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NEFORMÁLNÍ

RADA

MINISTRŮ

PRO

ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI
Setkání ministrů odstartuje ve čtvrtek 22. ledna v 16 hodin v Luhačovicích.
Potrvá do soboty 24. ledna. Den před jeho zahájením (21.ledna) se ministr Petr
Nečas v Bruselu setká se zástupci sociálních partnerů a Sociální platformy.
Diskutovat budou na téma mobilita pracovních sil, které je i hlavním námětem
zasedání ministrů v Luhačovicích.
Úplná liberalizace pracovního trhu a odstranění překážek mobility jsou prioritou českého
předsednictví v oblasti zaměstnanosti. Jednání se proto zaměří na diskusi právě o
jednotlivých aspektech mobility. Ve třech tematických blocích bude věnována pozornost
profesní a geografické mobilitě a mobilitě znevýhodněných osob z nezaměstnanosti a
neaktivity na trh práce.
Ke každému bloku vystoupí zástupci dvou členských států a komisař Vladimír Špidla.
Plánována jsou vystoupení ministrů ze současné sociální Trojky Svena Otto Littorina ze
Švédska a španělského ministra Celestina Corbacho Chavese. Za Francii vystoupí Agnès
Leclerc, za Slovensko Viera Tomanová. Předsednictví reprezentované ministrem Petrem
Nečasem přednese příspěvek o geografické mobilitě spolu s Rakouskem, které vedle
Německa stále uplatňuje pracovní omezení v přístupu na trh práce pro občany nových
členských států. Předsednictví chce poukázat na to, že jsou tato opatření
neopodstatněná.
Páteční pracovní část jednání bude zakončena obědem, věnovaným diskusi k revizi
směrnice o pracovní době. Zbytek dne a sobotní dopoledne bude vyhrazeno pro
doprovodný program ministrů a delegátů.
Tisková konference proběhne 22. ledna od 18 hodin a 23. ledna od 13.30 hodin za účasti
předsednictví, ministrů Francie, Švédska a komisaře Vladimíra Špidly.
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Program pracovního jednání
Čtvrtek, 22. leden 2009

16.00 – 17.00

Úvodní panel

16.05 – 16.15

zahájení neformálního setkání ministrů pro zaměstnanost a sociální
věci

16.15 – 16.25

úvodní projev eurokomisaře pro zaměstnanost, sociální věci
a rovné příležitosti (Vladimír Špidla)

16.25 – 16.30

projev zástupce Business Europe (Jorgen Rønnest)

16.30 – 16.35

projev zástupce European Trade Union Confederation (Maria Helena
Dos Santos André)

16.35 – 16.40

úvodní projev předsedy Výboru pro zaměstnanost a sociální věci
Evropského parlamentu (Jan Anderson)

16.40 – 16.45

projev předsedy Výboru pro zaměstnanost (EMCO) (Emilio Gabaglio)

16.45 – 16.50

projev předsedy Výboru pro sociální věci (SPC) (Aurelio Fernandez)

16.50 – 16.55

projev zástupkyně Evropského hospodářského a sociálního výboru
(Leila Kurki)

16.55 – 17.00

příspěvek Youth Fóra a shrnutí závěrů projevů

17.00 – 18.00

1. blok věnovaný profesní mobilitě

17.00 – 17.05

Příspěvek Francie k tématu profesní mobility (Agnès Leclerc)

17.05 – 17.10

Příspěvek Slovenska k tématu profesní mobility (Viera Tomanová)

17.10 – 17.15

Projev eurokomisaře k profesní mobilitě (Vladimír Špidla)

17.15 – 17.55

Diskuse ministrů na téma profesní mobility

17.55 – 18.00

Ukončení bloku na téma profesní mobility (Petr Nečas)

18.00 – 18.30

Tisková konference
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Pátek, 23. leden 2009

09.00 – 10.00

2. blok věnovaný geografické mobilitě

9.05 – 9.10

Příspěvek Českého předsednictví k tématu geografické mobility (P.
Nečas)

9.10 – 9.15

Příspěvek Rakouska k tématu geografické mobility

9.15 – 9.20

Projev eurokomisaře k geografické mobilitě (Vladimír Špidla)

9.20 – 10.00

Diskuse ministrů na téma geografické mobility

10.15 – 11.00

3. blok věnovaný mobilitě osob na okraji trhu práce

10.15 – 10.20

Příspěvek Švédska k tématu mobility osob na okraji trhu práce
(Sven Otto Littorin)

10.20 – 10.25

Příspěvek Španělska k tématu mobility osob na okraji trhu práce
(Celestino Corbacho Chaves)

10.25 – 10.30

Projev eurokomisaře k mobilitě osob na okraji trhu práce (Vladimír
Špidla)

10.30 – 11.00

Diskuse ministrů na téma mobility osob na okraji trhu práce

11.00 – 11.05

Ukončení jednání (Petr Nečas)

11.05 – 11.25

Skupinové foto

11.30 – 13.30

Pracovní oběd ministrů - diskuse ke směrnici o pracovní době

13.30 – 14.00

Tisková konference (P. Nečas, V. Špidla, Švédsko, Francie)

14.00

Zahájení doprovodného programu
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