
Rada pro zaměstnanost, sociální věci, zdraví a ochranu spotřebitele  
O nové agendě dovedností pro Evropu 

V pondělí 7. 3. 2016 zasedá v Bruselu Rada pro zaměstnanost, sociální věci, zdraví a ochranu 
spotřebitele EPSCO, která má na agendě jednak evropský semestr a s tím související přípravu na 
zasedání Evropské rady 17. – 18. března, národní zprávy 2016 a provádění doporučení pro členské 
státy a akční priority v oblasti politik zaměstnanosti a sociálních politik 2016. Rada je připravena 
přijmout návrh závěrů k Roční analýze růstu, návrh Společné zprávy k zaměstnanosti, návrh závěrů 
ke strategickým závazkům Komise ohledně rovnosti žen a mužů, a dospět k obecnému přístupu 
k rozhodnutí o Hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států. 

V druhé části své agendy se bude EPSCO věnovat přípravě Tripartiního sociálního summitu, provádění 
záruky pro mladé, balíčku mobility a proběhne první politická diskuse k připravované Agendě 
dovedností pro Evropu. 

  

Blíže k některým bodům agendy EPSCO 7. 3. 2016: 

 Nový start sociálního dialogu a Deklarace sociálních partnerů 
Dne 12. února 2016 odeslali představitelé čtyř nejreprezentativnějších organizací sociálních 
partnerů na úrovni EU společný dopis nizozemskému ministru práce Asscherovi (v kopii 
komisařce Thyssenové a komisaři Dombrovskisovi) a spolu s tím i návrh společné Deklarace 
sociálních partnerů „Nový start pro silný sociální dialog“ s výzvou, aby se tato Deklarace 
stala společnou Deklarací Evropské komise, Rady EU a sociálních partnerů na úrovni EU. 
Návrh společné deklarace byl odsouhlasen sociálními partnery na posledním zasedání 
tematické skupiny 26. - 27. ledna a byl zatím pouze jednou diskutován na zasedání PSSO dne 
22. února. Projednávání bude pokračovat po jarním Tripartitním sociálním summitu. 
Společná deklarace sleduje cíl posílit sociální dialog na evropské a národní úrovni. Deklarace 
je rozdělena na „klíčové výzvy/vodící principy“ a konkrétní návrhy aktivit. Část „klíčové 
výzvy/vodící principy“ navrhuje: (1) větší zapojení sociálních partnerů do tvorby politik 
na evropské úrovni, (2) zlepšení fungování a účinnosti sociálního dialogu a tvorbu kapacit 
v členských státech EU, (3) zapojení sociálních partnerů do evropského ekonomického 
vládnutí/evropského semestru a (4) vyjasnění vztahu mezi „better regulation“ a dohodami 
sociálních partnerů. Část aktivity navrhuje konkrétní opatření na úrovni Komise, Rady EU 
a členských států, která mají být přijata na podporu sociálního dialogu. Tripartitní sociální 
summit se bude konat 16. března a zastřešujícím tématem bude „Silné partnerství pro silný 
ekonomický růst“. 
 

 Směrem k nové agendě dovedností 
Tato agenda by měla být Komisí představena v květnu letošního roku. Agenda se zaměří 
na rozvoj v budoucnu potřebných dovedností, zejména s ohledem na výzvy spojené 
s aktuálními trendy, např. s rozvojem digitálních technologií. V tomto ohledu je nutné, 
aby lidé měli možnost neustále rozvíjet a aktualizovat své dovednosti. 
Diskuse ministrů by měla přispět k formulaci této nové agendy EU. Ministři by se měli zaměřit 
na čtyři témata: 1. podoba budoucí agendy (včetně možného využití benchmarků); 
2. přechody ze vzdělávání do zaměstnání (včetně úlohy sociálních partnerů a vzdělávacích 
institucí); 3. udržení pracovníků na trhu práce (investice do dovedností pracovníků 
s ohledem na digitalizaci a polarizaci ekonomiky a trhu práce); 4. plné využití potenciálu 
pracovní síly (uznávání výsledků neformálního a informálního vzdělávání, podpora účasti 
znevýhodněných skupin na dalším vzdělávání). 
 



 Balíček pracovní mobility 
Pracovní program Evropské komise (EK) na rok 2016 předpokládá předložení balíku 
legislativních návrhů zaměřených na řešení aktuálních otázek spojených s mobilitou 
pracovníků v EU (tzv. balíček mobility). Balík má obsahovat vedle zastřešujícího sdělení EK 
návrhy na revizi nařízení 883/2004 a 987/2009 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, 
nařízení 492/2011 o volném pohybu pracovníků a směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků 
v rámci poskytování služeb.  
Jedná se o jednu z hlavních politických priorit současné EK i současného nizozemského 
předsednictví. V důsledku závěrů Evropské rady konané ve dnech 18. a 19. února by měly být 
legislativní návrhy k nařízením 883/2004, 987/2009 a 492/2011 předloženy až po 23. červnu, 
kdy se ve Velké Británii uskuteční referendum o setrvání v EU resp. vystoupení Velké Británie 
z EU. Návrh revize směrnice o vysílání pracovníků předloží Komise už 8. března 2016. 
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