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politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti (EPSCO)
Stanovisko Výboru pre zamestnanosť k európskemu plánu na oživenie
Predmet:
hospodárstva a dôsledkom finančnej krízy na trhy práce v EÚ

Delegáciám v prílohe zasielame stanovisko, ktoré Výbor pre zamestnanosť prijal na zasadnutí
27. novembra.

__________________
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Výbor pre zamestnanosť

STA OVISKO VÝBORU PRE ZAMEST A OSŤ K
EURÓPSKEMU PLÁ U A OŽIVE IE HOSPODÁRSTVA
A DÔSLEDKOM FI A Č EJ KRÍZY A TRHY PRÁCE V EÚ

Prebiehajúca celosvetová finančná kríza prináša v Európe reálnemu hospodárstvu bezprecedentné
výzvy. Vďaka úspešným reformám vykonaným v minulosti vykazovali až doteraz trhy práce dobré
výsledky. Nedávny pokles dopytu po exporte, ako aj vnútorného dopytu, pokles voľných
pracovných miest v EÚ a zvyšujúca sa nezamestnanosť v niektorých členských štátoch ohlasujú, že
otrasy na finančných trhoch sa začínajú významným spôsobom negatívne premietať do situácie na
európskych trhoch práce1.

V tomto kontexte Výbor pre zamestnanosť víta európsky plán na oživenie hospodárstva
a vyzdvihuje význam koordinácie reakcie EÚ zameranej na zabezpečenie toho, aby Únia plne
využila presahy opatrení uskutočnených na vnútroštátnej úrovni na boj proti dôsledkom finančnej
krízy na zamestnanosť. Reformy by sa mali sústrediť na investovanie do ľudí a modernizáciu
európskych trhov práce – najmä prostredníctvom politík flexiistoty. Osobitne je potrebné posilniť
a zintenzívniť aktivačné politiky a zvyšovanie zručností, pretože prispievajú nielen k budovaniu
základov elastického trhu práce2, ale aj znižujú a pomáhajú prekonať súčasné ťažkosti.

Menové, fiškálne a sociálne politiky, ako aj politiky zamestnanosti by sa mali skoordinovať, aby sa
jednotlivé opatrenia navzájom posilňovali. V rámci, ktorý poskytuje lisabonská stratégia, sú
potrebné včasné, dočasné a cielené opatrenia zamerané na minimalizáciu krátkodobých nerovnováh
na trhu práce, ktoré priamo alebo nepriamo vyvoláva finančná kríza.

1

2

Pozri spoločné predbežné hodnotenie dôsledkov finančnej krízy na zamestnanosť, ktoré
pripravil Výbor pre zamestnanosť a Komisia.
Pozri správu cambridgeského preskúmania.
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Cieľom je udržať nízku nezamestnanosť, zachovať účasť na trhu práce a ochrániť sa pred
negatívnymi sociálnymi dôsledkami tejto krízy a zmierniť ich. Aby sme to dosiahli, mali by sa
prijať opatrenia, ktoré zahŕňajú lepší súlad medzi trhom práce a aktívnym príspevkom verejných
služieb zameraných na zamestnanosť a v prípade, že je to vhodné, znížením sociálnych odvodov
zamestnávateľov a podporou primeraného príjmu obyvateľstva. Stimulmi vo fiškálnej oblasti sa
môže posilniť ekonomická aktivita a spotrebiteľský dopyt. Na tvorbu pracovných miest a sociálnu
súdržnosť by mali pozitívne vplývať aj investície na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni zamerané
na reálnu ekonomiku, ako napríklad do rozvoja infraštruktúry v oblasti energetiky, životného
prostredia a dopravy. Všetky krátkodobé opatrenia by však mali byť v súlade s dlhodobými cieľmi
zameranými na zabezpečenie budúceho hospodárskeho rastu a udržateľnosti verejných financií.

Kľúčom k podpore reálneho hospodárstva Európy je využitie nástrojov EÚ a zvýšenie dôvery
investorov a spotrebiteľov prostredníctvom vyslania signálu, že EÚ podniká konkrétne kroky na
pomoc európskym podnikom a domácnostiam. Zo zdrojov Spoločenstva, najmä Európskeho
sociálneho fondu (ESF) a Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, by sa mali naďalej
podporovať opatrenia zamerané na zamestnanosť, ktorých vykonávanie by sa malo urýchliť na
európskej, národnej, regionálnej, ako aj miestnej úrovni a pri ktorých by sa malo znížiť
administratívne zaťaženie.

Na dosiahnutie pokroku v reformnom programe a na zabezpečenie riešenia krátkodobých
a dlhodobých výziev v oblasti zamestnanosti je potrebná angažovanosť všetkých relevantných
aktérov, vrátane sociálnych partnerov. Na zaručenie včasnej reakcie zo strany politík je tiež
nesmierne dôležité pozorné monitorovanie situácie na trhoch práce.

_________________
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