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Hlavné výsledky zasadnutia Rady 

Rada vzala na vedomie správu o pokroku v práci na smernici o materskej dovolenke, smernici 
o rovnakom zaobchádzaní s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné 
postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu a na zmenách a doplneniach nariadení o koordinácii 
systémov sociálneho zabezpečenia. 

Uskutočnila tiež diskusiu o smerovaní týkajúcu sa svojho príspevku k zasadnutiu Európskej rady 
z 23. – 24. júna a dosiahla všeobecné smerovanie k odporúčaniam k politikám zamestnanosti 
členských štátov. 

Rada si vymenila názory na rodinné politiky a prijala závery o zosúladení práce a rodinného života 
v kontexte demografických zmien. 

Prijala závery o zamestnanosti mládeže, zdravotnom postihnutí a chudobe detí. 

mailto:press.office@consilium.europa.eu
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 � Ak vyhlásenia, závery alebo uznesenia formálne prijala Rada, je to uvedené v nadpise príslušného bodu a 

text je vložený do úvodzoviek. 
 � Dokumenty, na ktoré sa odkazuje v texte, sú sprístupnené na internetovej stránke Rady 

(http://www.consilium.europa.eu). 
 � Akty prijaté s vyhláseniami do zápisnice zo zasadnutia Rady, ktoré sa môžu zverejniť, sú označené 

hviezdičkou; tieto vyhlásenia sú k dispozícii na internetovej stránke Rady alebo ich možno získať z 
tlačového úradu. 
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ÚČASTNÍCI 

Belgicko: 
Joëlle MILQUET podpredsedníčka vlády a ministerka pre zamestnanosť 

a rovnosť príležitostí 
Jean Marc DELIZÉE štátny tajomník pre sociálne veci 

Bulharsko: 
Toťu MLADENOV minister práce a sociálnej politiky 

Česká republika: 
Vladimír ŠIŠKA námestník ministra, ministerstvo práce a sociálnych vecí 

Dánsko: 
Inger STØJBERG minister práce 

Nemecko: 
Josef HECKEN štátny tajomník, spolkové ministerstvo pre rodinu, starších 

ľudí, ženy a mládež 
Andreas STORM štátny tajomník, spolkové ministerstvo práce a sociálnych 

vecí 

Estónsko: 
Hanno PEVKUR minister sociálnych vecí 

Írsko: 
Joan BURTON ministerka pre sociálne zabezpečenie 

Grécko: 
Andreas PAPASTAVROU zástupca stáleho predstaviteľa 

Španielsko: 
María Luz RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ štátna tajomníčka pre zamestnanosť 
Bibiana AÍDO ALMAGRO štátna tajomníčka pre rovnosť 

Francúzsko: 
Marie-Anne MONTCHAMP štátna tajomníčka pri ministerke pre solidaritu a sociálnu 

súdržnosť 

Taliansko: 
Luca BELLOTTI štátny tajomník, ministerstvo práce a sociálnej politiky  

Cyprus: 
George PAPAGEORGIOU štátny tajomník, ministerstvo práce a sociálneho 

zabezpečenia 

Lotyšsko:  
Andrejs STAKIS parlamentný štátny tajomník, ministerstvo sociálnych vecí 

Litva: 
Arūnas VINČIŪNAS zástupca stáleho predstaviteľa 

Luxembursko: 
Nicolas SCHMIT minister práce, zamestnanosti a prisťahovalectva 
Marie-Josée JACOBS ministerka rodiny a integrácie 

Maďarsko: 
Miklós RÉTHELYI minister pre národné zdroje 
Sándor CZOMBA štátny tajomník, ministerstvo národného hospodárstva 
Ildikó BERNÁTH ministerská komisárka pre záležitosti zdravotného 

postihnutia 

Malta: 
Chris SAID parlamentný štátny tajomník pre spotrebiteľov, 

spravodlivú hospodársku súťaž, miestnu samosprávu 
a verejný dialóg 

Clyde PULI parlamentný štátny tajomník pre mládež a šport 

Holandsko: 
Henk KAMP minister sociálnych vecí a zamestnanosti 

Rakúsko: 
Rudolf HUNDSTORFER spolkový minister práce, sociálnych vecí a ochrany 

spotrebiteľa 
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Poľsko: 
Jolanta FEDAK ministerka práce a sociálnej politiky 

Portugalsko: 
Pedro COSTA PEREIRA zástupca stáleho predstaviteľa 

Rumunsko: 
Valentin MOCANU štátny tajomník, ministerstvo práce, rodiny a sociálneho 

zabezpečenia 

Slovinsko: 
Anja KOPAČ MRAK štátna tajomníčka, ministerstvo práce, rodiny a sociálnych 

vecí 

Slovensko: 
Jozef MIHÁL podpredseda vlády SR a minister práce, sociálnych vecí 

a rodiny 

Fínsko: 
Juha REHULA minister sociálnych vecí a zdravotníctva 

Švédsko: 
Bettina KASHEFI štátna tajomníčka, ministerstvo práce 
Anna PETTERSSON WESTERBERG štátna tajomníčka, ministerstvo sociálneho zabezpečenia 

Spojené kráľovstvo: 
Chris GRAYLING štátny tajomník pre prácu a dôchodkové zabezpečenie 

Komisia: 
Viviane REDING podpredsedníčka 
László ANDOR člen 
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PREROKOVANÉ BODY 

Materská dovolenka 

Rada vzala na vedomie správu o pokroku v najnovšej práci na návrhu na zmenu a doplnenie 
smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po 
pôrode alebo dojčiacich pracovníčok (materská dovolenka) (10541/11).  

Niekoľko ministrov sa vyjadrilo, že v súvislosti s týmto návrhom Komisie a/alebo stanoviskom 
Parlamentu v prvom čítaní má isté pochybnosti.  

Keďže sa názory rôznili, niektorí ministri sa zasadzovali o to, aby Rada zvážila možnosť, že by 
prácu na tejto téme zastavila, iní na druhej strane zdôrazňovali, že by sa v nej malo pokračovať. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st10/st10541.sk11.pdf
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Rovnaké zaobchádzanie s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné 
postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu 

Rada vzala na vedomie pokrok v práci na smernici o zásade rovnakého zaobchádzania s osobami 
bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu 
orientáciu (10615/11) a prípravné orgány vyzvala, aby v nej pokračovali.  

Počas maďarského predsedníctva sa diskusie zamerali na ustanovenia o „primeranom prispôsobení“ 
pre osoby so zdravotným postihnutím. 

Cieľom smernice je rozšíriť ochranu pred diskrimináciou na základe náboženského vyznania alebo 
viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie na oblasti mimo trhu práce, t. j. na 
sociálnu ochranu, sociálne zabezpečenie a zdravotnú starostlivosť, sociálne výhody a vzdelávanie, 
ako aj na prístup k tovaru a službám vrátane bývania. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st10/st10615.sk11.pdf
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2012: Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 

Predsedníctvo Radu informovalo o úspešných rokovaniach s Európskym parlamentom o vyhlásení 
roku 2012 za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. 

Navrhovaným Európskym rokom aktívneho starnutia by sa malo povzbudiť a podporiť úsilie 
členských štátov, ich regionálnych a miestnych orgánov, sociálnych partnerov a občianskej 
spoločnosti o podporu aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami a o intenzívnejšiu 
mobilizáciu potenciálu generácií narodených v období zvýšenej pôrodnosti. 

Toto vyhlásenie by sa malo vnímať ako zdôraznenie veľkého úsilia v období rokov 2011 – 2014, 
počas ktorého sa EÚ v mnohých svojich programoch a politikách zameria na problematiku 
aktívneho starnutia a zavedie rámec na podporu a propagáciu nových iniciatív a partnerstiev 
podporujúcich aktívne starnutie na všetkých úrovniach (na úrovni členského štátu, regiónu, miestnej 
úrovni, na úrovni sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti).  

Ciele a výsledky projektov zameraných na aktívne starnutie financovaných z existujúcich 
rozpočtových prostriedkov a programov by sa mali uviesť na európskej webovej stránke, ktorá by 
sa následne stala webovou stránkou európskeho roka a slúžila by aj ako nástroj na monitorovanie 
a hodnotenie. 
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Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia 

Rada vzala na vedomie správu o pokroku k návrhu Komisie zameranému na rôzne zmeny 
a doplnenia nariadení č. 883/2004 a č. 987/2009 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia 
(11077/11 + ADD 1 + ADD 2). 

Cieľom týchto úprav je uvedené nariadenia aktualizovať, aby sa v nich odrážali zmeny 
vnútroštátnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sociálneho zabezpečenia a aby držali krok 
s vývinom situácie v oblasti sociálnych vecí, ktorý ma vplyv na koordináciu systémov sociálneho 
zabezpečenia. 

Nedoriešené zatiaľ ostávajú otázky osobitných ustanovení pre úplne nezamestnané samostatne 
zárobkovo činné osoby (článok 1 ods. 8) a používania kritéria „domácej základne“ na určenie 
právnych predpisov uplatniteľných na členov letovej posádky (článok 2 ods. 3). 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st11/st11077.sk11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st11/st11077-ad01.sk11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st11/st11077-ad02.sk11.pdf
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Vykonávanie stratégie Európa 2020 v oblasti politík zamestnanosti 

Príspevok na zasadnutie Európskej rady 

Rada s ohľadom na finalizáciu európskeho semestra dosiahla všeobecné smerovanie k 
odporúčaniam týkajúcim sa politík zamestnanosti členských štátov (11851/11 + 11819/11), pričom 
však toto smerovanie podlieha istým výhradám. Odporúčaniami sa bude ďalej zaoberať v zložení 
ECOFIN na zasadnutí 20. júna. Formálne by sa mali prijať až potom, ako k nim prijme závery 
Európska rada. 

Vo všeobecnosti tieto odporúčania, v ktorých sa zohľadňujú národné programy reforiem, uvítalo 
mnoho ministrov, pričom skonštatovali, že vykonávanie európskeho semestra považujú za značný 
pokrok z hľadiska správy hospodárskych záležitostí. Zdôraznili tiež, že politiky zamestnanosti 
a sociálneho začlenenia v celkovej stratégii Európa 2020 a jej riadení zohrávajú významnú úlohu, 
keďže sú dôležité pre vytváranie hospodárskeho rastu. Prijímanie opatrení v týchto oblastiach je 
úlohou Rady EPSCO. 

Niektorí ministri podčiarkli skutočnosť, že ministri zamestnanosti by sa mali venovať všetkým 
odporúčaniam týkajúcim sa zamestnanosti vrátane odporúčaní určených krajinám, ktorých menou je 
euro. 

Mnohí ministri poukázali na skutočnosť, že odporúčania Komisie, ktoré podliehajú rozhodnutiu 
Rady, sa predložili len 10 dní pred zasadnutím Rady EPSCO. Na prípravu práce Rady by sa 
v nasledujúcich európskych semestroch malo vyčleniť viac času. 

V odporúčaniach sa po prvýkrát spájajú hospodárske aspekty s aspektmi zamestnanosti. I keď sú 
odporúčania určené jednotlivým členským štátom, Rada posudzovala určité otázky horizontálnym 
spôsobom, aby tak zabezpečila jednotnosť odporúčaní medzi členskými štátmi. 

Rada schválila spoločné stanovisko Výboru pre zamestnanosť a Výboru pre sociálnu ochranu 
k preskúmaniu národných programov reforiem (10664/11) a pilotnú verziu monitoringu výsledkov 
v oblasti zamestnanosti (10666/1/11). 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st11/st11851.en11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st11/st11819.sk11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st10/st10664.sk11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st10/st10666-re01.en11.pdf


 17.VI.2011 

 
11574/11 12 

 SK 

Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta 

Rada schválila stanovisko Výboru pre zamestnanosť (EMCO) k programu pre nové zručnosti 
a nové pracovné miesta (10771/11), v ktorom výbor oceňuje integrálny a komplexný prístup 
programu, ktorý zahŕňa aj ponuku pracovnej sily a dopyt po nej, a podčiarkuje dôležitosť vytvárania 
trhov práce viac presadzujúcich rodovú rovnosť v EÚ s rovnakými podmienkami pre ženy a mužov. 

Program má tieto štyri hlavné ciele: 

– nová hybná sila pre flexiistotu, zníženie segmentácie na trhoch práce a podpora zmien, 

– vybavenie ľudí zručnosťami, ktoré trh práce potrebuje, 

– zlepšenie kvality práce a pracovných podmienok a 

– podpora tvorby pracovných miest. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st10/st10771.sk11.pdf
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Zamestnanosť mládeže 

Rada prijala závery o podpore zamestnanosti mládeže v záujme dosiahnutia cieľov stratégie Európa 
2020, keďže je otázka zamestnanosti mládeže a často otázka nezamestnanosti mládeže pre EÚ a jej 
členské štáty dôležitou problematikou a prioritou (11838/11). 

V záveroch sa zdôrazňuje, že dlhé obdobia nezamestnanosti, nečinnosti alebo závislosti od dávok 
v ranej časti pracovného života môžu mať výrazne negatívne účinky na celú kariéru v budúcnosti. 
Preto nezamestnanosti mládeže a dlhotrvajúcej nečinnosti treba predchádzať a je potrebné ich riešiť 
ako najvyššiu prioritu. Dôležité je najmä zabezpečiť, aby naše systémy vzdelávania a odbornej 
prípravy lepšie reagovali na potreby trhu práce. 

Rada tiež vzala na vedomie ústnu správu predsedníctva týkajúcu sa práce, ktorá sa odviedla 
v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, konkrétnejšie v oblasti štruktúrovaného dialógu 
s mladými ľuďmi o nezamestnanosti mládeže. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st11/st11838.sk11.pdf
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Budúcnosť otvorenej metódy koordinácie (OMK) v sociálnej oblasti 

Rada schválila stanovisko Výboru pre sociálnu ochranu (SPC) (10405/11) k otvorenej metóde 
koordinácie (OMK) v sociálnej oblasti a k spôsobu, ako čo najlepšie zabezpečiť súlad medzi cieľmi 
a pracovnými metódami v rámci OMK v sociálnej oblasti vzhľadom na stratégiu Európa 2020 a jej 
riadenie, ako aj s ohľadom na skúsenosti s prvými národnými programami reforiem, ktoré sa 
predložili v apríli 2011. 

V stanovisku sa uvádza, že OMK v sociálnej oblasti by mala naďalej fungovať holistickým 
spôsobom v troch hlavných vetvách: sociálne začlenenie, dôchodky a tiež zdravotná starostlivosť 
a dlhodobá starostlivosť. Mala by sa sformovať ako viditeľné vyjadrenie sociálnej Európy. Má 
zohrávať ústrednú úlohu pri podpore efektívnej koordinácie politík v sociálnej oblasti a mala by byť 
hnacou silou iniciatív sociálnej politiky na európskej úrovni. 

OMK je rámcom politickej spolupráce, pri ktorej sa členské štáty dohodnú na spoločných cieľoch, 
spoločných ukazovateľoch, podávaní správ, budovaní analytických kapacít a nástrojov partnerskej 
výmeny skúseností. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st10/st10405.sk11.pdf
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Demografické zmeny a rodinné politiky 

Rada si vymenila názory na rodinné politiky a prijala závery o zosúladení práce a rodinného života 
v kontexte demografických zmien (11841/11). 

Ministri, ktorí sa ujali slova, podčiarkli, že demografické zmeny si vyžadujú prijatie politík na 
podporu pôrodnosti, ako sú napríklad pružné formy pracovného času (t. j. práca na čiastočný 
úväzok), prídavky na deti a rodinné prídavky, kvalitná a finančne dostupná starostlivosť o dieťa, 
ako aj iné služby na pomoc rodičom, ktoré by im umožňovali zosúladiť pracovný a súkromný život. 
Ministri tiež zdôraznili, že osobitná pozornosť by sa mala venovať sociálne slabým rodinám, ako 
napríklad rodinám s jedným rodičom. 

Cieľom záverov je podporiť politiky, ktoré sú pozitívne naklonené rodinám a skĺbeniu pracovného 
a rodinného života, a to v súvislosti s riešením demografickej výzvy a v záujme podpory stratégie 
Európa 2020. 

Zdôrazňuje sa v nich aj dôležitosť lepšej podpory opatrení na zosúladenie pracovného a rodinného 
života žien i mužov, ktoré prispievajú tiež k plneniu hlavných politických cieľov EÚ v oblasti rastu 
a zamestnanosti. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st11/st11841.sk11.pdf
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Chudoba detí a blaho detí 

Rada prijala závery o boji proti chudobe detí a podporovaní blaha detí (11844/11). 

Boj proti chudobe detí a podporovanie blaha detí patria medzi priority v rámci stratégie Európa 
2020, a to najmä z hľadiska cieľa znižovania chudoby a sociálneho vylúčenia. 

V záveroch sa členské štáty vyzývajú, aby v rámci svojich vnútroštátnych politík komplexne 
a primerane kládli dôraz na aspekty chudoby detí, zahŕňajúc vhodné pracovné miesta a dostačujúce 
príjmy pre rodiny, ako aj poskytovanie služieb počas vývoja v ranom detstve, v oblasti vzdelávania, 
bývania a zdravotnej starostlivosti. Členské štáty sa tiež vyzývajú, aby vo vnútroštátnych politikách 
stanovili zodpovedajúce ciele a vyčlenili príslušné zdroje. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st11/st11844.sk11.pdf
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Európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020 

Rada prijala závery o novej európskej stratégii pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020 
(11843/11). 

Táto stratégia poskytuje rámec pre opatrenia na európskej úrovni a navrhuje kroky na vnútroštátnej 
úrovni v snahe riešiť rozličné situácie, do ktorých sa ženy, muži a deti so zdravotným postihnutím 
dostávajú. Jej cieľom je posilniť ich postavenie, aby mohli užívať svoje práva v plnom rozsahu 
a v plnej miere sa zúčastňovať na živote spoločnosti a na európskom hospodárstve. V stratégii sa 
identifikuje osem hlavných oblastí činnosti: prístupnosť, účasť, rovnosť, zamestnanosť, vzdelávanie 
a odborná príprava, sociálna ochrana, zdravie a vonkajšia činnosť. 

V záveroch sa uvádza výzva na náležité využívanie existujúcich finančných prostriedkov na 
vykonávanie navrhovaných činností, ako aj výzva na začlenenie problematiky zdravotného 
postihnutia medzi hlavné oblasti stratégie Európa 2020. V záujme zabezpečenia väčšieho začlenenia 
žien, mužov a detí so zdravotným postihnutím do spoločnosti by sa mala zlepšiť prístupnosť 
a osobám so zdravotným postihnutím by sa mal zabezpečiť rovnocenný prístup ku kvalitnému 
vzdelávaniu a odbornej príprave, ako aj ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti. 

Diskusia počas obeda 

Predsedníctvo zosumarizovalo diskusiu počas obeda na tému „demografia: meniaca sa tvár Európy“ 
tak, že demografické zmeny by sa mali považovať za výzvu. Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať aktívnemu starnutiu v spojení s celoživotným vzdelávaním a zosúladením pracovného 
a rodinného života (11563/11). 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st11/st11843.sk11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st11/st11563.en11.pdf
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RÔZNE 

Smernica o dočasnej práci a smernica o vnútropodnikovom presune 

Predsedníctvo stručne informovalo o pokroku, ktorý sa počas maďarského predsedníctva dosiahol 
v práci na sociálnych aspektoch a aspektoch zamestnanosti uvedených smerníc. 

Elektromagnetické polia 

Komisia informovala Radu o súčasnom stave nadchádzajúceho návrhu zameraného na zmenu 
a doplnenie smernice 2004/40/ES o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách 
týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych činidiel 
(elektromagnetické polia). 

Príprava zasadnutia skupiny G20 – zasadnutia ministrov práce a zamestnanosti 

Francúzska delegácia informovala o stave príprav na zasadnutie ministrov práce a zamestnanosti 
G20, ktoré sa má uskutočniť 25. – 27. septembra 2011 v Paríži.  

Ratifikácia a uplatňovanie dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím 

Rada vzala na vedomie informácie Komisie (11125/11). 

Pracovný program nadchádzajúceho predsedníctva 

Poľský minister predložil Rade hlavné ciele a činnosti na druhý polrok 2011. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st11/st11125.en11.pdf
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INÉ SCHVÁLENÉ BODY 

ENERGETIKA 

Spoločný podnik Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH 

Rada prijala rozhodnutie o predĺžení štatútu spoločného podniku Hochtemperatur-Kernkraftwerk 
GmbH (10516/11) a rozhodnutie o predĺžení výhod poskytnutých tomuto spoločnému podniku 
(10517/11) na obdobie ôsmich rokov s účinnosťou od 1. januára 2010. 

Cieľom tohto spoločného podniku je vykonávať program vyradenia jadrovej elektrárne 
v nemeckom Uentrope z prevádzky až po fázu bezpečného uzavretia a potom vykonávať program 
dozoru nad uzavretými jadrovými zariadeniami. 

ZAHRANIČNÉ VECI 

Vzťahy s Alžírskom 

Rada vzala na vedomie prípravy na šieste zasadnutie Asociačnej rady EÚ – Alžírsko, ktoré sa 
uskutoční 20. júna v Luxemburgu. 

TRANSPARENTNOSŤ 

Prístup verejnosti k dokumentom 

Rada prijala odpoveď na opakovanú žiadosť č. 14/c/01/11, pričom švédska delegácia hlasovala 
proti (10373/11). 

 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st10/st10516.sk11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st10/st10517.sk11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st10/st10373.sk11.pdf

