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Setkání ministrů práce v Luhačovicích: mobilita pracovníků
lékem na finanční a ekonomickou krizi
Dnes, 23. ledna, skončila oficiální část neformálního setkání ministrů pro zaměstnanost
a sociální věci členských států Evropské unie.
Účelem setkání bylo vyzdvihnout úlohu mobility pracovníků při zvyšování pružnosti
trhu práce, sociální soudržnosti a hospodářského růstu EU. Řada států ocenila české
předsednictví, pokud jde o volbu tématu mobility pracovníků jako důležité priority.
K otázce profesní, geografické a sociální mobility pracovníků vystoupili v jednotlivých
tematických blocích zástupci předsednického tria – Francie, České republiky a Švédska.
Doplňující řeč přednesli ministři Slovenska, Rakouska a Španělska. Cílem předsednictví bylo
zdůraznit, že současná finanční a ekonomická krize podtrhuje vyšší potřebu mobility
pracovníků. Stávající situace vyžaduje jednak rychlou adaptaci zaměstnanců na měnící se
podmínky, přesun pracovních sil do regionů, kde se vytvářejí nová pracovní místa i rychlou
integraci nezaměstnaných a neaktivních osob zpět do trhu práce.
Diskuse během neformálního setkání ministrů přispěly k dalšímu posouzení této problematiky
na evropské úrovni a předsednictví je hodlá předložit ke schválení ve formě závěrů Rady na
příštím formálním zasedání Rady v březnu 2009.
Páteční pracovní oběd ministrů byl operativně věnován diskusi o projednávání revize
směrnice o pracovní době. Úsilím českého předsednictví bude dosáhnout dohody
s Evropským parlamentem ve smírčím řízení. Setkání v Luhačovicích znovu potvrdilo, že tyto
diskuse nebudou jednoduché. Názory členských zemí na pozměňovací návrhy Evropského
parlamentu se v některých ohledech liší. Současná podoba směrnice však není zcela
vyhovující v některých odvětvích, zejména v oblasti zdravotnictví, dopravy a požární
ochrany. Řada představitelů vlád členských států ocenila aktivitu českého předsednictví v této
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věci. Mezi nimi i ministr pro zaměstnanost Sven Otto Littorin ze Švédska, které převezme
předsednictví po České republice.
Další program pro delegáty potrvá až do soboty 24.ledna.
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