
                                     

                             

 

Závěrečné prohlášení z Výroční konference AGEG 2012 v Berlíně 

Přeshraniční mobilita pracovního trhu – zkušenosti, problémy a výzvy 

Ve dnech 8. - 9. listopadu 2012 se konalo jednání Generálního shromáždění asociace evropských 
přeshraničních regionů AGEG. Dvoudenní akce probíhala v Berlíně, v prostorách Auditoria – 
výjimečného místa v centru hlavního města, kde se setkává historie s modernou.  

Akci zahájil ministerský předseda asociace p. Karl-Heinz Lambertz, předseda AGEG p. Walter Deffaa, 
generální ředitel p. Uwe Schulz-Hofen, zástupci senátu města Berlín, tajemník státu p. Henning 
Heidemanns, zástupci státu Brandenburg a pí. Nataliya Romanova, zástupkyně komory regionů a 
kongresu místních a regionálních orgánů Evropské rady.  

Tématem letošní výroční konference byl „Přeshraniční trh práce – zkušenosti, problémy a výzvy“, což 
je velice důležité téma pro evropské přeshraniční regiony. Více než třetina obyvatel EU, více než 200 
milionů občanů žije v příhraničních oblastech. Denně překročují hranice kvůli zaměstnání či 
volnočasovým aktivitám. Možnost pracovat na druhé straně hranice nebo zaměstnat pracovníky 
z druhé strany otevřela nové příležitosti pro zaměstnance i zaměstnavatele, kteří mohou profitovat ze 
znalostí a dovedností jejich sousedů. V některých případech je pokryt nedostatek personálu ve 
specifických profesích. To platí zejména v případě, kdy nemohou najít vhodnou kvalifikovanou 
pracovní sílu ve vlastní zemi. Kromě toho to přispívá k přeshraniční spolupráci s ohledem na 
demografické změny a jejich očekávané negativní dopady na vnitrostátní trhy práce, přičemž přispěje 
rozvinout nové, širší regionální strategie.   

Přeshraniční trhy práce nabízejí četné možnosti. Počet přeshraničních pracovníků může být však stále 
vyšší. Kvůli často obtížnému přístupu informací o tom, co má člověk před nástupem do práce v cizí 
zemi zvážit, stejně jako často existující jazykové bariéry apod. tomu tak není. Uchazeči o zaměstnání 
se proto často omezují na pracovní místa ve své zemi. Obávají se toho, že za hranicemi v cizí zemi 
budou mít méně práv než doma. V potaz se berou i některé byrokratické překážky. V oblasti mobility 
pracovních sil stále existuje mnoho praktických překážek, které musí být odstraněny a které vyžadují 
pozornost příslušných politických orgánů. Tyto překážky jsou většinou spojeny s rozdílným 
vnitrostátním sociálním zabezpečením a daňovým systémem, který není vždy kompatibilní. Evropská 
komise podporuje iniciativu na sjednocení různých systémů sociálního zabezpečení. V některých 
případech byl vytvořen jasný právní rámec s cílem usnadnit mobility pracovníků v EU. V mnoha jiných 
případech však stále není jasné, jak realizovat evropskou legislativu. Příslušné vnitrostátní orgány a 
úřady se nenacházejí v blízkosti hranic. V důsledku toho se jim jen zřídka dostává povědomí o 
potřebách přeshraničních pracovníků, kteří nejvíce potřebují řešení „střižené jim na míru“.  

Euroregiony a ostatní přeshraniční struktury mohou zlepšit tok informací mezi občany v příhraničních 
oblastech a mezi národními orgány, které se zabývají sociálním zajištěním a daňovými otázkami. 
Faktem je, že v mnoha příhraničních oblastech byly zahájeny specifické sítě a partnerství, aby dali 
dohromady všechny zúčastněné strany z obou stran hranice a aby navrhly vhodná řešení překážek 
mobility (např. EURES T-sítě či specifické sítě v euroregionech k přeshraniční mobilitě pracovních sil). 
Úkolem těchto sítí je poskytovat pracovníkům a zaměstnancům všechny dostupné informace co se 
týče pracovních podmínek, sociálního pojištění, daňové problematiky, pracovní příležitosti v sousední 
zemi, dvojjazyčné odborné vzdělávání jakož i další cílené řešení k překonání překážek v oblasti 
infrastruktury, veřejné osobní dopravy atd. Mnohé problémy a úkoly jsou způsobeny na národní 
úrovni. Proto bývají na řešení těchto věcí poskytovány národní a regionální prostředky. 



                                     

Tyto informace lze těžko dát k dispozici na internet ve vhodné formě, neboť problémy jsou velmi 
individuelní a mohou se měnit. Osobní poradenství má proto zvláštní význam pro současné a budoucí 
přeshraniční pracovníky. Informační služby mohou zlepšit přístupnost často komplexních informací pro 
občany, a tudíž mohou mít pozitivní vliv na přeshraniční mobilitu pracovních sil na evropských 
hranicích. Podporují ji, aniž by idealizovali realitu a posilují přeshraniční trh práce. Z tohoto důvodu 
musí být přeshraniční sítě a informační služby udržovány a podporovány EU, regionální a národní 
vládou. Informace jsou klíčovým prvkem, pokud jde o evropský trh práce. Bez komplexní a spolehlivé 
informace o překročení hranic a bez výměny informací mezi zúčastněnými stranami je těžké 
dosáhnout dobrých výsledků, pokud jde o vytvoření fungujícího přeshraničního trhu práce.  

Je třeba poznamenat, že přeshraniční trh práce je výzvou i příležitostí. Výzvou, protože stále existuje 
mnoho předsudků a praktických překážek, které na regionální úrovni obvykle nelze vyřešit, a na 
národní úrovni nejsou prioritou. Příležitosti se nabízí zaměstnancům, zaměstnavatelům i veřejné 
správě v příhraniční oblasti, která chce získat nové metody, přístupy a nápady, která si chce 
vyměňovat zkušenosti, která chce najít nové způsoby, jak podpořit podnikání a jeho růst. V každém 
případě jde o základ pro integraci EU. Proto by měla být i nadále umožněna a podpořena. Tyto 
analýzy mohou být zdrojem inspirací pro další integrační procesy mimo EU.     
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