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Smerom k európskemu pilieru
sociálnych práv
Martin ORTH, martin.orth@ec.europa.eu
Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Súvislosti európskeho piliera sociálnych práv (prečo?)

ďalekosiahle sociálne dôsledky hospodárskej krízy
meniaci sa svet práce

demografický vývoj
nerovnováhy v rámci eurozóny
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Dokumenty ku konzultácii

Oznámenie Európskej komisie „prečo“, „čo“ a „ako“
Prvý predbežný návrh európskeho piliera sociálnych práv
Pracovný dokument: kľúčové trendy v hospodárstve, zamestnanosti a
sociálnej oblasti
Pracovný dokument: acquis EÚ v sociálnej oblasti
20 oblastí politiky, na ktoré sa vzťahuje návrh piliera
http://ec.europa.eu/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-544_sk.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-545_sk.htm
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MIERA NEZAMESTNANOSTI (%)
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MIERA RIZIKA CHUDOBY ALEBO SOCIÁLNEHO VYLÚČENIA (%)

2007
2014

Zdroj: Eurostat

* Dáta za rok 2007 nie
6 sú
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RODOVĒ ROZDIELY V MIERE ZAMESTNANOSTI (%) V ROKU 2014

Muži
Ženy
Rozdiel

Zdroj: Eurostat
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MIERA RIZIKA STRATY PRACOVNÝCH MIEST V DÔSLEDKU
AUTOMATIZÁCIE (%)

Zdroj: Bruegel calculations based on Frey & Osborne (2013), ILO, EU Labour Force Survey
* Dáta za Cyprus nie sú k dispozícii
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Predpokladaný index závislosti starého obyvateľstva v roku 2060
Ukazovateľom je pomer
medzi predpokladaným
počtom osôb vo veku
65 rokov a viac a
predpokladaným
počtom osôb vo veku
od 15 do 64 rokov.
Hodnota je vyjadrená
na 100 osôb v
ekonomicky aktívnom
veku 15-64 rokov.

35.3 to 41.4
41.4 to 46.2
46.2 to 50.9
50.9 to 53.7
53.7 to 65.9

Zdroj: Eurostat
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ROZDIELY VO VÝKONNOSTI V RÁMCI EUROZÓNY
Miery nezamestnanosti (%)

Eurozóna

Zdroj: Eurostat

Eurozóna "stred & sever"

Miery zamestnanosti (%)

Eurozóna "juh & východ"

Na tomto snímku: "stred & sever" = BE, DE, FR, LU, NL, AT, FI and
"juh & východ" = IE, EL, ES, IT, PT, EE, CY, LV, LT, MT, SI
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Aký je rozdiel medzi sociálnym „acquis“ a pilierom sociálnych práv?

Od súboru pravidiel,
ktoré sa do právneho
poriadku EÚ dostali
postupne k …

 celkovému
zhodnoteniu
súčasných a
budúcich potrieb
celej EÚ
 väčšiemu dôrazu
na výzvy v rámci
eurozóny
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Prečo je pilier zameraný na členské štáty eurozóny?

Rozdiely a prelievanie problémov medzi krajinami
Kľúčová úloha fungovania trhov práce a systémov sociálneho
zabezpečenia
Budovanie odolnejších štruktúr
Podpora procesom vzostupného vzájomného približovania sa
12
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KAPITOLA I: ROVNAKÉ PRÍLEŽITOSTI A PRÍSTUP NA TRH PRÁCE

Zručnosti, vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie
Flexibilné a bezpečné pracovné zmluvy
Bezpečná zmena pracovného miesta
Aktívna podpora zamestnanosti
Rodová rovnosť a rovnováha medzi pracovným a súkromným životom
Rovnaké príležitosti
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KAPITOLA II: SPRAVODLIVÉ PRACOVNÉ PODMIENKY

Pracovné podmienky
Mzdy
Zdravie a bezpečnosť pri práci
Sociálny dialóg a zapojenie pracovníkov
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KAPITOLA III: PRIMERANÁ A UDRŽATEĽNÁ SOCIÁLNA OCHRANA

Integrované sociálne dávky a služby
Dávky zdravotnej starostlivosti a nemocenské dávky
Dôchodky
Dávky v nezamestnanosti
Minimálny príjem
Dávky v invalidite

Dlhodobá starostlivosť

Starostlivosť o deti
Bývanie
Prístup k základným službám
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NA ČO SLÚŽI KONZULTÁCIA?

Posúdenie súčasného sociálneho „acquis“ EÚ
Posúdenie nových trendov v pracovných modeloch a v spoločnosti
Získať názory a spätnú väzbu na predbežný návrh piliera

16

8

20. 12. 2016

10 kľúčových otázok (1/3)

Sociálna situácia a „acquis“ EÚ v sociálnej oblasti:
Čo považujete za najnaliehavejšie priority v oblasti zamestnanosti
a sociálnych vecí?
Ako môžeme vysvetliť rozdielnu situáciu v oblasti zamestnanosti a
sociálnych vecí v rámci Európy?
Je „acquis“ EÚ aktuálny a vidíte priestor pre ďalšie opatrenia na
úrovni EÚ?
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10 kľúčových otázok (2/3)

Budúcnosť práce a systémov sociálneho zabezpečenia:
Ktoré trendy majú podľa Vás najväčšiu transformačnú silu?
Aké by boli hlavné riziká a príležitosti spojené s týmito trendmi?
Existujú politiky alebo prax v inštitúciách alebo podnikoch,
existujúce alebo vznikajúce, ktoré by ste odporučili ako
referenčné?

18

9

20. 12. 2016

10 kľúčových otázok (3/3)

Európsky pilier sociálnych práv:
Súhlasíte s navrhovaným prístupom na vypracovanie európskeho piliera
sociálnych práv?
Súhlasíte s navrhovaným rozsahom pôsobnosti tohto piliera, s jeho
oblasťami a zásadami? Existujú aspekty, ktoré zatiaľ neboli dostatočne
vyjadrené alebo pokryté?
Aké oblasti a zásady by mali byť najdôležitejšie ako súčasť obnovenej
konvergencie v eurozóne?
Akým spôsobom by sa mali vyjadriť a fungovať? Konkrétne, vidíte v
niektorých oblastiach priestor na minimálne normy alebo referenčné
hodnoty a ich pridanú hodnotu, a ak áno, v ktorých?
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Časový prehľad hlavných udalostí

marec 2016
začatie konzultácií

leto 2016
pokračovanie konzultácie a
prvé tematické vypočutia

do konca decembra 2016
európska konferencia a ukončenie konzultácií

jar 2017
biela kniha o budúcnosti
hospodárskej a menovej únii
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Dlhodobá starostlivost
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LTC in Annual Growth Survey 2016
•

Longer and healthier lives are a remarkable achievement for our societies.
Responsible policies are now needed to ensure that pension, healthcare
and long-term care systems are financially sustainable and can provide
adequate protection for all.

•

Regarding health care and long-term care systems, reforms need to
continue to enhance their cost-effectiveness and to ensure adequate
access. The demographic challenge affects not only pensions but also health care
and long-term care related expenditure.
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Challenges in LTC across the EU

• Adequacy and poverty challenge
• Employment challenge

• Sustainability challenge

23

Current and future expenditure levels
Ageing Report 2015: Public LTC expenditure in % of GDP (reference scenario)
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Highlighting the importance of work-life balance
policies…
• •

Formal childcare arrangements

• •

Long-term care arrangements

• •

Maternity/parental leave arrangements

• •

Flexible working arrangements
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Shortcomings at EU level
• No reliable comparable data available for all MSs
allowing for assessment (on-going project with OECD on
measuring adequacy of social protection in LTC)
• No common understanding at EU level on key features
and level of adequate social protection (means-testing,
obligations of relatives)
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Large complexity and diversity
in social protection for the LTC needs in EU
•

Different approaches to long-term care

•

Financing from general taxation, obligatory insurance, private insurance or private
spending

•

Informal care provided by family carers versus formal care in institutions or
provided by home care services

•

Legal obligations on family members

•

Services in kind, allowances paid to the family carer or cash benefits for the
recipient of the care

•

Formal care organised by public, for-profit or NGO providers
28
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Policy advice
Introduce/expand Proactive:
• Prevent dependency through better prevention, early detection of frailty
rehabilitation, re-enablement, use of technology and age-friendly environment
Improve reactive:
• Move away from institutional care to home care services and other alternative
forms (day care centres)
• Better integrate health and social care services
• Monitoring and assurance of quality (quality guidelines, monitoring systems)
• Better support services to informal carers (training, respite care etc.)
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