
PARLAMENTNÝ KLUB
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Zamestnanosť



Nezamestnanosť je
hlavným problémom
európskych občanov.
Napriek spomaleniu 
svetovej ekonomiky
Európska únia dokázala
od roku 1997 vytvoriť päť
miliónov nových 
pracovných miest a znížiť
nezamestnanosť o 
2 milióny. Približne 
14 miliónov ľudí je 
v EÚ ešte stále bez 
práce.



Európska únia
�

Zamestnanosť je naším
spoločným cieľom

V roku 1997 bola schválená Európska stratégia 
zamestnanosti (ESZ). Podľa nej je zamestnanosť jasným,
spoločným cieľom EÚ.

V roku 2000 si Únia stanovila za cieľ plnú zamestnanosť
a vytvorenie viac a lepších pracovných miest. To 
znamená:

• celoživotné vzdelávanie
• výrazný nárast zamestnanosti vytvorením 20 miliónov

nových pracovných miest do roku 2010
• zvýšenie kvality zamestnanosti.

Zavedením spoločnej meny – eura, sa vytvoril základ pre
zdravú a stabilnú hospodársku politiku. Obzvlášť sa
znížilo riziko krátkodobých ekonomických poklesov.
Koordinovaná hospodárska politika vytvorí pevný základ
pre stabilitu na európskom trhu práce. 



Európski socialisti
�

Za plnú zamestnanosť

Podľa európskych socialistov bojovať proti 
nezamestnanosti nestačí. Európski socialisti presadzujú
plnú zamestnanosť. V integrujúcej sa Európe treba okrem
vytvárania pracovných miest klásť dôraz aj na integráciu
znevýhodnených skupín do na trhu práce (mladí a starší
ľudia, ženy, invalidi a menšinové skupiny obyvateľstva).
Integrácia sa musí týkať aj problémov rodinného života a
osobitnú pozornosť je potrebné venovať znevýhodneným
regiónom.  

Na dosiahnutie plnej zamestnanosti a vytvorenie viac a
lepších pracovných miest musí EÚ presadzovať viac 
kvalitných pracovných miest, ako aj zabezpečiť právo
každého jednotlivca na celoživotné vzdelávanie.



Prínosy pre budúcnosť
�

Plný prístup na trh práce pre
všetkých

Železná opona padla pred viac ako desaťročím. No aj
naďalej je slobodný pohyb pracovníkov zo strednej a
východnej Európy výrazne obmedzený. Odstránenie
týchto bariér bude vnímané ako najdôležitejšia zmena na
trhu práce.

Po vstupe do EÚ sa budú budúce členské štáty plne
podieľať na Európskej zamestnaneckej službe (EURES) a
na Európskom sociálnom fonde (ESF). EURES sa v
súčasnosti zameriava na voľný pohyb pracujúcich v
rámci 17 krajín – EÚ, Island a Nórsko, kým ESF sa 
zameriava na riešenie dlhodobej nezamestnanosti. 

V súčasnosti sa realizujú prípravné práce na EURES a
ESF. Budúce členské štáty už participujú na bilaterálnych
projektoch spolupráce so súčasnými členskými štátmi,
ktorých cieľom je vytvárať príležitosti na prácu v 
zahraničí.  

Rozšírená Európa s plnou zamestnanosťou je 
možná – Európa, ktorá zabezpečí blahobyt nielen vo 
svojich členských štátoch, ale aj v susedných štátoch.



PES Group: 
http://www.socialistgroup.org
PES: 
http://www.pes.org
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Kontakt
Parlamentný klub
Strany európskych socialistov, 
Európsky Parlament, Rue Wiertz, B-1047 Brussels.
Tel.: +32 2 284 14 40 
E-mail : peswbprogramme@europarl.eu.int

Viac informácií o tom, čo presadzujú európski
socialisti v oblasti zamestnanosti, nájdete na týchto
internetových stránkach:
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http://www.sdl.sk


