MEMO : NEFORMÁLNE STRETNUTIE MINISTROV PRE ZAMESTNANOSŤ A
SOCIÁLNU POLITIKU – EPSCO

Nosnou témou SK PRES v rámci pôsobnosti MPSVR SR počas polročného mandátu SR
je „Zabezpečenie pracovných miest a prosperity pre súčasnosť a budúcnosť“.
V oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí sa MPSVR SR zameria najmä na problematiku
zabezpečenia dôstojnej práce pre všetkých. Téma je reakciou na zmenu trhov práce pri
prechode na novú ekonomickú realitu, ako je zelená a digitálna ekonomika, a súvisiace
výzvy. Tými sú napríklad na jednej strane nevyhnutnosť dobre pripravenej mladej
generácie na tieto zmeny a na strane druhej aktivovanie a udržanie v práci aj starších ľudí.
Je dôležité, aby príležitosť na osobný a kariérny rozvoj dostali všetky skupiny vrátane
osôb so zdravotným postihnutím. Preto sa MPSVR SR bude počas SK PRES venovať aj
otázke aktívneho starnutia. Okrem toho bude hľadať riešenia dlhodobej nezamestnanosti
a nezamestnanosti mladých, a to najmä cez podporu súčasných iniciatív EK.
Počas predsedníctva SR v Rade EÚ (júl – december 2016) bude Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR organizovať niekoľko podujatí.
Jedným z najdôležitejších je neformálne stretnutie ministrov pre zamestnanosť
a sociálnu politiku – EPSCO (Employment, Social Policy, Health and Consumer
Affairs), ktoré sa uskutoční v dňoch 14. – 15. júla 2016 v bratislavskej Redute za
účasti približne 150 hostí. Stretnutie povedie minister práce, sociálnych vecí
a rodiny, Ján Richter.
Súčasťou programu bude aj tematický pracovný výjazd účastníkov stretnutia na
pracovisko I.D.C. Holding, a.s., prevádzkareň Pečivárne Sereď, ktoré je modernou
ukážkou vplyvu digitalizácie a automatizácie na charakter práce.
Ťažiskovou oblasťou stretnutia ministrov pre zamestnanosť a sociálnu politiku
bude totiž oblasť digitalizácie a jej vplyv na trh práce s hlavnou témou – „Čelíme
sociálnym a technologickým výzvam vo svete práce – demografické zmeny,
migrácia, digitalizácia.“
Táto vysoko aktuálna téma bude na základe relevantných skúseností členských
štátov diskutovaná v kontexte ich možných vplyvov na trh práce a sociálne
zabezpečenie, ako aj tvorby politík, ktoré môžu byť pri riešení súvisiacich
problémov v krajinách EÚ použité.

Na rokovaniach vystúpia:
•

p. Marianne Thyssen, európska komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti,

zručnosti a pracovnú mobilitu, ktorá vystúpi s príspevkom na tému: Verejné konzultácie o
európskom pilieri sociálnych práv;
•

p. Martina Lubyová, riaditeľka Centra spoločenských a psychologických vied
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technologickým výzvam vo svete práce – demografické zmeny, migrácia a digitalizácia;
•

p. Heinz Koller, regionálny riaditeľ pre Európu a Strednú Áziu Medzinárodnej

organizácie práce vystúpi na tému: Budúcnosť práce: práca a spoločnosť – výzvy v oblasti
sociálneho zabezpečenia a starnutia;
•

p. Thorben Albrecht, stály štátny tajomník Spolkového ministerstva práce a

sociálnych vecí Nemecka, bude mať príhovor na tému: Digitálna ekonomika a digitálne
pracovné miesta: rekonfigurácia pracovného miesta v digitálnom svete
•

p.

Ineke
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Hamming-Bluemink,
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CEMEET

(Európska

zamestnávateľská organizácia zastupujúca kovospracujúci, strojársky a na technológiách
založený priemysel), vystúpi na tému: Štúdia o digitalizácii a jej vplyvoch na trh práce z
pohľadu zamestnávateľov v priemysle;
•

p. Jean-Christophe Dumont, vedúci oddelenia pre migráciu DEELSA z

Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, vystúpi s príspevkom: Migrácia
vysokokvalifikovaných pracovníkov;
•

p. Denis Meynent, člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV)

predstaví: Stanovisko EHSV k téme „Vplyv technologického pokroku na systém
sociálneho zabezpečenia a pracovné právo“;
•

p. Juan Menéndez-Valdés, riaditeľ Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a

pracovných podmienok Eurofound prednesie príspevok na tému: Budúcnosť práce v
Európe v globálnom kontexte – typy pracovných vzťahov (najnovšie údaje z Európskeho
pracovného monitora).

V štvrtok vo večerných hodinách čaká účastníkov slávnostná večera spojená s kultúrnym
programom na Bratislavskom hrade.

