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Hlavní výsledky zasedání Rady

V Radě proběhla výchozí politická rozprava o návrhu směrnice, jejímž cílem je provádění zásady 
rovného zacházení mimo oblast zaměstnání. 

Rada dosáhla částečného obecného přístupu ke dvěma návrhům nařízení týkajících se koordinace 
systémů sociálního zabezpečení.

Rada přijala rozhodnutí, kterým se rok 2010 vyhlašuje „Evropským rokem boje proti chudobě
a sociálnímu vyloučení“. 

Rada vzala na vědomí průběžnou zprávu týkající se mise v oblasti „flexikurity“.



2.X.2008

1 � Pokud byly prohlášení, závěry nebo usnesení formálně přijaty Radou, je to uvedeno v záhlaví daného bodu 
a text se nachází v uvozovkách.

 � Dokumenty, na něž se v textu odkazuje, jsou k dispozici na internetové stránce Rady 
http://www.consilium.europa.eu.

 � Akty přijaté s prohlášeními do zápisu z jednání Rady, která mohou být zveřejněna, jsou označeny 
hvězdičkou; tato prohlášení jsou k dispozici na výše uvedené internetové stránce Rady nebo je lze získat z 
tiskového oddělení.
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ÚČASTNÍCI

Vlády členských států a Evropská komise byly zastoupeny takto:

Belgie:
Joëlle MILQUETOVÁ místopředsedkyně vlády a ministryně pro zaměstnanost

a rovné příležitosti

Bulharsko:
Vasil VAJNOV náměstek ministra práce a sociálních věcí

Česká republika:
Petr NEČAS místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

Dánsko:
Claus Hjort FREDERIKSEN ministr pro zaměstnanost

Německo:
Ursula VON DER LEYENOVÁ spolková ministryně pro rodinu, starší občany, ženy

a mládež
Günther HORZETZKY státní tajemník, ministerstvo práce a sociálních věcí

Estonsko:
Gert ANTSU náměstek stálého zástupce

Irsko:
Billy KELLEHER náměstek ministerstva podnikání, obchodu

a zaměstnanosti (pro pracovní otázky)

Řecko:
Sofía KALANTZAKOSOVÁ státní tajemnice, ministerstvo pro zaměstnanost a sociální 

ochranu

Španělsko:
Bibiana AÍDO ALMAGROVÁ ministryně pro rovnost
Graciano TORRE ministr průmyslu a zaměstnanosti Asturského knížectví

Francie:
Xavier BERTRAND ministr práce, sociálních vztahů, rodiny a solidarity

Itálie:
Eugenia Maria ROCCELLAOVÁ státní tajemnice pro práci, zdraví a sociální politiku

Kypr:
Georgios PAPAGEORGIOU stálý tajemník, ministerstvo práce a sociálního 

zabezpečení

Lotyšsko:
Iveta PURNEOVÁ ministryně sociálních věcí

Litva:
Rimantas KAIRELIS státní tajemník, ministerstvo sociálního zabezpečení

a práce

Lucembursko:
François BILTGEN ministr práce a zaměstnanosti, ministr kultury, 

vysokoškolského vzdělávání a výzkumu, ministr pro 
náboženské otázky

Marie-Josée JACOBSOVÁ ministryně pro rodinu a integraci, ministryně pro rovné 
příležitosti

Mars DI BARTOLOMEO ministr zdravotnictví a sociálního zabezpečení



2.X.2008

13405/08 (Presse 271) 5

CS

Maďarsko:
Gábor SIMON státní tajemník, ministerstvo sociálních věcí a práce

Malta:
John DALLI ministr sociální politiky

Nizozemsko:
Piet Hein DONNER ministr sociálních věcí a zaměstnanosti

Rakousko:
Erwin BUCHINGER spolkový ministr pro sociální věci a ochranu spotřebitele
Christine MAREKOVÁ státní tajemnice, spolkové ministerstvo hospodářství

a práce

Polsko:
Radoslaw MLECZKO státní podtajemník, ministerstvo práce a sociální politiky

Portugalsko:
José VIEIRA DA SILVA ministr práce a sociální solidarity

Rumunsko:
Denisa-Oana PĂTRASCUOVÁ státní tajemnice odpovědná za odbor sociálního dialogu, 

pracovního práva a vztahů s parlamentem, ministerstvo 
práce, rodiny a rovných příležitostí

Slovinsko:
Marjeta COTMANOVÁ ministryně práce, rodiny a sociálních věcí

Slovensko:
Peter JAVORCÍC náměstek stálého zástupce

Finsko:
Liisa HYSSÄLÄOVÁ ministryně sociálních věcí a zdravotnictví

Švédsko:
Eva UDDÉN SONNEGÅRDOVÁ státní tajemnice při ministerstvu zaměstnanosti
Christer HALLERBY státní tajemník ministryně pro integraci a rovné příležitosti

Spojené království:
James PLASKITT státní tajemník ministerstva práce a důchodů
Pat McFADDEN náměstek ministra pro pracovněprávní vztahy a poštu 

Komise:
Vladimír ŠPIDLA člen

Další účastníci:
Elise WILLAMEOVÁ předsedkyně Výboru pro sociální ochranu
Emilio GABAGLIO předseda Výboru pro zaměstnanost
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PROJEDNÁVANÉ BODY

ZÁSADA ROVNÉHO ZACHÁZENÍ

V Radě proběhla veřejná politická rozprava týkající se návrhu směrnice o provádění zásady 
rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk 
nebo sexuální orientaci (dokument 11531/08). 

Cílem návrhu je rozšířit ochranu proti různým druhům diskriminace na jiné oblasti, než je 
zaměstnání. Pokud jde o oblasti zaměstnání a povolání, Rada již tuto diskriminaci zakázala tím, že 
přijala směrnici 2000/78/ES.

Stejně tak pokud jde o vzdělání nebo přístup ke zboží a službám, směrnice 2000/43/ES zakazuje 
diskriminaci na základě rasy nebo etnického původu a směrnice 2004/113/ES tento zákaz rozšiřuje 
na diskriminaci na základě pohlaví.

Rozprava proběhla na základě dotazníku předloženého předsednictvím. Cílem tohoto dotazníku 
bylo zejména upřesnit ambice, které členské státy do uvedené směrnice vkládají, oblast působnosti, 
kterou by pro zásadu rovného zacházení chtěly prosadit na úrovni Společenství, propojení rámce 
Společenství s pravomocemi členských států a postoj těchto států v otázce rovného zacházení
s osobami se zdravotním postižením. 

Velký počet ministrů se vyslovil pro vysoké nároky směrnice. Několik ministrů poukázalo na to, že 
stávající právní úprava v jejich členských státech překračuje rámec návrhu Evropské komise. 

Někteří ministři podpořili zásadu rovného zacházení, avšak současně zpochybnili nutnost stanovit
v této oblasti pravidla na úrovni Společenství. 

Ministři zdůraznili význam návrhu s ohledem na Úmluvu OSN o ochraně práv zdravotně 
postižených osob, kterou podepsaly všechny členské státy a jejíž ratifikace ve většině z nich právě 
probíhá 1. Některé delegace by upřednostnily ambicióznější ustanovení v oblasti boje proti 
diskriminaci na základě zdravotního postižení.

Většina delegací požadovala upřesnění některých částí návrhu, aby byla zaručena právní jistota. 
Řada delegací požadovala upřesnění podrobností ohledně hospodářských a finančních dopadů 
návrhu. 

  

1 http://www.un.org/french/disabilities/convention/
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Komisař Vladimír Špidla upřesnil, že vzhledem k rozdělení pravomocí stanovenému ve stávajících 
směrnicích návrh podle jeho analýzy nebude mít dopad na nezávislost členských států v uvedených 
oblastech.

Rada pověřila své přípravné orgány, aby aktivně pokračovaly v činnosti týkající se této 
problematiky s cílem vylepšit znění návrhu nejen z právního hlediska, ale i z hlediska přesné 
formulace jednotlivých ustanovení. 
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PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA TÝKAJÍCÍ SE MISE V OBLASTI „FLEXIKURITY“

Rada vzala na vědomí předběžné závěry týkající se mise „flexikurita“, jejíž činnost Komise zahájila 
na jaře roku 2008 v návaznosti na výměnu názorů na ministerském zasedání1.

Rada rovněž vzala na vědomí, že mise bude pokračovat v činnosti v průběhu října a listopadu2

s cílem předložit v prosinci Radě závěrečnou zprávu.

V souladu s mandátem uděleným Evropskou radou na jarním zasedání v roce 20073 a v návaznosti 
na sdělení Komise nazvané „K obecným zásadám flexikurity“4 Rada dne 5. prosince 2007 přijala 
závěry, ve kterých jsou stanoveny obecné zásady flexikurity (dokument 15497/07).

Cílem mise je usnadnit dialog mezi zúčastněnými stranami na úrovni EU a na úrovni členských 
států s cílem posoudit možnosti uplatnění těchto obecných zásad v konkrétních a často velmi 
odlišných podmínkách v jednotlivých členských státech. 

  

1 Členové mise již navštívili Španělsko, Finsko, Polsko, Švédsko a Francii. Česká republika 
oznámila, že v Praze se bude ve dnech 25. a 26. března konat konference k tomuto tématu. 

2 Jedná se zejména o konzultace s Evropským parlamentem, Evropským hospodářským
a sociálním výborem, Výborem regionů a sociálními partnery. 

3 „Evropská rada očekává diskusi o sdělení Komise týkajícím se „flexikurity“ (pružnějších
a bezpečnějších systémů zaměstnanosti), jež by mělo být užitečným nástrojem při přípravě 
různých možností „flexikurity“ za účelem nalezení správné kombinace politik přizpůsobené 
potřebám trhu práce, včetně vyšší účasti na trhu práce.“ (dokument 7224/07, bod 18).

4 Dokument 10255/07.
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RADA ZAMĚSTNANCŮ NA ÚROVNI SPOLEČENSTVÍ

Rada vzala na vědomí pokrok v činnosti týkající přepracování směrnice o evropské radě 
zaměstnanců (dokument 13475/08).

Rada přivítala společné stanovisko evropských sociálních partnerů k tomuto návrhu směrnice, které 
bylo předsednictví předloženo na konci léta, a vzala je na vědomí. 

Rada udělila Pracovní skupině pro sociální otázky a Výboru stálých zástupců mandát pro další 
jednání za účelem dosažení případné dohody s Evropským parlamentem v prvním čtení. 

Cílem směrnice je nahradit a současně modernizovat směrnici Rady 94/45/ES ze dne 22. září 1994
o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců
a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků 
působících na území Společenství1.

Komise navrhuje tyto hlavní změny:

· zavedení obecných zásad pro způsoby informování zaměstnanců a projednávání s nimi na 
nadnárodní úrovni, zavedení definice informování a upřesnění definice projednávání;

· omezení pravomocí evropské rady zaměstnanců na otázky nadnárodní povahy a propojení 
vnitrostátní a nadnárodní úrovně informování zaměstnanců a projednávání s nimi stanovené 
předem dohodou v rámci podniků;

  

1 Úř. věst. L 254, 30.9.1994, s. 64. Tato směrnice byla dále směrnicí Rady 97/74/ES 
ze dne 15. prosince (Úř. věst. L 10, 16.1.1998, s.22) rozšířena na Spojené království
a směrnicí Rady 2006/109/ES ze dne 20. listopadu 2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s.416) 
přizpůsobena s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii. 
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· upřesnění úlohy zástupců zaměstnanců a možností využívat školení a také uznání úlohy 
odborových organizací pro zástupce zaměstnanců;

· upřesnění odpovědností, pokud jde o poskytování informací potřebných k zahájení jednání,
a pravidel jednání o dohodách s cílem zřídit nové evropské rady zaměstnanců;

· přizpůsobení podpůrných pravidel platných v případě neexistence dohody v závislosti na vývoji 
potřeb;

· zavedení ustanovení o přizpůsobení dohod, které upravují evropské rady zaměstnanců
v případě změny struktury podniku nebo skupiny podniků, a s výjimkou uplatnění tohoto 
ustanovení také dodržování platných dohod;

Čtrnáct let po přijetí směrnice 94/45/ES funguje přibližně 820 evropských rad zaměstnanců, které 
zastupují 14,5 milionu zaměstnanců s cílem informovat je a projednávat s nimi na nadnárodní 
úrovni. Jsou nesmírně důležité pro rozvoj nadnárodních sociálních vztahů a jsou nápomocny při
harmonizaci hospodářských a sociálních cílů v rámci jednotného trhu, zejména díky zásadní úloze, 
kterou plní při předjímání a odpovědném řízení změn.

Právní základ: článek 137 Smlouvy, který stanoví, že Společenství podporuje a doplňuje činnost 
členských států v oblasti informování zaměstnanců a projednávání s nimi.
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Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení (2010)

Rada formálně a jednomyslně přijala rozhodnutí, kterým se rok 2010 vyhlašuje Evropským rokem 
boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení (dokument 16600/07).

Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení má za cíl

· uznat právo osob žijících v chudobě a čelících sociálnímu vyloučení na důstojný život a aktivní 
účast na životě společnosti; 

· zvýšit spoluúčast veřejnosti na politikách a opatřeních v oblasti sociálního začlenění;

· podporovat soudržnější společnost; 

· znovu upozornit na pevný politický závazek EU, kterým je boj proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení.

Mezi opatření zaměřená na dosažení těchto cílů patří zejména setkání a veřejné akce, informační, 
propagační a vzdělávací kampaně, jakož i provádění průzkumů a studií.

Opatření na úrovni Společenství lze podpořit do výše 80 %, opatření místního a regionálního 
významu a opatření na úrovni členských států lze spolufinancovat ze souhrnného rozpočtu 
Evropské unie až do maximální výše 50 % celkových způsobilých nákladů.

Přijaté rozhodnutí stanoví, že na tato opatření bude z rozpočtu Společenství vyčleněn finanční 
rámec ve výši 17 milionů EUR.

Předseda Rady připomněl, že v roce 2010 bude současně ukončeno provádění Lisabonské strategie.

Rada a Evropský parlament dospěly v červnu tohoto roku k dohodě v prvním čtení.
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SYSTÉMY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ – PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ

Rada dospěla k dohodě o částečném obecném přístupu ke znění hlavy III, kapitol II a III, a ke znění 
hlavy V návrhu nařízení, kterým se provádí nařízení (ES) č. 883/20041 (dokumenty 13365/08
a 13366/08) o koordinaci systémů sociálního zabezpečení.

V souladu s přístupem již použitým pro přijetí nařízení (ES) č. 883/2004 bylo rozhodnuto usilovat
o to, aby Rada dosáhla dohody pro každou kapitolu zvlášť.

Rada konstatovala, že na základě pokroku, jehož se tímto způsobem podařilo dosáhnout, lze 
předpokládat, že společný postoj bude přijat v prosinci.

Nařízení (ES) č. 883/2004 bylo prvním krokem v procesu zaměřeném na modernizaci
a zjednodušení předpisů EU v oblasti koordinace vnitrostátních systémů sociálního zabezpečení, 
Cílem těchto pravidel je umožnit občanům EU volný pohyb v rámci Evropy při zachování jejich 
práv a očekávání v sociální oblasti (dávky v nemoci, důchodové dávky, dávky v nezaměstnanosti 
atd.). 

Tento proces je třeba završit přijetím prováděcího nařízení2, jehož návrh se nyní posuzuje. Toto 
nařízení nahradí nařízení (EHS) č. 574/723 a bude obsahovat ustanovení určená k posílení 
spolupráce mezi vnitrostátními orgány a ke zlepšování metod výměny údajů.

Evropský parlament přijal své stanovisko v prvním čtení dne 9. července 2008.

Navrhovaný právní základ: články 42 a 308 Smlouvy – Rada rozhoduje jednomyslně; platí postup 
spolurozhodování s Evropským parlamentem.

  

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení, Úř. věst. L 166, 30.4.2004. oprava: Úř. věst. L 200, 7.6.2004.

2 Viz článek 89 nařízení (ES) č. 883/2004.
3 Úř. věst. L 74, 27.3.1972, nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 647/2005, 

Úř. věst. L 117, 4.5.2005.
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JINÉ ZÁLEŽITOSTI

a) Stav jednání o vytvoření systému elektronické výměny informací týkající se 
uplatňování nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení

– informace Komise (na žádost maďarské delegace, podpořené belgickou 
delegací)

Rada vzala na vědomí Komisí poskytnuté informace týkající se pokroku ve věci systému EESSI 
(elektronické výměny informací z oblasti sociálního zabezpečení), který má umožnit elektronické 
předávání veškerých údajů v oblasti sociálního zabezpečení mezi orgány sociálního zabezpečení 
členských států (dokument 13492/08).

Tento systém by měl nahradit stovky v současné době používaných tištěných formulářů (kterých je, 
pokud se počítají veškeré jazykové verze, více než 2000), čímž se dokončí zjednodušení
a modernizace koordinace systémů sociálního zabezpečení na úrovni Společenství1.

Základem systému bude síť složená z kontaktních bodů v členských státech, které budou zajišťovat 
předávání údajů mezi svými příslušnými orgány, a to na základě modelu, který již funguje v celní 
oblasti. 

b) Evropský summit o Romech (Brusel, 16. září 2008)

– Informace Komise

Rada vzala na vědomí Komisí poskytnuté informace týkající se prvního evropského summitu
o Romech, který se konal v Bruselu dne 16. září 2008 (dokument 13487/08), jakož i připomínky 
některých delegací. 

Evropská rada, která se sešla v Bruselu dne 14. prosince 2007, upozornila na problém situace 
Romů2 a Komise na tuto otázku reagovala zprávou3 přijatou v rámci obnovené sociální agendy, 
která „je dokladem existence pevného rámce tvořeného právními a finančními nástroji i nástroji pro 
koordinaci politik, jakož i vysoké míry jejich využívání, zároveň však ukazuje, že pro zvýšení jejich 
účinnosti lze učinit ještě mnohé“4. 

  

1 Tento bod přímo souvisí s kapitolou V návrhu nařízení, kterým se provádí nařízení 883/2004
o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, u níž Rada na témže zasedání dosáhla 
částečného obecného přístupu.

2 Dokument 16616/1/07 REV 1.
3 Dokument 11530/08 ADD 1 + COR 1.
4 Dokument 11530/08.
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Evropští Romové, jejichž počet dosahuje zhruba 10 až 12 milionů, čelí navzdory úsilí 
vynaloženému s cílem je integrovat i nadále diskriminaci sociálnímu vyloučení, a Komise proto 
apelovala na společnou odpovědnost Evropské unie a jejích členských států a vyzvala je, aby se 
tímto problémem zabývaly. V prosinci hodlá předložit zprávu Evropské radě.

c) Stav jednání o směrnicích v oblasti migrace

– Návrh směrnice Rady o podmínkách pro vstup a pobyt státních 
příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího 
vysokou kvalifikaci („modrá karta“)

– Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, která stanoví sankce 
vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků 
třetích zemí se zvláštním zaměřením na hlediska týkající se politiky 
zaměstnanosti a trhu práce

– informace předsednictví

Rada vzala na vědomí informace předsednictví týkající se dvou návrhů směrnic, které si 
předsednictví určilo jako priority svého funkčního období, i připomínky některých delegací.

Na zasedání Rady dne 25. září 20081 (Spravedlnost a vnitřní věci) byl zaznamenán pokrok ohledně 
obou dokumentů. Pokud jde o směrnici o „sankcích“, cílem předsednictví je zahájit jednání
s Evropským parlamentem v podobě trialogu.

d) Evropský summit o rovných příležitostech

– informace předsednictví

Rada vzala na vědomí informace předsednictví o evropském summitu o rovných příležitostech, 
který se konal ve dnech 29. a 30. září 2008.

Švédská delegace informovala Radu, že příští summit se uskuteční v listopadu roku 2009 
ve Stockholmu.

  

1 Viz tisková zpráva v dokumentu 12923/08.
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V návaznosti na první summit o rovných příležitostech, který uspořádalo německé předsednictví
v roce 2007, zorganizovaly francouzské předsednictví a Komise ve dnech 29. a 30. září 2008
v Paříží druhý summit na toto téma. Summit poskytl klíčovým zúčastněným stranám příležitost
k výměně názorů o účinném uplatňování zásad nediskriminace v Evropské unii. Rovněž umožnil 
analyzovat výsledky Evropského roku rovných příležitostí pro všechny (2007).

e) Trojstranný sociální summit

– informace předsednictví

Tématem příštího trojstranného sociálního summitu, který proběhne v Bruselu dne 15. října 2008, 
má být dopad změny klimatu na zaměstnanost a sociální soudržnost. 
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OSTATNÍ SCHVÁLENÉ BODY

HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ VĚCI

Makrofinanční pomoc – Černá Hora a Srbsko

Rada přijala rozhodnutí, kterým se stanoví samostatný závazek Černé Hory a úměrně snižuje 
závazek Srbska v souvislosti s dlouhodobými půjčkami, které EU poskytla soustátí Srbsko a Černá 
Hora (bývalé Svazové republice Jugoslávie), s cílem zohlednit jeho rozdělení na dva nezávislé 
státy, k němuž došlo v červnu roku 2006 (12913/08).

ENERGETIKA

Vztahy s Ruskem

Rada schválila návrh komentovaného pořadu jednání pro třetí zasedání Stálé rady partnerství 
EU-Rusko, týkající se energetiky, které se bude konat v Paříži dne 8. října 2008. 

Toto zasedání je součástí rámce pravidelných setkání mezi EU a Ruskem, jejichž cílem je posílit 
spolupráci v oblasti energetiky.

ROZPOČET

Souhrnný rozpočet EU na rok 2009

Rada přijala rozhodnutí, kterým se stanoví návrh na změnu č. 1 k předběžnému návrhu rozpočtu na 
rok 2009 (dokument 13297/08), jež se týká výdajů souhrnného rozpočtu EU a zahrnuje tyto prvky:

· dodatečné prostředky ve výši 40 milionů EUR v prostředcích na závazky na podporu stability
a rozvoje Kosova;

· dodatečné prostředky ve výši 139 milionů EUR v prostředcích na závazky a 180 milionů EUR
v prostředcích na platby na podporu palestinské samosprávy;

· vytvoření nového rozpočtového článku týkajícího se konzulární spolupráce;
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· úpravy v souvislosti s mandátem Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální 
oblast;

· uvolnění prostředků zapsaných v rezervě, v návaznosti na rozšíření Výkonné agentury pro 
program veřejného zdraví a Výkonné agentury pro transevropskou dopravní síť.

Rada rovněž pověřila předsednictví předáním rozpočtových dokumentů Evropskému parlamentu.

STATISTIKA

Statistika Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci*

Rada v prvním čtení přijala společný postoj i odůvodnění s cílem přijmout nařízení týkající se 
statistiky Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu
s článkem 251 Smlouvy (dokumenty 9815/08, 9815/08 ADD 1, 13371/08 ADD1).

Cílem nařízení je vytvořit rámec pro systematické vypracovávání statistik Společenství ve dvou 
uvedených oblastech: 

Tyto statistiky by měly mít podobu harmonizovaného a společného souboru údajů vypracovaného 
Evropským statistickým systémem (tedy Eurostatem ve spolupráci s národními statistickými úřady
a veškerými dalšími vnitrostátními orgány odpovědnými za poskytování úředních statistik v těchto 
oblastech). Základem nařízení je čl. 285 odst. 1 Smlouvy o ES. 


