SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
11. FUNKČNÍ OBDOBÍ
110.
USNESENÍ SENÁTU
z 5. schůze, konané dne 8. března 2017
k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES)
č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES)
č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004
(Text s významem pro EHP a Švýcarsko) /senátní tisk č. N 21/11/
Senát
I.
1. podotýká,
že právo občanů EU a jejich rodin volně se pohybovat a pobývat v jakékoliv zemi
EU v rámci jejich ekonomické aktivity je jednou ze čtyř základních svobod
zakotvených ve Smlouvách EU;
2. zastává názor,
že systém koordinace systémů sociálních
nezbytnou podmínkou volného pohybu osob;

zabezpečení

členských

států

je

II.
1. vítá
vyjasnění okolností, za kterých mohou členské státy omezit přístup ekonomicky
neaktivních mobilních občanů EU k sociálním dávkám;
2. souhlasí
s prodloužením lhůty pro vývoz dávek v nezaměstnanosti do jiného členského
státu na dobu nejméně 6 měsíců, jelikož jde o opatření podporující mobilitu
pracovníků a volný pohyb osob;
3. podporuje
navrženou úpravu pravidel pro vyplácení dávek v nezaměstnanosti přeshraničním
pracovníkům, protože vychází ze zásady, že by sociální dávky měl poskytovat stát,
ve kterém byl pracovník pojištěn;

4. nepodporuje
možnost členských států požadovat, aby před vznikem nároku na dávky
v nezaměstnanosti na základě předchozí zkušenosti v jiném členském státě
vykonávala daná osoba, která se stala nezaměstnanou, pracovní činnost na jejich
území po dobu nejméně 3 měsíců;
5.

upozorňuje,
že navrhované změny nesmí vést k nadměrnému zatížení orgánů sociálního
zabezpečení;

III.
1.

žádá vládu,
aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto usnesení,
a o dalším vývoji projednávání, a to v okamžiku dosažení politické shody
potřebného počtu členských států na hlavních prvcích návrhu, nebo již předtím,
pokud by se výsledky projednávání v Radě začaly výrazně odchylovat od postoje
České republiky vyjádřeného v rámcové pozici vlády;

2.

pověřuje
předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi.

Milan Štěch v. r.
předseda Senátu

Tomáš Grulich v. r.
ověřovatel Senátu

