí, osôb so zdravotným postihnutím a osôb s nízkou úrovňou 
kvalifikácie a zručností 

 

 

 V základnom nariadení, v ktorom sa vymedzujú horizontálne pravidlá pre všetky 

európske štrukturálne a investičné fondy („EŠIF“, ktoré zahŕňajú aj ESF)18, sa požaduje, 

aby boli rôzne EŠIF a ďalšie fondy EÚ koordinované a aby sa dopĺňali. V základnom nariadení 

o EaSI sa tiež požaduje, aby činnosti vykonávané v rámci programu EaSI boli „v súlade 

a navzájom sa dopĺňali s ostatnými činnosťami Únie, napríklad európskymi štrukturálnymi 

a investičnými fondmi (EŠIF)“19. Ako však vyplýva z ilustrácie 6, program EaSI, ako aj ESF 

                                                       

18  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa 
stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom 
sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka 
a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde 
a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) 
č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320). 

19  Článok 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1296/2013 z 11. decembra 2013 
o programe Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) a ktorým sa mení 
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zahŕňajú veľmi podobné opatrenia zamerané na porovnateľné ciele v súvislosti s mobilitou 

pracovnej sily. Oba fondy sa týkajú alebo sa môžu týkať mobility pracovnej sily 

na nadnárodnej úrovni a predpokladajú konkrétne opatrenia na podporu mobility vrátane 

podpory spolupráce príslušných inštitúcií. 

                                                       

rozhodnutie č. 283/2010/EÚ, ktorým sa zriaďuje európsky nástroj mikrofinancovania Progress 
v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 238). 
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Ilustrácia 6 – Porovnanie prekrývajúcich sa cieľov ESF a EaSI týkajúcich sa mobility 

pracovnej sily 

 

Zdroj: EDA. 

Cezhraničné partnerstvá uľahčujú mobilitu pracovnej sily, ale v koncepcii ich projektov 

a vo vykazovaní účinnosti existujú nedostatky 

 Cezhraničné partnerstvá časti EURES programu EaSI sa zaoberajú mobilitou pracovnej 

sily. Združujú partnerov z aspoň dvoch zúčastnených členských štátov (alebo pridružených 

krajín), obvykle vnútroštátne verejné služby zamestnanosti, ale aj iné subjekty, ako sú 

organizácie zamestnávateľov, odborové zväzy alebo iné regionálne združenia. Cezhraničné 

partnerstva sa môžu v rámci časti EURES programu EaSI uchádzať o ročné financovanie 

projektov pre svoje činnosti. V rámčeku 8 sa uvádza príklad projektu cezhraničného 

partnerstva financovaného z časti EURES programu EaSI. 

8 tematických cieľov ESF 

Prístup uchádzačov o zamestnanie 
a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane 
dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú 
vzdialené od trhu práce, a to aj 
prostredníctvom miestnych iniciatív v oblasti  
zamestnávania, a podpora mobility 
pracovnej sily.

Modernizácia inštitúcií trhu práce, ako 
sú verejné a súkromné služby 
zamestnanosti  a zlepšenie 
prispôsobenia sa potrebám trhu práce 
vrátane opatrení zameraných 
na zlepšenie nadnárodnej  pracovnej 
mobility, ako aj prostredníctvom 
programov mobility a lepšej 
spolupráce medzi inštitúciami 
a príslušnými  zainteresovanými 
stranami.

Ciele časti EURES programu EaSI

Zabezpečiť, aby boli  voľné pracovné miesta a žiadosti  
o zamestnanie a príslušné informácie a odporúčania, ako 
aj akékoľvek súvisiace informácie, napríklad tie, ktoré sa 
týkajú životných a pracovných podmienok, sprehľadnené 
pre potenciálnych žiadateľov a zamestnávateľov. Tento 
cieľ sa dosiahne prostredníctvom výmeny a šírenia týchto 
informácií  na nadnárodnej, medziregionálnej 
a cezhraničnej  úrovni pomocou použitia zaužívaných 
foriem interoperabil ity v prípade voľných pracovných 
miest a žiadostí o zamestnanie a pomocou ďalších 
vhodných prostriedkov, ako sú individuálne poradenstvo 
a mentorstvo,  najmä v prípade nízkokvalifikovaných osôb.

Podporovať poskytovanie služieb EURES v oblasti prijímania 
pracovníkov  a umiestňovania  pracovníkov  do kvalitného 
a udržateľného zamestnania prostredníctvom obsadzovania 
voľných pracovných miest a žiadostí 
o zamestnanie; podpora služieb EURES sa rozšíri na rôzne 
fázy umiestňovania od prípravy na prijímanie pracovníkov až 
po pomoc po umiestnení s cieľom úspešne začleniť žiadateľa 
o prácu do pracovného trhu; takéto služby podpory môžu 
zahŕňať cielené programy mobil ity zamerané 
na obsadzovanie  voľných  pracovných miest v určitom 
odvetví, profesii, krajine alebo skupine krajín  alebo pre 
konkrétne skupiny  pracovníkov, napríklad mladých ľudí 
so sklonom k mobil ite, v prípadoch, keď sa preukázala jasná 
hospodárska potreba.
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Rámček 8 – Cezhraničný projekt Oberrhein – príklad dlhodobej a úspešnej spolupráce 

   

Zdroj: http://www.interreg‐oberrhein.eu/ablage/. 

 

Cezhraničné partnerstvo EURES‐T Oberrhein bolo založené v roku 1999 a zahŕňa regióny Bádensko 
a Južné Falcko (Nemecko), Alsasko (Francúzsko) a kantóny Aargau, Bazilej, Bazilej‐mesto, Jura 
a Soleure (Švajčiarsko). Jeho hranice denne prekračuje približne 93 300 osôb dochádzajúcich 
za prácou, čo je druhý najvyšší počet cezhraničných pracovníkov v EÚ. 

Spolupráca verejných služieb zamestnanosti, odborových zväzov a združení zamestnávateľov 
všetkých troch krajín umožňuje uľahčiť cezhraničné zamestnávanie. 

Projekt cezhraničného partnerstva Oberrhein, ktorý sme preverovali, bol financovaný čiastočne 
z časti EURES programu EaSI a zameriava sa na osem z desiatich cieľov stanovených v ročnej výzve 
na predkladanie návrhov, ktorú zverejnila Komisia (aby boli brané do úvahy, musia sa projekty 
zameriavať na najmenej päť cieľov). 

Cieľ 4 – jednotné kontaktné miesto je v Oberrheine úspešné opatrenie: sú naň vyčlenení traja 
poradcovia EURES, ktorých možno kontaktovať telefonicky alebo elektronickou poštou a ktorí 
odpovedajú na otázky uchádzačov o zamestnanie. V roku 2016 sa ľudia na túto službu obrátili s 2 271 
žiadosťami. 

Cieľ 5 vyžaduje, aby cezhraničné partnerstvá navrhli a zaviedli inovatívne služby. V prípade 
cezhraničného partnerstva Oberrhein to malo podobu podpory cezhraničného učňovského 
vzdelávania, v rámci ktorého najmä mladí francúzski uchádzači o zamestnanie vykonávali učňovskú 
prípravu v nemeckej spoločnosti. 
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Vo fáze podania žiadosti sú len v malom počte projektov vymedzené zamýšľané 

kvantitatívne výsledky 

 Preskúmali sme 23 projektov cezhraničných partnerstiev (11 z roku 2015 a 12 z roku 

201620) a naše hodnotenie projektov sa nachádza v prílohe II. Zistili sme, že činnosti 

financované a schválené Komisiou ako súčasť ročného postupu, sú často opakovaním 

činností z predchádzajúceho roku. Najbežnejšími činnosťami bolo organizovanie konferencií 

a veľtrhov práce, semináre, kurzy písania životopisov alebo jazyková príprava. Inovatívnejšie 

riešenia zahŕňali využívanie sociálnych médií (Facebook, Linkedin, Twitter) či nadväzovanie 

kontaktov s univerzitami. Podobné inovatívne riešenia sú súčasťou programov len zriedka. 

 Zistili sme, že 21 projektových žiadostí obsahovalo kvalitatívny opis stavu, napríklad opis 

tokov mobility a vysvetlenie cezhraničnej mobility v regióne. Len deväť projektov však 

obsahovalo kvantitatívnu východiskovú hodnotu s číselnými údajmi, na základe ktorých 

možno merať pokrok (ilustrácia 7). Ďalšie štyri projekty v každom roku zahŕňali štatistické 

údaje, ktoré sa mohli použiť ako kvantitatívna východisková hodnota na meranie pokroku, 

ale neboli použité na tento účel. 

                                                       

20  Preverované projekty cezhraničného partnerstva boli financované sumou 3,5 mil. EUR v roku 
2015 a 4,4 mil. EUR v roku 2016. 
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Ilustrácia 7 – Existencia východiskových hodnôt, na základe ktorých je možné merať 

pokrok 

 

Pozn.:  Kvantitatívna východisková hodnota je stav, podľa ktorého je možné merať výsledky 
projektu. 

  Kvalitatívna východisková hodnota poskytuje len opis cezhraničnej situácie, nemôže však 
slúžiť na meranie pokroku. 

Zdroj: EDA. 

 Podľa dohody o grante pre projekty sa musia zbierať a predkladať informácie, „pokiaľ 

ide o výstupy a výsledky opatrení“. Napriek tomu sme pri našom preskúmaní zistili, že ciele 

pre výstupy (napr. počet účastníkov na veľtrhoch práce organizovaných cezhraničnými 

partnerstvami) boli vymedzené len v 16 z 23 vybraných projektov a len v deviatich 

projektoch boli vymedzené výsledky (najčastejšie to bol počet zamýšľaných pracovných 

miest). V prípade niektorých projektov neexistovala žiadna priama súvislosť medzi výstupmi 

a výsledkami, pretože ciele pre výstupy boli stanovené, ale neboli definované očakávané 

výsledky. V rokoch 2015 až 2016 sme zistili zlepšenia v stanovovaní cieľov výsledkov, keďže 

v roku 2015 obsahovalo cieľ pre výsledky len 18 % projektov, no v roku 2016 sa tento podiel 

zvýšil na 58 %. 
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 V rámčeku 9 sa opisujú odlišné postupy v rámci projektov, ktoré sme posudzovali, 

pokiaľ ide o ich koncepciu a monitorovanie výkonnosti. 

Rámček 9 – Osvedčené a zlé postupy z 23 projektov cezhraničného partnerstva v rámci EURES 

Od zlého postupu 

Vo väčšine projektov sa vymedzujú len výstupy. Napríklad v prípade projektu cezhraničnej spolupráce 

medzi Talianskom, Slovinskom a Chorvátskom EURADRIA nebola vymedzená žiadna kvantitatívna 

východisková hodnota (súčasný stav), ani nebol stanovený cieľ pre výsledky (t. j. pracovné 

umiestnenie), ani sa nemerali výsledky projektu (obsadenie pracovných miest, nájdené pracovné 

miesta). Projekt však obsahoval údaje o výstupoch, ako napríklad počet účastníkov na konferenciách 

alebo seminároch. 

… k osvedčenému postupu 

Niektoré menšie projekty cezhraničnej spolupráce, napríklad medzi Dánskom a Švédskom (Oresund), 

sa zameriavajú na konkrétnejšie opatrenia a sú schopné poskytnúť údaje o východiskových 

hodnotách, cieľoch a výsledkoch projektov, pokiaľ ide o pracovné umiestnenie. 

Monitorovací systém EaSI neumožňuje zlúčenie výsledkov projektov cezhraničných 

partnerstiev na úrovni programu 

 Komisia monitoruje činnosti projektov cezhraničného partnerstva pomocou 

štandardného vzoru na predkladanie správ, ktorý musí vyplniť každý koordinátor projektu. 

Správa obsahuje kvalitatívny a kvantitatívny oddiel. V kvantitatívnej časti sa nevykazujú 

žiadne výstupy či výsledky súvisiace s mobilitou pracovnej sily. Mnohí projektoví koordinátori 

používajú kvalitatívnu časť správy na vysvetlenie výstupov a niekedy výsledkov, ale vzhľadom 

na to, že tento opis sa nevyžaduje, vykazovaným informáciám chýba dôslednosť 

a jednotnosť, čo sťažuje zlúčenie výstupov a výsledkov. 

 V roku 2016 Komisia zaviedla ďalší vzor na podávanie správ pre projekty cezhraničného 

partnerstva. Pre nový vzor sa vyžadujú údaje, ktoré, ako sme zistili v prípade kontrolovaných 

projektov, nebolo možné získať pre novo zavedené štatistické klasifikácie. Okrem toho 

niektoré dodatočné údaje požadované pre nový vzor nepochádzajú zo samotného projektu 

cezhraničného partnerstva, ale z mesačného dotazníka, ktorý Komisia zasiela všetkým 
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poradcom EURES v EÚ. Znižuje sa tým spoľahlivosť vykazovaných údajov za jednotlivé 

projekty, keďže údaje pochádzajú z projektových činností. Opatrenia, ktoré sa prijali 

na zlepšenie monitorovania ex post, je potrebné celkovo ďalej zdokonaľovať. 

Komisia sa usiluje o to, aby sa z portálu pre pracovnú mobilitu EURES stal skutočný 

európsky nástroj na umiestňovanie a nábor pracovníkov, ale dosiahnutie tohto stavu bude 

náročné 

 Portál EURES umožňuje uchádzačom o prácu nájsť informácie o trhoch práce 

v ostatných členských štátoch a ponúka im prístup k ponukám voľných pracovných miest 

zo všetkých krajín EÚ a EZVO prostredníctvom portálu pre pracovnú mobilitu EURES. 

Podobne zamestnávateľom umožňuje uverejniť voľné pracovné miesta pre uchádzačov 

o zamestnanie v iných krajinách. Portál spravuje Komisia21. 

Podiel dostupných pracovných príležitostí prostredníctvom portálu pre pracovnú mobilitu 

EURES je nízky 

 Vo svojom návrhu reformy siete EURES v roku 2016 (nariadenie (EÚ) 2016/589) Komisia 

uviedla, že „v záujme podpory voľného pohybu pracovníkov by sa na portáli EURES mali 

uverejňovať všetky voľné pracovné miesta, ktoré boli verejnosti sprístupnené 

prostredníctvom VSZ a ďalších členov siete EURES …“ Ako jedno z hlavných obmedzení siete 

EURES označila Komisia v roku 2014 „neúplný súbor voľných pracovných miest dostupných 

na úrovni EÚ“. 

 Podľa údajov z prieskumu, ktoré nám poskytli národné úrady pre koordináciu v 11 

členských štátoch, bolo v roku 2016 viac ako 90 % voľných pracovných miest ponúkaných 

verejnými službami zamestnanosti umiestnených tiež na portáli pre pracovnú mobilitu 

EURES. Naopak v štyroch členských štátoch ich bolo umiestnených menej ako 20 %, ako 

možno vidieť v ilustrácii 8. Celkovo sa významný podiel pracovných miest ponúkaných 

                                                       

21  Náklady na vývoj tohto portálu pre obsadzovanie voľných pracovných miest predstavovali v roku 
2016 5 mil. EUR. 
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vnútroštátnymi verejnými službami zamestnanosti neuverejňuje na portáli pre pracovnú 

mobilitu EURES. 

Ilustrácia 8 – Percentuálny podiel voľných pracovných miest ponúkaných vnútroštátnymi 

verejnými službami zamestnanosti uverejnených na portáli EURES v roku 2016 

 

Pozn.: Údaje pochádzajú z národných úradov pre koordináciu členských štátov, ktoré odpovedali 
na náš prieskum. Údaje neboli k dispozícii v prípade Írska, Nemecka, Španielska, Poľska a Rumunska. 
Niektoré národné úrady pre koordináciu uviedli technické problémy, napríklad zdvojené zadávanie 
voľných pracovných miest v národných databázach, napr. keď sa jedno voľné pracovné miesto, ktoré 
sa má obsadiť, uverejňuje vo viacerých inzerátoch. Môže to ovplyvniť i spoľahlivosť vykázaných 
údajov. 
Zdroj: EDA. 

 Analyzovali sme údaje z prieskumu, ktoré poskytli národné úrady pre koordináciu, 

a porovnávali sme podiel voľných pracovných miest ponúkaných vnútroštátnymi verejnými 

službami zamestnanosti uverejnených na portáli EURES od roku 2015 do roku 2016. V 13 

členských štátoch bol podiel rovnaký alebo sa zvýšil, avšak v deviatich klesol. Z údajov 

uvedených v ilustrácii 9 je možné odhadnúť, že medzi rokmi 2015 a 2016 sa podiel 

pracovných miest ponúkaných vnútroštátnymi verejnými službami zamestnanosti 

a uverejnených na portáli pre pracovnú mobilitu EURES celkovo znížil o 15 %. 
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Ilustrácia 9 – Zmena podielu voľných pracovných miest ponúkaných vnútroštátnymi 

verejnými službami zamestnanosti a uverejnených na portáli EURES od roku 2015 do roku 

2016 

 

Pozn.: Údaje pochádzajú z národných úradov pre koordináciu členských štátov, ktoré odpovedali 
na náš prieskum. Údaje neboli k dispozícii v prípade Írska, Nemecka, Španielska, Poľska a Rumunska. 
Niektoré národné úrady pre koordináciu uviedli technické problémy, napríklad zdvojené zadávanie 
voľných pracovných miest v národných databázach, napr. keď sa jedno voľné pracovné miesto, ktoré 
sa má obsadiť, uverejňuje vo viacerých inzerátoch. Môže to ovplyvniť i spoľahlivosť vykázaných 
údajov. 
Zdroj: EDA. 

 Nariadenie (EÚ) 2016/589 členským štátom tiež umožnilo, aby zamestnávateľom 

poskytli možnosť voľné pracovné miesto na portáli pre pracovnú mobilitu EURES 

nezverejňovať, „a to po tom, ako zamestnávateľ objektívne posúdi požiadavky týkajúce sa 

dotknutého pracovného miesta, konkrétne osobitné zručnosti a kompetencie požadované 

pre riadny výkon pracovných úloh, na základe čoho zamestnávateľ odôvodní neuverejnenie 

voľného pracovného miesta výlučne z týchto dôvodov.“ V členských štátoch, ktoré sme 

navštívili, to v prevažnej miere vysvetľuje, prečo je počet voľných pracovných miest 

na portáli EURES výrazne nižší ako na portáloch pracovných miest vnútroštátnych verejných 

služieb zamestnanosti. Zamestnávatelia sa môžu jednoducho rozhodnúť, že svoje voľné 

pracovné miesta na portáli EURES neuverejnia bez toho, aby sa vyžadovalo ďalšie 

odôvodnenie. 
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 No aj keby verejné služby zamestnanosti umiestnili na portál pre pracovnú mobilitu 

EURES všetky ponuky voľných pracovných miest, ktoré majú vo svojich národných 

databázach, predstavovalo by to len malú časť všetkých voľných pracovných miest. Napríklad 

v Luxembursku predstavujú voľné pracovné miesta vo vnútroštátnej databáze verejnej 

služby zamestnanosti len 18 % všetkých prijatých pracovníkov na trhu práce za rok. Voľné 

pracovné miesta ponúkané luxemburskými zamestnávateľmi umiestnené na portáli 

pre pracovnú mobilitu EURES predstavujú len 4 % prijatých pracovníkov za rok. 

 Z osôb využívajúcich aspoň jednu z 11 rôznych webových stránok pre občanov, ktoré sa 

zaoberajú kvalifikáciou a zamestnávaním, v nedávnom prieskume22 len 36 % používateľov 

uviedlo, že by pri hľadaní práce v inej krajine veľmi pravdepodobne využili portál EURES. 

Ďalej zo spätnej väzby konečných používateľov vyplynulo, že desať z 27 národných úradov 

pre koordináciu, ktoré odpovedali na náš prieskum, sa domnieva, že EURES je ako portál 

pre uchádzačov o zamestnanie alebo ako portál pre zamestnávateľov menej účinný ako 

systém ich verejnej služby zamestnanosti. 

Informácie o ponúkaných voľných pracovných miestach poskytované uchádzačom sú 

neúplné 

 Snažili sme sa o pochopenie praktických ťažkostí, s ktorými sa musia vyrovnávať 

uchádzači o zamestnanie pri používaní portálu EURES, a analyzovali sme oznámenia 

o voľných pracovných miestach s použitím určitých referenčných hodnôt, ktoré sme 

považovali za prospešné pri akomkoľvek hľadaní zamestnania. Zvolili sme si dve povolania, 

„elektrotechnik/inžinier pre elektroniku“ a „ošetrovateľ/ošetrovateľka“. Celkovo sme 

náhodným spôsobom pre každé povolanie vybrali 50 voľných pracovných miest, ktoré boli 

umiestnené na portáli EURES v deviatich krajinách. Z prieskumu vyplynulo, že je stále možné 

výrazne zlepšiť informácie, ktoré sú dostupné pre uchádzačov o zamestnanie. Napríklad v 39 

ponukách nebola uvedená lehota na podanie žiadosti, 28 z nich neobsahovalo informácie 

o požadovanom stupni vzdelania, 26 z nich neuvádzalo úroveň požadovanej kvalifikácie 

                                                       

22  Study on Impact of Branding for EU services for Skills and Qualifications (Štúdia o vplyve značiek 
na služby EÚ pre oblasť zručností a kvalifikácií), záverečná správa, 17. marca 2017. 
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pre pracovné miesto, 44 neuvádzalo ani dátum nástupu na zverejnené pracovné miesto, 33 

neobsahovalo informácie o dĺžke pracovného času za týždeň a 35 neposkytovalo údaje 

o plate. 

Monitorovanie pracovných miest obsadených vďaka sieti EURES je nespoľahlivé, napriek 

tomu, že je to kľúčový ukazovateľ výkonnosti pre EaSI 

 Meranie pracovných miest obsadených vďaka využívaniu siete EaSI‐EURES je meradlom 

jej účinnosti. Podľa Komisie za rok 2016 viedla podpora poradcov siete EURES k obsadeniu 

28 934 pracovných miest. Tento údaj znamená, že k obsadeniu pracovného miesta viedlo 

3,7 % kontaktov medzi uchádzačmi o zamestnanie a poradcom siete EURES. 

 Komisia tieto údaje zhromažďuje tak, že priamo oslovuje poradcov EURES 

prostredníctvom mesačného zisťovania. Vyskytujú sa problémy s presnosťou údajov: 

odpovie v priemere 60 % poradcov a ich spätná väzba je založená na jednotlivých odhadoch, 

ktoré nie sú ďalej potvrdzované. Keď sme počas návštev vykonávali rozhovory s národnými 

úradmi pre koordináciu, často neboli schopné potvrdiť platnosť číselných údajov, ktoré 

Komisia používa vo verejne dostupných monitorovacích dokumentoch. Na to, aby bolo 

možné zhromaždiť spoľahlivejšie údaje na meranie výkonnosti činností časti EURES 

programu EaSI, reforma siete EURES v roku 2016 takisto vyžadovala, aby Komisia navrhla 

podrobné špecifikácie na zber a analýzu údajov s cieľom monitorovať a vyhodnotiť 

fungovanie siete EURES23. 

 Keď sme vykonávali prieskum medzi národnými úradmi pre koordináciu, iba 3 z 27 

národných úradov pre koordináciu, ktoré odpovedali, uviedli, že sú schopné merať pracovné 

umiestnenia. Túto činnosť komplikujú dva hlavné problémy: 

– zamestnávatelia môžu voľné pracovné miesta stiahnuť bez upovedomenia, ak bolo 

pracovné miesto obsadené uchádzačom z portálu EURES (toto uviedlo 21 členských 

štátov), 

                                                       

23  Článok 32 nariadenia (EÚ) č. 2016/589. 
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– ponuky voľných pracovných miest umiestnené na portáli EURES sa systematicky ďalej 

nesledujú (ponuky sa napríklad uzatvárajú po určenom štandardnom čase) (16 členských 

štátov). 

Národné úrady pre koordináciu Spojeného kráľovstva a Nemecka už tento ukazovateľ 

vo svojich databázach voľných pracovných miest nemerajú, merajú skôr účinnosť pomocou 

ukazovateľa výsledkov, ako je miera nezamestnanosti. Komisia v súčasnosti skúma systém 

merania výkonnosti EURES, vrátane ukazovateľov výkonnosti, ale má v úmysle zachovať 

ukazovateľ pracovného umiestnenia. Ak má byť spoľahlivý, bude musieť prekonať vyššie 

uvedené problémy. 

ZÁVERY A ODPORÚČANIA 

 Celkovo sme dospeli k záveru, že Komisia zaviedla niekoľko nástrojov na zabezpečenie 

voľného pohybu pracovníkov. Je ich však možno zlepšovať. Okrem toho nie je možné určiť 

opatrenia financované EÚ uľahčujúce mobilitu pracovnej sily v rámci ESF alebo nie je možné 

dostatočne monitorovať ich účinnosť, pokiaľ ide o program EaSI. 

 Komisia poskytuje celý rad nástrojov, ktorými pracovníkov informuje o ich právach. Nie 

je však známe, do akej miery o týchto nástrojoch vedia občania. Pracovníci môžu ohlásiť 

prípady diskriminácie voči slobode pohybu cez viacero komunikačných kanálov, ale celkový 

obraz o takýchto prípadoch neexistuje. Iné obmedzenia slobody pohybu naďalej pretrvávajú, 

a to napriek opatreniam, ktoré Komisia prijala (pozri body 14 až 28). 

 Hlavným nástrojom Komisie na zber údajov o mobilite pracovnej sily je výberové 

zisťovanie pracovných síl, ktoré však neposkytuje úplný obraz o tokoch mobility pracovnej 

sily a jej formách. Lepšie údaje existujú v členských štátoch, ale práca na zbere 

porovnateľných údajov na celoeurópskej úrovni, aby sa tak podporila mobilita pracovnej sily, 

ešte stále prebieha (pozri body 29 až 34). 

 Z finančných prostriedkov EÚ možno podporovať mobilitu pracovnej sily 

prostredníctvom ESF a programu EaSI. Pre podobnosť príslušných cieľov je vzájomná 

doplnkovosť výzvou. Komisia nevie, ako všetky členské štáty využívajú ESF na podporu 

mobility pracovnej sily. Monitorovací rámec EaSI má viacero nedostatkov. Finančné 
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prostriedky použité v rámci programu EaSI mali len malý dosah, pokiaľ ide o zaznamenané 

pracovné umiestnenia v porovnaní s počtom mobilných pracovníkov (pozri body 35 až 50). 

 Portál EURES sa stane skutočným európskym nástrojom na umiestňovanie pracovníkov 

len vtedy, ak budú vyriešené nedostatky, ako je nízka miera voľných pracovných miest, ktoré 

sa na ňom uverejňujú (pozri body 51 až 60). 

 Preto odporúčame: 

Odporúčanie 1 – Merať povedomie občanov EÚ o existujúcich nástrojoch, ktoré poskytujú 

informácie o voľnom pohybe pracovníkov a ktoré slúžia na oznamovanie prípadov 

diskriminácie 

a) Komisia by mala merať, do akej miery sú občanom známe EURES, VAŠA EURÓPA 

a SOLVIT. 

b) Keď bude miera povedomia známa, Komisia a členské štáty by mali tieto údaje použiť 

na účinné zameranie a podporu týchto nástrojov. 

Cieľový dátum vykonania: júl 2018. 

 

Odporúčanie 2 – Lepšie využívať dostupné informácie s cieľom určiť typy diskriminácie voči 

slobode pohybu 

Komisia by mala lepšie využívať ľahko dostupné údaje v členských štátoch, aby lepšie určila 

oblasti diskriminácie, a ako sa líšia medzi členskými štátmi. Takéto informácie umožnia, 

aby boli opatrenia na riešenie diskriminácie lepšie zamerané. 

Cieľový dátum vykonania: december 2018. 
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Odporúčanie 3 – Zlepšiť zber a využívanie údajov o formách a tokoch mobility pracovnej 

sily a nerovnováhach na trhu práce 

Komisia by mala spolu s členskými štátmi zlepšiť zber údajov o mobilite pracovnej sily a ich 

porovnateľnosť, konkrétne zloženie pracovníkov, ktorí sú pripravení presunúť sa, a potenciál 

mobility pracovnej sily riešiť nerovnováhy na trhu práce. 

Tieto analýzy by mali následne viesť ku konkrétnym intervenciám, ktoré by riešili 

nerovnováhy v zručnostiach a na trhu práce. Malo by sa to uskutočniť včas, aby členské štáty 

v nasledujúcom programovom období mohli na tomto základe rozhodnúť o pridelení 

finančných prostriedkov na európske programy, ako je ESF. 

Cieľový dátum vykonania: marec 2020. 

 

Odporúčanie 4 – Zlepšiť koncepciu financovania EÚ určeného na mobilitu pracovnej sily 

V súčasnosti je na mobilitu pracovnej sily osobitne zameraný ESF a program EaSI. Komisia by 

mala posúdiť, ako môže zlepšiť koncepciu financovania z prostriedkov EÚ s cieľom zabezpečiť 

doplnkovosť a lepšie monitorovanie výkonnosti finančných prostriedkov EÚ. 

Cieľový dátum vykonania: marec 2020 (v kontexte preskúmania viacročného finančného 

rámca). 

 

Odporúčanie 5 – Zlepšenie monitorovania účinnosti časti EURES programu EaSI, najmä 

v súvislosti s obsadzovaním pracovných miest 

a) Komisia by mala zlepšiť svoj monitorovací rámec pre projekty cezhraničného 

partnerstva financované z časti EURES programu EaSI, aby bola vo fáze podania žiadosti 

jasná súvislosť medzi cieľmi, výstupmi a výsledkami cezhraničných partnerstiev 

na úrovni programu. 
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b) Komisia by mala zlepšiť systém merania výkonnosti časti EURES programu EaSI tým, 

že členským štátom poskytne podrobné špecifikácie pre zber a analýzu dát, na základe 

ktorých by členské štáty mali zbierať spoľahlivé údaje činnostiach siete EURES, najmä 

pokiaľ ide o pracovné miesta. 

Cieľový dátum vykonania: júl 2018. 

 

Odporúčanie 6 – Zlepšenie obmedzení na portáli pre pracovnú mobilitu EURES 

Členské štáty by sa mali zaoberať súčasnými obmedzeniami na portáli pre pracovnú mobilitu 

EURES, aby sa z neho do roku 2018 stal „skutočný európsky nástroj na umiestňovanie 

a nábor pracovníkov“. Dá sa to dosiahnuť tým, že: 

a) na portáli EURES bude väčší podiel voľných pracovných miest ponúkaných 

vnútroštátnymi verejnými službami zamestnanosti, čo znamená, že členské štáty musia 

riešiť, za akých podmienok sa môžu zamestnávatelia rozhodnúť neumiestniť svoje voľné 

pracovné miesta na portáli EURES; 

b) zlepší sa kvalita oznámení o voľných pracovných miestach, čo znamená, že vnútroštátne 

verejné služby zamestnanosti členských štátov umiestnia na portál pracovných miest 

EURES len oznámenia s kvalitnými informáciami, t. j. lehotou na podanie žiadosti, typom 

ponúkanej pracovnej pozície, údajmi o plate a miestom výkonu práce. Ak budú 

poskytované takéto informácie, zlepšia sa výsledky pre uchádzačov o zamestnanie 

a pre zamestnávateľov. 

Cieľový dátum vykonania: júl 2019. 
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Túto správu prijala komora II, ktorej predsedá Iliana IVANOVA, členka Dvora audítorov, 

v Luxemburgu na svojom zasadnutí dňa 24. januára 2018. 

 

 

  Za Dvor audítorov 

 

 

 

  Klaus‐Heiner LEHNE 

  predseda 
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PRÍLOHA I 

Prehľad nášho posúdenia opatrení, ktoré prijala Komisia a ktoré sa týkajú prekážok brániacich mobilite pracovnej sily 

Prekážky  Povinnosti 

Prijala 

Komisia 

opatrenia? 

Aké boli hlavné prvky činnosti Komisie? 

Je prekážka 

mobility 

pracovnej sily 

z hľadiska 

pracovníkov 

účinne riešená? 

Vysvetlenie nášho posúdenia 

Nedostatok 

informácií 

o zákonných 
právach 
na voľný pohyb 
pracovníkov 

Európska 
komisia 

Áno  Komisia zriadila: 

VAŠA EURÓPA: 

EURES 

SOLVIT 

Áno1  Vaša Európa a EURES poskytujú dobrý 
základ na získanie informácií 
o individuálnych právach a vnútroštátnych 
trhoch práce. 

SOLVIT je spoľahlivý systém podávania 
sťažností na nespravodlivé zaobchádzanie 
zo strany vnútroštátnych správnych 
orgánov a VAŠA EURÓPA – 
PORADENSTVO poskytuje možnosť obrátiť 
sa na právneho odborníka. 

Nedostatok 

informácií 

o pracovných 
príležitostiach 

Európska 
komisia 
a členské štáty 

Áno  Komisia spravuje portál pre pracovnú 
mobilitu EURES spolu s vnútroštátnymi 
verejnými službami zamestnanosti. 

Komisia 13. decembra 2016 predložila 
návrh nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady na zmenu 

Nie celkom  Portál pre pracovnú mobilitu EURES je 
stále neúplný súbor voľných pracovných 
miest, pretože v ňom nie sú zahrnuté 
všetky voľné pracovné miesta dostupné 
vo vnútroštátnych verejných službách 
zamestnanosti. 
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Prekážky  Povinnosti 

Prijala 

Komisia 

opatrenia? 

Aké boli hlavné prvky činnosti Komisie? 

Je prekážka 

mobility 

pracovnej sily 

z hľadiska 

pracovníkov 

účinne riešená? 

Vysvetlenie nášho posúdenia 

a doplnenie pravidiel EÚ o koordinácii 
systémov sociálneho zabezpečenia. 
Cieľom je modernizovať súčasné 
pravidlá tak, aby boli spravodlivé, 
zrozumiteľné a dali sa ľahšie 
presadzovať, čím sa zabezpečí väčšia 
transparentnosť a právna jasnosť 
vo viacerých oblastiach koordinácie 
sociálneho zabezpečenia. Návrh Komisie 
bol postúpený Európskemu parlamentu 
a Rade na prerokovanie. 

 

Voľné pracovné miesta EURES prevzaté 
z vnútroštátnych služieb zamestnanosti sú 
často neúplné, v dôsledku čoho majú 
obmedzenú hodnotu pre pracovníkov, 
ktorí majú záujem pracovať v zahraničí. 

Rozdiely 

v oblasti 

sociálneho 

zabezpečenia 

Európska 
komisia 
a členské štáty 

Áno  Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 883/2004 a jeho 
vykonávacie nariadenie sa zameriavajú 
na tieto hlavné aspekty: 

 rozšírenie oblastí sociálneho 
zabezpečenia, na ktoré sa 
vzťahuje toto nariadenie, 
s cieľom zahrnúť zákonné 

Nie celkom  Členské štáty v súčasnosti kladú väčší 
dôraz na doplnkové formy dôchodkového 
príjmu, ktoré dopĺňajú základné národné 
dôchodkové systémy. Smernica 98/49/ES 
o zabezpečení doplnkových 
dôchodkových práv zamestnaných 
a samostatne zárobkovo činných osôb 
neupravuje „prenosnosť“ doplnkových 
dôchodkov, t. j. možnosť preniesť tieto 
dôchodkové nároky pri presťahovaní sa 
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Prekážky  Povinnosti 

Prijala 

Komisia 

opatrenia? 

Aké boli hlavné prvky činnosti Komisie? 

Je prekážka 

mobility 

pracovnej sily 

z hľadiska 

pracovníkov 

účinne riešená? 

Vysvetlenie nášho posúdenia 

systémy predčasného 
starobného dôchodku; 

 posilnenie všeobecnej zásady 
rovnakého zaobchádzania 
a zásady exportovateľnosti 
dávok; 

 zavedenie zásady dobrej správy: 
inštitúcie členských štátov sú 
povinné navzájom 
spolupracovať a poskytovať si 
vzájomnú pomoc v prospech 
občanov; 

 zriadenie osobitného systému 
(Electronic Exchange of Social 
Security Information – EESSI) 
na bezpečnú elektronickú 
výmenu údajov medzi 
národnými inštitúciami; 
Európska komisia spustila v júli 
2017 softvér na účely tejto 

do iného členského štátu (ktoré je však už 
možné v národných dôchodkových 
systémoch). 

Nedostatočná prenosnosť môže byť 
vážnou prekážkou mobility pracovníkov. 

Nedávna smernica 2014/50/EÚ sa usiluje 
o riešenie tohto problému. Zahŕňa 
minimálne požiadavky na posilnenie 
mobility pracovníkov medzi členskými 
štátmi zlepšením nadobúdania 
a zachovávania doplnkových 
dôchodkových práv. Očakáva sa, 
že členské štáty ju transponujú 
do vnútroštátnych právnych predpisov 
do mája 2018. 
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Prekážky  Povinnosti 

Prijala 

Komisia 

opatrenia? 

Aké boli hlavné prvky činnosti Komisie? 

Je prekážka 

mobility 

pracovnej sily 

z hľadiska 

pracovníkov 

účinne riešená? 

Vysvetlenie nášho posúdenia 

elektronickej výmeny. Členské 
štáty majú teraz 2 roky 
na pripojenie svojich 
vnútroštátnych systémov 
s cieľom umožniť úplnú 
elektronickú výmenu údajov 
na účely koordinácie sociálneho 
zabezpečenia. 

Smernica 2014/50/EÚ o nadobúdaní 
a zachovávaní doplnkových 
dôchodkových práv bola prijatá 
16. apríla 2014. Sú v nej stanovené 
minimálne normy na ochranu 
dôchodkových práv mobilných 
pracovníkov. 

Komisia v decembri 2016 navrhla ako 
súčasť balíka opatrení v oblasti mobility 
pracovných síl revíziu nariadenia 
č. 883/2004 a vykonávacieho nariadenia 
č. 987/2009. Táto revízia sa zameriava 
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Prekážky  Povinnosti 

Prijala 

Komisia 

opatrenia? 

Aké boli hlavné prvky činnosti Komisie? 

Je prekážka 

mobility 

pracovnej sily 

z hľadiska 

pracovníkov 

účinne riešená? 

Vysvetlenie nášho posúdenia 

na užšie prepojenie vyplácania dávok 
s členským štátom, ktorý vyberal 
príspevky na sociálne zabezpečenie, 
aby sa systém stal prehľadnejším 
a spravodlivejším. 

Uznávanie 

odborných 

a akademických 

diplomov 

Európska 
komisia 
a členské štáty 

Áno  Automatické uznávanie univerzitných 
diplomov 

Vytvorenie európskeho rámca 
pre regulované profesie 

Európsky profesijný preukaz je nový 
nástroj uľahčujúci uznávanie diplomov, 
ktorý je k dispozícii len od 
18. januára 2016. Stav využitia tohto 
nástroja v prvej vlne profesií k 30. 6. 
2017: 3239 zaregistrovaných žiadostí 
o EPC a 1390 vydaných EPC 

Áno 

v prípade 
uznávania 
kvalifikácií 

v regulovaných 
povolaniach 

 

 

 

 

Nie celkom 

V správe o mobilite pracovnej sily z roku 
2016 sa uvádza, že uznávanie odborných 
diplomov zostáva významnou prekážkou 
mobility. 

Komisia zriadila databázu, ktorá obsahuje 
regulované povolania v členských štátoch 
a určuje príslušné orgány, ktoré sa majú 
konzultovať v otázke uznania kvalifikácie 
a diplomov. Z auditu vyplynulo, že ak je 
uznávanie regulovaných diplomov riadne 
vykonávané, funguje dobre a miera 
pozitívne prijatých žiadostí je vysoká. 

EPC by mohol by rozšírený i na ďalšie 
mobilné povolania, ktoré spĺňajú kritériá 
stanovené v smernici o odborných 
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Prekážky  Povinnosti 

Prijala 

Komisia 

opatrenia? 

Aké boli hlavné prvky činnosti Komisie? 

Je prekážka 

mobility 

pracovnej sily 

z hľadiska 

pracovníkov 

účinne riešená? 

Vysvetlenie nášho posúdenia 

v prípade 
uznávania 
odborných 
kvalifikácií 

kvalifikáciách. Na toto rozšírenie však 
nebol stanovený žiaden dátum a bude sa 
o ňom uvažovať až potom, ako sa získa 
viac praktických skúseností s fungovaním 
EPC, a tiež na základe konzultácií 
so všetkými zainteresovanými subjektmi, 
vrátane orgánov členských štátov. EPC by 
mohol byť rozšírený i na ďalšie mobilné 
povolania, ktoré spĺňajú kritériá 
stanovené v smernici o odborných 
kvalifikáciách. 

 
1  Všeobecné povedomie o existencii týchto systémov nebolo merané, a preto nie je možné povedať, či o nich vedia všetci pracovníci zaujímajúci sa 

o prácu v inom členskom štáte. 
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PRÍLOHA II 

Prehľad nášho posúdenia 23 preverovaných projektov cezhraničného partnerstva v rámci časti EURES programu EaSI 

 
Zdroj: EDA. 

Kvalitatívne Kvantitatívne Výstup Výsledok Výstup Výsledok

2015/0062 EURADRIA 2015 IT, SI, HR 193 159,97 82,95 %        12345789 Áno Nie* Áno Nie Áno Nie

2015/0272 EURADRIA 2016 IT, SI 198 014,90 76,23 %      123467 Áno Nie* Áno Nie Áno Nie

VS/2015/0096 Northen Ireland/ Rep of Ireland 2015 IE, UK 220 663,32 82,46 % 1235789 Áno Nie* Áno Nie Nie Nie

VS/2015/0283 Northern Ireland/Rep of Ireland 2016 IE, UK 221 283,35 86,01 %        12345689 Áno Nie* Áno Áno Nie Nie

VS/2015/0065 Galicia‐North Portugal 2015 ES, PT 205 581,27 65,69 %      124578 Áno Nie* Nie Nie Áno Áno

VS/2015/0279 Galicia‐North Portugal 2016 ES, PT 233 254,30 69,11 %         1234567810 Áno Nie* Nie Áno Áno Nie

VS/2015/0066 Bayern‐Tschechien 2015 DE, CZ 335 107,34 68,98 %       123478 Áno Áno Áno Nie Áno Nie

VS/2015/0284 Bayern‐Tschechien 2016 DE, CZ 708 075,60 82,95 %       123478 Áno Áno Áno Áno Áno Áno

VS/2015/0072 Oberrhein 2015 DE, FR, (SW) 485 053,56 76,22 %      123478 Áno Nie Nie Nie Áno Áno

VS/2015/0314 Oberrhein 2016 DE, FR, (SW) 460 806,23 91,20 %         12345678 Áno Nie Nie Áno Áno Nie

VS/2015/0068 Oresund 2015 DK, SE 198 172,19 84,70 %       123489 Áno Áno Áno Áno Áno Áno

VS/2015/0278 Oresund 2016 DK, SE 195 512,96 80,97 %        1234569 Áno Áno Áno Áno Áno Áno

VS/2015/0082 Scheldemond 2015 NL, BE 213 504,91 71,24 %       123678 Nie Áno Áno Nie Áno Áno

VS/2015/0285 Scheldemond 2016 NL, BE 214 281,46 77,29 %         123456789 Áno Áno Áno Nie Áno Áno

VS/2015/0084 ERW‐ERMN‐EMR 2015 DE, BE, NL 617 629,20 87,99 %        1234578 Áno Nie Áno Nie Áno Áno

VS/2015/00281 ERW‐ERMN‐EMR 2016 DE, BE, NL 671 117,63 72,60 %         123456789 Áno Nie Áno Nie Áno Áno

VS/2015/0095 Triregio 2015 DE, CZ, PL 216 130,78 85,32 %        12345789 Áno Nie* Áno Nie Áno Nie

VS/2015/0266 Triregio 2016 DE, CZ, PL 261 093,85 77,22 %         1234568910 Áno Nie* Áno Nie Áno Áno
VS/2015/0101 Grande Region 2015 FR, BE, DE, LU 600 000 100,00 %       123478 Áno Áno Nie Nie Áno Áno

VS/2015/0277 Grande Region 2016 FR, BE, DE, LU 646 242,28 97,87 %          123456789 Áno Áno Nie Nie Áno Nie

VS/2015/0111 Pannonia 2015 HU, AT 254 188,53 86,23 %       123458 Nie Nie Áno Áno Áno Nie

VS/2015/0268 Pannonia 2016 HU, AT 278 728 98,04 %         12345689 Áno Áno Nie Áno Nie Nie

VS/2015/0287 Beskydy 2016 CZ, PL, SK 272 124,90 43,58 %          12345678910 Áno Nie Áno Áno Áno Nie

Pozn.: 

Ciele Monitorovanie

Ciele: uviesť čís lo vybranej činnosti : 1) zákaznícke s lužby pracovníkom 2) zákaznícke s lužby zamestnávateľom 3) umožniť zosúlaďovanie ponúkaných a  požadovaných pracovných miest 4) miesto jedného kontaktu 5) navrhnúť a  zaviesť inovatívne s lužby
6) monitorovať obsadzovanie pracovných miest 7) moni torovať mobi l i tu 8) pos i lni ť spoluprácu cezhraničných partners tiev 9) konkrétne projekty zamerané na  obsadzovanie pracovných miest (napr. MSP) 10) vytvorenie nových orgánov pomoci . 

* NIE znamená, že na  kvanti tatívnu východiskovú hodnotu by sa  mohl i  využívať štati s tiky, a le nevyužíva jú sa  konzis tentne (nemonitorujú sa).

Názov projektu  Zúčastnené členské štáty
Udelený grant EÚ 

(max.)
Miera plnenia Ciele 

Východisková hodnota
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ODPOVEDE KOMISIE NA OSOBITNÚ SPRÁVU EURÓPSKEHO DVORA AUDÍTOROV 

„KOMISIA UĽAHČUJE MOBILITU PRACOVNEJ SILY, NO FINANČNÉ 

PROSTRIEDKY EÚ BY MOHLI BYŤ LEPŠIE ZAMERANÉ“ 

ZHRNUTIE 

I. EÚ v roku 2018 oslávi 50. výročie prijatia zakladajúceho nariadenia o voľnom pohybe 

pracovníkov. Komisia sa domnieva, že hoci sa od roku 1968 v oblasti mobility pracovnej sily 

v Európe dosiahol veľký pokrok, ako ukazujú číselné údaje, ktoré uvádza Európsky dvor audítorov, 

stále je potrebné zabezpečiť presadzovanie pravidiel a nástrojov EÚ spravodlivým, jednoduchým 

a účinným spôsobom. Táto potreba priviedla Komisiu k tomu, aby vo svojom pracovnom programe 

na rok 2018 navrhla zriadiť európsky orgán práce. Európsky dvor audítorov v tejto osobitnej správe 

v tomto smere poskytuje užitočnú analýzu a odporúčania. 

III. Činnosti na zvýšenie povedomia sú zahrnuté v komunikačných stratégiách a aktivitách pre 

jednotlivé relevantné nástroje. Komisia sa domnieva, že efektivita opatrení na uľahčenie mobility 

pracovnej sily financovaných z EaSI sa vo všeobecnosti monitoruje primeraným spôsobom. 

IV. Komisia uznáva, že prekážky mobility stále pretrvávajú. Preto mobilita naďalej zastáva 

popredné miesto v jej programe a Komisia posilní svoje hlavné právne predpisy a nástroje, a tiež 

predstaví nové, ambiciózne iniciatívy. 

V. Práve z tohto dôvodu Komisia do svojho návrhu nariadenia o sieti EURES zaradila osobitné 

ustanovenia týkajúce sa tejto záležitosti. Všetky členské štáty by sa teraz mali podieľať na analýze 

v súlade s článkom 30 nariadenia (EÚ) 2016/589. Komisia očakáva, že sa tým časom zlepší 

dostupnosť a kvalita údajov o nedostatku a prebytku pracovnej sily. 

VI. V ESF je už vytýčených 18 investičných priorít. Cieľom mnohých „sektorových“ investičných 

priorít je pomáhať ľuďom nájsť si prácu (alebo lepšiu prácu) a zaručiť pre všetkých spravodlivejšie 

životné príležitosti. Takáto podpora tak posilňuje šancu každého pracovníka nájsť si prácu tam, kde 

ho potrebujú, v rámci alebo mimo jeho regiónu/členského štátu. Členské štáty a regióny navyše 

musia tiež splniť takzvané kritériá tematického zamerania (pozri článok 4 nariadenia č. 1304/2013). 

Pridanie akejkoľvek ďalšej investičnej priority by viedlo k oslabeniu tohto zamerania. 

VII. Komisia pripúšťa, že súčinnosť je možné ďalej rozvíjať, a usiluje sa o zlepšenie výsledkov 

svojich programov a o zvýšenie ich transparentnosti prostredníctvom lepšieho monitorovacieho 

systému. 

VIII. Štandardný vzor konečnej správy o technickom vykonávaní obsahuje v kvantitatívnej časti 

oddiel o výsledkoch podpory, v ktorom sa má uviesť počet poskytnutí informácií, poradenstva, 

obsadení pracovných miest a náborových služieb. Ide o jeden z ukazovateľov, ktorý sa konkrétne 

týka služieb zvyčajne poskytovaných v rámci cezhraničných partnerstiev. Preto teda existuje jasný 

základ pre jednotné podávanie správ v rámci celého programu. 

Koordinátori projektov okrem toho zvyčajne podrobnejšie vysvetľujú svoje výsledky v kvalitatívnej 

časti správy, kde sa uvádzajú a vysvetľujú dosiahnuté kvantitatívne ukazovatele v rámci 

cezhraničného partnerstva, napríklad počet obsadených pracovných miest. Tieto ukazovatele sa 

následne šíria a oznamujú prostredníctvom monitorovacích správ týkajúcich sa projektov 

a organizácií financovaných z EaSI, ktoré sú dostupné na portáli EUROPA (v súčasnosti je verejne 

dostupných 7 vydaní, ďalšie sa pripravuje).  

IX. Očakáva sa, že pri plnom vykonávaní nariadenia (EÚ) 2016/589 sa tento podiel zvýši. 

Komisia poznamenáva, že za zabezpečenie obsahovej a technickej kvality údajov v tejto oblasti sú 

zodpovední držitelia údajov na vnútroštátnych portáloch pracovných miest, ako sa uvádza 

v nariadení (EÚ) 2016/589. V rámci stanovenom v tomto nariadení môže Komisia s dovolením 
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vnútroštátnych poskytovateľov údajov získavať údaje z vnútroštátnych portálov pracovných miest, 

ale nemá právomoc ich údaje opravovať alebo meniť. Ak objaví akékoľvek technické nezrovnalosti, 

incidenty alebo zastarané údaje, oznámi to dotknutému vnútroštátnemu poskytovateľovi údajov 

a požiada poskytovateľov údajov, aby podnikli potrebné kroky. Táto právomoc oznamovať 

nezrovnalosti nezahŕňa možnosť podávania pripomienok k obsahovej kvalite údajov o voľných 

pracovných miestach. 

X. Komisia zdôrazňuje, že úlohou pracovníkov siete EURES je poskytovať pracovníkom 

informácie, ako aj poradenstvo, a pomáhať s priraďovaním a obsadzovaním pracovných miest. Za 

cenné výsledky podpory pre cieľovú populáciu sa tiež považujú kontakty s pracovníkmi, ktorí 

hľadajú informácie alebo majú konkrétne otázky týkajúce sa riešenia vyššie uvedených záležitostí. 

Úroveň, do akej sa úspešne dosiahne obsadenie pracovného miesta, sa musí merať vo vzťahu 

k počtu jednotlivých žiadostí o pomoc s obsadením. Počty obsadených pracovných miest sa môžu 

líšiť v závislosti od cieľovej populácie (miera skúseností a vhodných zručností) a povahy voľného 

pracovného miesta (ťažko alebo ľahko obsaditeľné). Z tohto dôvodu Komisia nestanovila ciele 

alebo ukazovatele, pokiaľ ide o to, čo je vo všeobecnosti úspešná miera obsadzovania pracovných 

miest. 

XI. 

a) Komisia prijíma toto odporúčanie a upozorňuje, že už prijíma opatrenia na zvýšenie využívania 

existujúcich nástrojov. 

b) Komisia odporúčanie prijíma. 

Plánovaný európsky orgán práce (pozri odpoveď na ods. I) by mal svojou prácou pomáhať Komisii 

viac využívať tieto informácie. 

c) Komisia konštatuje, že toto odporúčanie je čiastočne určené členským štátom. 

Pokiaľ sa to týka jej, Komisia prijíma toto odporúčanie a upozorňuje, že už prijíma opatrenia na 

zvýšenie využívania existujúcich nástrojov. 

d) Komisia prijíma odporúčanie s tým, že jeho cieľom je preskúmať, ako možno vo všeobecnosti 

zlepšiť riešenie financovania pracovnej mobility z EÚ v rámci príprav na nasledujúci viacročný 

finančný rámec. 

XII. 

e) Komisia konštatuje, že toto odporúčanie je určené členským štátom. 

f) Komisia konštatuje, že toto odporúčanie je určené členským štátom. 

Komisia sa bude naďalej snažiť vyriešiť obmedzia, pričom vezme do úvahy návrhy Európskeho 

dvora audítorov, a bude podrobnejšie monitorovať vykonávanie ustanovenia týkajúceho sa 

možnosti zamestnávateľov nezverejňovať pracovné miesta a podporovať úsilie členských štátov 

o všeobecné zlepšenie, na ich úrovni, kvality voľných pracovných miest, ktoré sa majú zverejniť. 

ÚVOD 

8. Legislatívny orgán sa v roku 2017 rozhodol preskúmať hranice medzi tromi osami programu 

EaSI, pričom zaviedol vyššiu flexibilitu, čím tiež otvoril možnosť pre dodatočné financovanie osi 

EURES. 

PRIPOMIENKY: 

18. Portál pre pracovnú mobilitu EURES bol v roku 2017 (k 4. 12. 2017) najnavštevovanejšou 

stránkou na doméne Europa.eu so 14,12 milióna návštev a 46,2 milióna prezretí. Komisia sa 
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domnieva, že dve kritériá, ktoré uvádza Európsky dvor audítorov (vyhľadávanie na internete alebo 

náhoda), sa ukazujú ako vcelku účinné. Komisia sa tiež domnieva, že to odzrkadľuje účinnosť práce 

v oblasti zvyšovania povedomia, ktorú v teréne odvádzajú špecializovaní partneri. 

30. Výberové zisťovanie pracovných síl (VZPS) je hlavným zdrojom, pretože ide o harmonizované 

zisťovanie, ktoré umožňuje zmysluplné porovnávanie zúčastnených krajín. Oznámené údaje 

(zamerané na štátnu príslušnosť alebo krajinu narodenia) sa zhromažďujú do takej úrovne, kým sa 

nesplní kritérium spoľahlivosti výberových zisťovaní. 

Komisia zdôrazňuje, že VZPS má veľkú hodnotu pre analýzu pracovnej mobility (a migrácie) 

v rámci EÚ. Túto hodnotu VZPS uznávajú v akademických a politických výskumoch na celom 

svete a vo veľkej miere sa využíva na zodpovedanie otázok o mobilite, migrácii a podobne v rámci 

EÚ. 

31. Obmedzenia VZPS, ktoré uvádza Európsky dvor audítorov, sa postupne riešia v rámci 

štatistického systému. Treba však poznamenať, že VZPS nie je navrhnuté tak, aby sa špecificky 

týkalo mobilných osôb a migrantov v EÚ, ale celej populácie. 

Prvá zarážka: Členské štáty sa snažia motivovať cudzincov k účasti a uplatňujú metódy korekcie 

v prípade neodpovedania. Niektoré krajiny napríklad používajú štátnu príslušnosť na korekciu 

neodpovedania a v rámci svojho postupu vyvažovania. Dotazníky a ankety sa často poskytujú 

a vedú aj v cudzích jazykoch. 

Členské štáty spolu s Eurostatom pracujú na všeobecnom zvýšení miery odpovedania. 

Druhá zarážka: Hoci pravidlo 12 mesiacov vedie k podhodnoteniu najnovšej migrácie 

a krátkodobých a sezónnych pracovníkov, poskytuje konzistentnejší celkový obraz o trhu práce, a to 

aj v prípade cudzincov. 

Tretia zarážka: Celkovým cieľom je získať dostatočne veľkú vzorku, ktorá umožňuje na spoľahlivej 

úrovni analyzovať široké spektrum vlastností trhu práce a správanie sa podľa štátnej príslušnosti 

a/alebo krajiny narodenia. Často je to prípad väčších členských štátov a štátov v západnej Európe, 

ale nie všetkých krajín a regiónov. 

Ak VZPS v niektorých krajinách a regiónoch neumožňuje rozdelenie podľa štátnej príslušnosti 

a/alebo krajiny narodenia, môže to znamenať, že fenomén mobility a migrácie v rámci EÚ je 

v týchto krajinách málo častý alebo dokonca zanedbateľný. 

32. Na analýzu tokov mobility pracovnej sily Komisia v prvom rade používa harmonizované údaje, 

ktoré poskytuje Eurostat (predovšetkým demografické údaje a údaje z VZPS). Komisia využíva 

uvedený prehľad vytvorený v spolupráci s členskými štátmi v prípade, že potrebuje podrobnejšiu 

analýzu. 

Tieto dodatočné zdroje údajov, ktoré síce nie sú harmonizované Eurostatom, môžu byť skutočne 

veľmi cenné v určitých prípadoch, keď nie sú dostupné žiadne iné spoľahlivé alebo porovnateľné 

údaje. Tak to bolo napríklad v prípade správy z roku 2015 o fungovaní prechodných pravidiel 

o voľnom pohybe pracovníkov z Chorvátska. 

Okrem zberu údajov o sociálnom zabezpečení na vnútroštátnej úrovni bol zriadený komplexný zber 

údajov na úrovni EÚ týkajúci sa koordinácie sociálneho zabezpečenia medzi členskými štátmi 

[pozri článok 91 nariadenia (ES) č. 987/2009] s cieľom posúdiť fungovanie pravidiel koordinácie 

v otázkach sociálneho zabezpečenia. 

34. Komisia zdôrazňuje, že do svojho návrhu nariadenia o sieti EURES zaradila príslušné 

ustanovenia presne na účely zlepšenia zberu údajov o nedostatku a prebytku pracovných síl. Všetky 
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členské štáty by sa teraz mali podieľať na analýze v súlade s článkom 30 nariadenia (EÚ) 2016/589. 

Komisia očakáva, že sa tým časom zlepší dostupnosť údajov. 

40. Komisia sa rozhodla vykonať v roku 2015 jednorazové zisťovanie v členských štátoch, a to 

v čase, keď väčšina členských štátov dokončila svoje programy, s cieľom zistiť, do akej miery bola 

v rámci ESF naplánovaná mobilita pracovnej sily. Komisia, ktorá síce vývoj takýchto činností 

systematicky nemonitoruje, sa navyše rozhodla podporiť členské štáty a 17. – 18. novembra 2015 

zorganizovala podujatie pre vzájomné vzdelávanie a vytváranie sietí medzi sieťou EURES a ESF. 

Na tomto podujatí sa stretli vedúci pracovníci ESF a manažéri projektov v oblasti mobility 

pracovnej sily v rámci EÚ a projektov súvisiacich so sieťou EURES s cieľom stanoviť osvedčené 

postupy. Ukázali sa tu príležitosti, ktoré môže ESF ponúknuť na rozvoj činností siete EURES, 

a ukázalo sa, že len málo členských štátov vytvorilo v súvislosti so službami niečo nové. 

41. V ESF je už vytýčených 18 investičných priorít. Cieľom mnohých „sektorových“ investičných 

priorít je pomáhať ľuďom nájsť si prácu (alebo lepšiu prácu) a zaručiť pre všetkých spravodlivejšie 

životné príležitosti. Takáto podpora tak posilňuje šancu každého pracovníka nájsť si prácu tam, kde 

ho potrebujú, v rámci alebo mimo jeho regiónu/členského štátu. 

Členské štáty a regióny navyše musia tiež splniť takzvané kritériá tematického zamerania (pozri 

článok 4 nariadenia č. 1304/2013). Pridanie akejkoľvek ďalšej investičnej priority by viedlo 

k oslabeniu tohto zamerania. 

Spoločná odpoveď Komisie na body 42 a 43 

Komisia zastáva názor, že EaSI dopĺňa ESF v oblasti plnenia cieľa stratégie Európa 2020 

týkajúceho sa zamestnanosti a sociálnej inklúzie tým, že podporuje sociálne inovácie. Základná 

logika podpory sociálnych inovácií z ESF pripomína prístup v rámci projektov EaSI, ktorý 

pozostáva z testovania, hodnotenia a nakoniec zdokonaľovania inovácií. 

V oblasti mobility pracovnej sily a prístupu na trh práce existuje doplnkovosť s ESF. Projekty EaSI 

majú nadnárodné nastavenie, kým činnosti ESF sa vykonávajú v rámci členských štátov podľa 

vnútroštátnych pravidiel. Činnosti ESF sú zamerané na podporu jednotlivých pracovníkov na 

vnútroštátnej úrovni (poskytovanie informácií a služieb, aktívne opatrenia na trhu práce), kým EaSI 

poskytuje horizontálnu podporu pre fungovanie európskej siete na hľadanie práce (EURES) ako 

celku. EaSI takisto podporuje projekty, ktoré umožňujú dostať sa k určitým cieľovým skupinám 

v celej EÚ podľa rovnakých pravidiel, čím zaručuje rovnaké zaobchádzanie a programovú logiku 

(napr. cielené programy mobility, napr. pre mladých mobilných pracovníkov, „Tvoje prvé pracovné 

miesto EURES“). Finančné prostriedky z EaSI tak dopĺňajú jednotlivé služby tohto programu, 

všeobecnejšie poskytovanie informácií na vnútroštátnej úrovni, pomoc a usmernenia poskytované 

pracovníkom zaujímajúcim sa o mobilitu. 

Podľa najnovšieho výskumu by sa zjednodušením niektorých pravidiel v rámci fondov mohol 

maximalizovať potenciál týchto dopĺňajúcich sa vlastnosti a synergií medzi EaSI a ESF. 

45. Komisia uznáva, že mnoho projektov cezhraničných partnerstiev obsahuje činnosti, ktoré sa 

opakujú, keďže ich cieľom je slúžiť potrebám cieľovej populácie spôsobmi, akými ľudia zvyknú 

pracovať. S cieľom podporiť inováciu pri poskytovaní služieb v cezhraničných regiónoch však 

Komisia do výzvy na predkladanie návrhov z roku 2016 zaradila osobitnú časť, ktorou vyzýva na 

podávanie žiadostí o nové formy alebo činnosti cezhraničnej spolupráce alebo o nové cezhraničné 

partnerstvá. Na základe tejto časti bol vybratý jeden projekt. 

46. Komisia uznáva význam využívania kvantitatívnej východiskovej hodnoty a kvantitatívnych 

cieľov pre meranie pokroku a zdôrazňuje, že jej šablóny na predstavenie projektových žiadostí 

a oznámenie výsledkov majú za cieľ uľahčiť poskytovanie týchto údajov. 
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47. Komisia uznáva význam prepojenia výstupov a výsledkov, ale tiež chápe ťažkosti, s ktorými sa 

stretávajú príjemcovia projektov, ktorí majú o takýchto prepojeniach predložiť správu v lehote 

jedného roka. Komisia preto zvažuje, či by nebolo lepšie umožniť projektom vybraným v rámci 

výzvy na predkladanie návrhov v tejto oblasti dlhšie vykonávacie obdobie. 

Spoločná odpoveď Komisie na body 49 a 50 

Súčasný fungujúci monitorovací systém zahŕňa kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI), ktoré 

pomáhajú monitorovať cezhraničné partnerstvá na programovej úrovni. 

V najnovšej správe o monitorovaní výkonnosti EaSI za roky 2015 – 2016
1
 sa prostredníctvom 

niektorých KPI analyzuje dosah cezhraničných projektov. Revízia a kritická analýza celého systému 

KPI sa plánuje v roku 2018 v rámci nasledujúcej zmluvy o monitorovaní výkonnosti programu 

EaSI. 

Štandardný vzor konečnej správy o technickom vykonávaní obsahuje v kvantitatívnej časti oddiel 

o výsledkoch podpory, v ktorom sa má uviesť počet poskytnutí informácií, poradenstva, umiestnení 

pracovníkov a náborových služieb. Ide o jeden z ukazovateľov, ktorý sa konkrétne týka služieb 

zvyčajne poskytovaných v rámci cezhraničných partnerstiev. Preto teda existuje jasný základ pre 

jednotné podávanie správ v rámci celého programu. 

Koordinátori projektov okrem toho zvyčajne podrobnejšie vysvetľujú svoje výsledky v kvalitatívnej 

časti správy, kde sa uvádzajú a vysvetľujú dosiahnuté kvantitatívne ukazovatele v rámci 

cezhraničného partnerstva, napríklad počet umiestnení pracovníkov. Tieto ukazovatele sa následne 

šíria a oznamujú prostredníctvom monitorovacích správ týkajúcich sa projektov a organizácií 

financovaných z EaSI, ktoré sú dostupné na portáli EUROPA (v súčasnosti je verejne dostupných 7 

vydaní, ďalšie sa pripravuje)
2
.  

53. Komisia poznamenáva, že podiel voľných pracovných miest dostupných na vnútroštátnej 

úrovni, ktoré sa uverejnia na portáli EURES, vo veľkej miere závisí od členského štátu. Tento 

podiel sa každý rok zverejňuje v prehľade výsledkov jednotného trhu, ktorý vydáva Komisia (pozri 

http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/). 

Ako už bolo uvedené, očakáva sa, že pri plnom vykonávaní nariadenia (EÚ) 2016/589 sa tento 

podiel zvýši. 

54. Komisia súhlasí, že v niektorých členských štátoch môžu podiely klesať. Plným vykonávaním 

nariadenia (EÚ) 2016/589 by sa táto otázka mala vyriešiť. 

55. Mechanizmus možnosti nezverejňovania, ktorý uvádza Európsky dvor audítorov, si vyslovene 

vyžaduje, aby žiadosť bola „ riadne odôvodnená na základe zručností a kompetencií súvisiacich 

s pracovným miestom“. Výnimka sa teda musí zakladať na objektívnych dôvodoch jednotlivých 

zamestnávateľov a vyžaduje si dohľad zo strany poskytovateľa údajov (VSZ alebo iný). Komisia 

bude monitorovať náležité uplatňovanie tohto ustanovenia. 

56. Komisia pripúšťa, že súčasná úroveň transparentnosti údajov o voľných pracovných miestach 

nepredstavuje všetky voľné pracovné miesta na trhu práce. 

Jedným z hlavných cieľov nového nariadenia (EÚ) 2016/589 o sieti EURES je zvýšiť 

transparentnosť pri výmene informácií medzi členmi a partnermi siete EURES tým, že sa na portáli 

pracovných miest EURES sprístupnia všetky verejne dostupné voľné pracovné miesta 

                                                       

1 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&pubId=8041&furtherPubs=yes  

2 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8047&furtherPubs=yes  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&pubId=8041&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8047&furtherPubs=yes
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prostredníctvom VSZ a ostatných členov a partnerov siete EURES. Základný akt obsahuje spoločný 

a úplný zoznam výnimiek zo zverejňovania voľných pracovných miest, ktoré sú verejne dostupné 

na vnútroštátnej úrovni, na úrovni EÚ. Ide o podstatné zlepšenie oproti minulosti, keď niektoré 

krajiny napríklad nezverejňovali voľné pracovné miesta, ktoré sa týkali zmlúv na určitý čas (kratšiu 

ako šesť mesiacov). V nariadení sa už navyše ďalej neumožňuje vynímanie údajov dostupných na 

regionálnej úrovni prostredníctvom VSZ, keďže daná povinnosť sa týka všetkých údajov o voľných 

pracovných miestach vo vlastníctve VSZ, ktoré boli verejne sprístupnené. 

Navyše národné systémy prijímania, ktoré majú členské štáty v súlade s nariadením zriadiť do mája 

2018, by sa mali snažiť priviesť do siete ďalšie organizácie, ako je tretí sektor alebo súkromné 

služby zamestnanosti. Takýto prístup by mohol posilniť verejno-súkromné partnerstvo v oblasti 

transparentnosti vnútroštátnych trhov práce a následne aj európskeho trhu práce. 

Pri náležitom vykonávaní by sa týmito opatreniami mal podstatne zvýšiť počet dostupných voľných 

pracovných miest a vyriešiť problém, ktorý nastane v nasledujúcich rokoch. 

Odhadnúť celkový podiel na trhu (EÚ) je zložité, a preto je vhodné pozrieť sa na rôzne krajiny 

a rôzne faktory, ktoré podmieňujú podiely na trhu. Útvary Komisie získali porovnaním číselných 

údajov z portálu EURES s celkovým počtom voľných pracovných miest v krajinách, ktorý poskytol 

Eurostat, rôzne výsledky (pozri prehľad výsledkov jednotného trhu). 

Podiely voľných pracovných miest sprístupnených v databázach VSZ závisia okrem iného od úlohy 

správy VSZ a kvalitného manažmentu, ktorý zabezpečujú. 

Komisia to spoločne s členskými štátmi chce monitorovať v rámci systému merania výkonnosti 

siete EURES, ktorý začne fungovať v roku 2018, v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. c) nariadenia. 

ZÁVERY A ODPORÚČANIA 

62. Komisia sa domnieva, že účinnosť opatrení na uľahčenie mobility pracovnej sily financovaných 

z EaSI sa monitoruje primeraným spôsobom. 

Komisia upozorňuje na monitorovacie správy vydané v súvislosti s projektmi programu „Tvoje prvé 

pracovné miesto EURES“ v rámci osi EURES-EaSI a na opatrenia Komisie na monitorovanie 

efektivity projektov EaSI vo všeobecnosti. Najnovšia monitorovacia správa o projektoch 

a organizáciách financovaných z EaSI (7. vydanie
3
) zahŕňa 15 projektov financovaných v rámci 

časti EURES programu EaSI a obsahuje rozsiahlu škálu údajov, ako napríklad: 

– výsledky projektov, merané vplyvy, dosiahnutý pokrok, získané poznatky, 

– nadnárodný rozmer, stratégia šírenia, 

– európska pridaná hodnota, opatrenia v oblasti trvalej udržateľnosti, 

– opatrenia v oblasti rodovej rovnosti, 

– informácie o vykonaných činnostiach, koordinátoroch a partneroch projektov, webových 

stránkach. 

63. Číselné údaje ukazujú vcelku pôsobivé využívanie existujúcich nástrojov, predovšetkým portálu 

pre pracovnú mobilitu EURES. V skutočnosti existuje viacero kanálov na prijímanie informácií 

o mobilite pracovnej sily a na oznamovanie akýchkoľvek prekážok. Komisia zastáva názor, že 

jednotné miesto by sa ukázalo ako užitočné – a to je základom jej pripravovaného návrhu na 

zriadenie európskeho orgánu práce. 

                                                       

3 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8047&furtherPubs=yes  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8047&furtherPubs=yes
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64. Komisia zdôrazňuje, že VZPS má veľkú hodnotu pre analýzu pracovnej mobility (a migrácie) 

v rámci EÚ. Túto hodnotu VZPS uznávajú v akademických a politických výskumoch na celom 

svete a vo veľkej miere sa využíva na zodpovedanie otázok o mobilite, migrácii a podobne v rámci 

EÚ. 

65. Komisia pripúšťa, že súčinnosť je možné ďalej rozvíjať, a usiluje sa o zlepšenie výsledkov 

svojich programov a o zvýšenie ich transparentnosti prostredníctvom lepšieho monitorovacieho 

systému. 

66. Komisia sa domnieva, že nedostatky, ktoré uvádza Európsky dvor audítorov v tomto odseku, 

ako aj ďalšie (napríklad dostupnosť životopisov), bude potrebné vyriešiť, aby sa portál EURES 

mohol stať skutočným európskym nástrojom na obsadzovanie pracovných miest. 

67. 

Odporúčanie 1 – Merať povedomie občanov EÚ o existujúcich nástrojoch, ktoré poskytujú 

informácie o voľnom pohybe pracovníkov a ktoré slúžia na oznamovanie prípadov 

diskriminácie 

Činnosti v oblasti zvyšovania povedomia občanov EÚ a podnikov (vrátane cieľovej populácie) sú 

súčasťou komunikačných stratégií a činností jednotlivých relevantných nástrojov. Efektivita týchto 

činností sa bude merať tiež prostredníctvom (ex post) hodnotiacich prác. 

a) Komisia prijíma toto odporúčanie a zdôrazňuje, že už prijíma opatrenia, a to predovšetkým 

s cieľom zvýšiť používanie portálu Vaša Európa a informovanosť o sieti SOLVIT, ako sa uvádza 

v akčnom pláne prijatom 2. mája 2017. 

V tejto súvislosti Komisia prijíma opatrenia na posilnenie „nájditeľnosti“ týchto portálov vrátane 

optimalizácie pre vyhľadávače. 

b) Komisia prijíma toto odporúčanie a upozorňuje, že už prijíma opatrenia na zvýšenie využívania 

existujúcich nástrojov. Budú však ovplyvnené ustanoveniami o presadzovaní nadchádzajúcej 

jednotnej digitálnej brány, o ktorej nariadení sa v súčasnosti rokuje v Európskom parlamente 

a Rade. 

Cieľový dátum vykonania: Predpokladaný cieľový dátum vykonania závisí okrem iného od 

prebiehajúcich rokovaní o nariadení o jednotnej digitálnej bráne a od priebehu vykonávania 

niektorých iniciatív v rámci akčného plánu pre sieť SOLVIT. 

Odporúčanie 2 – Lepšie využívať dostupné informácie s cieľom určiť typy diskriminácie voči 

slobode pohybu 

Komisia odporúčanie prijíma. 

Plánovaný európsky orgán práce (pozri odpoveď na ods. I) by mal svojou prácou pomáhať Komisii 

viac využívať tieto informácie. 

Predpokladaný cieľový dátum vykonania (december 2018) bude tiež závisieť od dokončenia 

legislatívneho postupu týkajúceho sa návrhu nariadenia o zriadení európskeho orgánu práce. 

Odporúčanie 3 – Zlepšiť zber a využívanie údajov o formách a tokoch mobility pracovnej sily 

a nerovnováhach na trhu práce 

Komisia konštatuje, že toto odporúčanie je čiastočne určené členským štátom. 

Pokiaľ sa to týka jej, Komisia prijíma toto odporúčanie a upozorňuje, že už v tomto smere prijíma 

opatrenia. 
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Túto potrebu uznala vo svojom návrhu nariadenia o sieti EURES predloženom v roku 2014. 

Požadované zlepšenie prinesie článok 29 základného aktu, ktorý prijali EP a Rada, v nariadení (EÚ) 

2016/589, v ktorom sa uvádza potreba monitorovať a zverejňovať toky a formy mobility pracovnej 

sily, a článok 30, ktorým sa ukladá všetkým členským štátom povinnosť poskytovať informácie 

o nedostatkoch a prebytkoch pracovnej sily na vnútroštátnych a sektorových trhoch práce, pričom 

sa osobitná pozornosť venuje najzraniteľnejším skupinám na pracovnom trhu a regiónom, ktoré sú 

najviac postihnuté nezamestnanosťou. 

Komisia spoločne s členskými štátmi pracuje na zlepšení údajov dostupných v rámci výberového 

zisťovania pracovných síl a prostredníctvom verejných služieb zamestnanosti (VSZ) s cieľom 

identifikovať potenciál pre mobilitu pracovnej sily. 

Cieľom zlepšenia zberu údajov o nedostatkoch a prebytkoch pracovnej sily je skutočne jeho 

priamejšie využitie pri plánovaní priraďovacích a náborových činností pre sieť EURES. 

Odporúčanie 4 – Zlepšiť koncepciu financovania EÚ určeného na mobilitu pracovnej sily 

Komisia prijíma odporúčanie s tým, že jeho cieľom je preskúmať, ako možno vo všeobecnosti 

zlepšiť riešenie financovania pracovnej mobility z EÚ v rámci príprav na nasledujúci viacročný 

finančný rámec. 

Komisia v súčasnosti pripravuje nasledujúci viacročný finančný rámec a vedie viacero štúdií 

s cieľom posúdiť situáciu, pokiaľ ide o ESF a EaSI. 

Komisia zastáva názor, že v rámci súčasného režimu je doplnkovosť dostatočne zaručená. 

V budúcnosti (po roku 2020) Komisia urobí doplnkovosť jednou z hlavných súčastí svojich 

návrhov. 

Odporúčanie 5 – Zlepšenie monitorovania účinnosti časti EURES programu EaSI, najmä 

v súvislosti s obsadzovaním pracovných miest 

a) Komisia prijíma toto odporúčanie a bude pokračovať vo svojom úsilí o zlepšenie monitorovania 

siete EURES vrátane výsledkov v rámci projektov financovaných z programu EaSI v rámci osi 

EURES. 

Komisia bude úzko spolupracovať s príjemcami projektov s cieľom zlepšiť poskytovanie údajov na 

tieto účely v oznamovacej fáze projektov. 

b) Komisia konštatuje, že toto odporúčanie je čiastočne určené členským štátom. Pokiaľ sa to týka 

jej, Komisia toto odporúčanie prijíma. 

Komisia v roku 2016 začala pripravovať systém merania výkonnosti pre sieť EURES v súlade 

s článkom 32 nariadenia (EÚ) 2016/589, ktoré sa uplatňuje od 12. mája 2016. Cieľom revízie je 

zlepšiť oznamovací systém siete EURES, najmä pokiaľ ide o obsadzovanie pracovných miest. 

Cieľom Komisie je prijať vykonávací akt s jednotnými podrobnými špecifikáciami pre zber 

a analýzu údajov s cieľom monitorovať a hodnotiť fungovanie siete EURES. Požiadavky na 

monitorovanie projektov programu EaSI v rámci osi EURES sa zosúladia s požiadavkami systému 

merania výkonnosti, keď začne fungovať. 

Odporúčanie 6 – Zlepšenie obmedzení na portáli pre pracovnú mobilitu EURES 

Komisia konštatuje, že toto odporúčanie je určené členským štátom. 

a) Komisia konštatuje, že toto odporúčanie je určené členským štátom. 

b) Komisia konštatuje, že toto odporúčanie je určené členským štátom. 

Komisia sa bude naďalej snažiť vyriešiť obmedzia, pričom vezme do úvahy návrhy Európskeho 

dvora audítorov, a bude podrobnejšie monitorovať vykonávanie ustanovenia týkajúceho sa 
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možnosti zamestnávateľov nezverejňovať pracovné miesta a podporovať úsilie členských štátov 

o všeobecné zlepšenie, na ich úrovni, kvality voľných pracovných miest, ktoré sa majú zverejniť. 



 
Udalosť Dátum 

Schválenie memoranda o plánovaní auditu/začiatok auditu 26.10.2016 

Oficiálne zaslanie návrhu správy Komisii (alebo inému 
kontrolovanému subjektu) 

17.11.2017 

Schválenie konečnej správy po námietkovom konaní 24.1.2018 

Prijatie oficiálnych odpovedí Komisie (alebo iného kontrolovaného 
subjektu) vo všetkých jazykoch 

6.2.2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V roku 2018 oslavujeme 50. výročie vydania zakladajúceho 
nariadenia o voľnom pohybe pracovníkov, ktorý je jednou 
zo štyroch základných slobôd Únie.
Zistili sme, že nástroje zavedené Komisiou zabezpečujú 
voľný pohyb pracovníkov, ale zaslúžili by si väčšiu 
publicitu. Pre podobnosť príslušných cieľov je vzájomná 
doplnkovosť dvoch fondov EÚ, ktoré podporujú mobilitu 
pracovníkov (ESF a EASI), výzvou a nedostatky v 
monitorovacom systéme obmedzujú vyhodnocovanie 
financovaných opatrení. Napokon, portál voľných 
pracovných miest v Európskej únii EURES sa stane 
skutočným európskym nástrojom na umiestňovanie 
pracovníkov len vtedy, ak budú vyriešené nedostatky, ako 
je nízka miera voľných pracovných miest, ktoré sa na ňom 
uverejňujú.  

©Európska únia, 2018.

V prípade použitia či šírenia fotografií a iných materiálov, na ktoré sa nevzťahujú autorské práva Európskej únie, je 
potrebné žiadať povolenie priamo od držiteľov autorských práv. 

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV 
12, rue Alcide De Gasperi 
1615 Luxemburg 
LUXEMBURSKO

Tel. +352 4398-1 

Otázky: eca.europa.eu/sk/Pages/ContactForm.aspx 
Webová stránka: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors
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