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BOJ PROTI CHUDOBĚ, SOCIÁLNÍMU
VYLOUČENÍ A DISKRIMINACI

Podporou členských států v boji proti chudobě, sociálnímu vyloučení a diskriminaci sleduje
Evropská unie cíl posílit otevřenost a soudržnost evropské společnosti a umožnit všem
občanům rovný přístup k dostupným příležitostem a zdrojům.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Články 19, 145 až 150 a články 151 až 161 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

CÍLE

Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení je jedním ze zvláštních cílů EU a jejích členských států
v oblasti sociální politiky. V souladu s článkem 153 SFEU má být sociální inkluze dosaženo čistě
na základě mimoprávní spolupráce – otevřené metody koordinace (OMK) – zatímco článek 19
SFEU umožňuje EU přijímat opatření proti diskriminaci tím, že bude zajišťovat právní ochranu
potenciálním obětem a zavádět pobídky.

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY

A. Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení
V letech 1975 až 1994 Evropské hospodářské společenství realizovalo několik pilotních
projektů a programů určených k boji proti chudobě a vyloučení. Vzhledem k absenci právního
základu byla však činnost Společenství v této oblasti trvale zpochybňována.
Situace se změnila poté, co v roce 1999 vstoupila v platnost Amsterodamská smlouva, která mezi
cíle sociální politiky Společenství zařadila boj proti sociálnímu vyloučení. V souladu s článkem
160 SFEU byl v roce 2000 zřízen Výbor pro sociální ochranu s cílem podpořit spolupráci
s Komisí a mezi členskými státy.
Lisabonská strategie, zahájená roku 2000, vytvořila monitorovací a koordinační mechanismus,
který stanovuje cíle a měří úrovně chudoby na základě souboru ukazatelů a referenčních úrovní,
pokynů pro členské státy a vnitrostátních akčních plánů pro potírání chudoby. Otevřená metoda
koordinace byla souběžně uplatněna v ostatních oblastech sociální ochrany.
V roce 2005 Komise navrhla začlenit probíhající procesy do nového rámce pro otevřenou
metodu koordinace politik sociální ochrany a začlenění (dále jen „sociální OMK“). Rámcové
cíle sociální OMK zahrnují sociální soudržnost, rovnost žen a mužů a rovné příležitosti pro
všechny. Těchto cílů má být dosaženo pomocí účinných systémů sociálního zabezpečení,
účinného a vzájemného působení lisabonských cílů usilujících o růst, tvorbu pracovních míst
a sociální soudržnost, řádné správy věcí veřejných a zapojením zúčastněných stran.
Svým doporučením o aktivním začleňování osob vyloučených z trhu práce z října 2008
Komise aktualizovala doporučení Rady 92/441/EHS a konstatovala, že je třeba, aby členské
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státy „vypracovaly a prováděly integrovanou komplexní strategii pro aktivní začleňování osob
vyloučených z trhu práce, která bude kombinovat vhodnou podporu příjmu, inkluzívní trhy
práce a přístup ke kvalitním službám“.
Jednou z nejvýznamnějších novinek, které přinesla strategie Evropa 2020 pro inteligentní
a udržitelný růst podporující začlenění přijatá v roce 2010, byl nový společný cíl v boji proti
chudobě a sociálnímu vyloučení: o 25 % snížit počet Evropanů, kteří žijí pod vnitrostátní hranicí
chudoby, a vyvést tak z chudoby přes 20 milionů lidí.
Za tímto účelem zahájila Komise v prosinci 2010 Evropskou platformu pro boj proti chudobě
a sociálnímu vyloučení a sestavila seznam hlavních iniciativ, které je třeba dokončit, např.
posuzování strategií aktivního začleňování na vnitrostátní úrovni nebo bílou knihu o důchodech
(COM(2010)0758). Od roku 2011 se konají výroční konference platformy, při kterých se
scházejí tvůrci politik, klíčové zúčastněné strany a osoby, které byly vystaveny chudobě.
Vzhledem k rostoucímu počtu osob ohrožených chudobou následkem krize přijala Komise
v roce 2013 další dvě iniciativy.
Ve svém sdělení „Za sociální investice pro růst a soudržnost – balíček opatření sociálních
investic“ z února 2013 vyzývá Komise členské státy, aby upřednostňovaly sociální investice
s cílem investovat do dětí a přerušit tak bludný kruh znevýhodnění.
V říjnu 2013 Komise také předložila návrh na posílení sociálního rozměru řízení hospodářské
a měnové unie v reakci na žádost Evropské rady. Jeho klíčovou součástí je srovnávací přehled
sociálních ukazatelů, který je analytickým nástrojem pro identifikaci vývojů v rámci EU
vyžadujících podrobnější sledování. Skládá se z pěti hlavních ukazatelů: nezaměstnanost;
nezaměstnanost mladých lidí a podíl mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní
vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET); disponibilní příjem domácností; míra ohrožení
chudobou a příjmová nerovnost. Počínaje evropským semestrem z roku 2014 se srovnávací
přehled stal součástí společné zprávy o zaměstnanosti v rámci roční analýzy růstu, která
stanovuje strategické politické priority. Dále byly v roce 2015 do zprávy mechanismu
varování, která je součástí postupu při makroekonomické nerovnováze, doplněny tři ukazatele
zaměstnanosti (míra aktivity, míra dlouhodobé nezaměstnanosti a míra nezaměstnanosti
mladých lidí). Na tyto ukazatele nicméně nenavazují žádné další kroky, jelikož Komise
předpokládá, že samy o sobě nevyjadřují zhoršení makrofinančních rizik.
B. Protidiskriminační právní předpisy
Rok 1997 lze vnímat jako zlomový, protože do Smlouvy o založení Evropského společenství
(Smlouva o ES) byl vložen nový článek (dnes článek 19 SFEU), kterým byla Rada zmocněna
přijímat opatření k boji proti diskriminaci na základě celé řady nových faktorů, včetně rasového
nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, věku, zdravotního postižení
a sexuální orientace. V roce 2003 byl tento článek pozměněn Niceskou smlouvou, aby umožnil
přijímání motivačních opatření.
Následně byla přijata řada směrnic:
— směrnice o rasové rovnosti (2000/43/ES),

— směrnice o rovnosti v zaměstnání (2000/78/ES),

— směrnice o rovném zacházení (2006/54/EC), jež slučuje řadu předcházejících směrnic
zaměřených na rovné příležitosti mužů a žen.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0758
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Ze srovnávací analýzy evropských právních předpisů o nediskriminaci (2017) vyplývá, že tyto
směrnice významným způsobem posílily právní ochranu před diskriminací v celé Evropě, ačkoli
v několika členských státech existují drobné nedostatky při jejich provádění.
U dalších dvou návrhů směrnic předložených Komisí zaměřených na posílení rovnosti se čeká,
až se Rada shodne na jejich přijetí: směrnice o rovnováze zastoupení žen a mužů v radách
podniků (2012) a směrnice o provádění zásady rovného zacházení s osobami mimo trh práce
(2008). Další směrnice, jíž je směrnice o mateřské dovolené (z roku 2008, kterou se mění
směrnice z roku 1992) a kterou podpořil Parlament, byla v červenci 2015 stažena poté, co byla
několik let zablokována v Radě. Místo ní Komise v dubnu 2017 předložila návrh směrnice
o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob jakožto jeden
z výstupů evropského pilíře sociálních práv (5.10.1), jehož prostřednictvím je zaujat širší přístup
ke sdílení pečovatelských povinností mezi ženami a muži.
C. Motivační opatření
V prosinci 2002 Parlament a Rada přijaly rozhodnutí 50/2002/ES, kterým se zavádí akční
program Společenství na podporu spolupráce členských států v boji proti sociálnímu vyloučení.
Na základě čl. 13 odst. 2 Smlouvy o ES (nyní čl. 19 odst. 2 SFEU) byl zřízen zvláštní
akční program Společenství pro boj proti diskriminaci. Program zahrnoval všechny druhy
diskriminace uvedené v článku 13 s výjimkou diskriminace na základě pohlaví, kterou se
samostatně zabýval program Evropského společenství pro rovnost mužů a žen.
V roce 2007 byly přijetím programu Progress všechny stávající programy financování
Společenství v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí sloučeny do jediného rámce. Za účelem
racionalizace správy byl program Progress začleněn jako jedna ze tří os (5.10.2) do současného
programu EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) na období 2014–2020.
V březnu 2014 Parlament a Rada přijaly nařízení (EU) č. 223/2014 o Fondu evropské pomoci
nejchudším osobám (FEAD). Tento fond podporuje kroky členských států k zajištění materiální
pomoci nejchudším osobám v kombinaci s opatřeními pro sociální začlenění. Na období
2014 – 2020 byl pro tento fond vyčleněn rozpočet ve výši 3,8 miliardy EUR v reálném vyjádření
a k tomu ještě dalších 15 % ze spolufinancování členskými státy v souladu s jejich vnitrostátními
programy.
Hlavním nástrojem finanční podpory je Evropský sociální fond (ESF), který poskytuje finanční
prostředky EU na spolufinancování opatření zaměřených na boj proti diskriminaci a na pomoc
nejvíce znevýhodněným osobám v přístupu na trh práce (5.10.2).
D. Strategie EU pro konkrétní skupiny
V listopadu 2010 přijala Komise Evropskou strategii pro pomoc osobám se zdravotním
postižením 2010–2020 (COM(2010)0636), která vychází z akčního plánu Evropské unie
v oblasti zdravotního postižení na období 2004–2010. Pokud jde o rovnost mužů a žen, nový
program Strategický závazek ohledně rovnosti žen a mužů v letech 2016–2019 navazuje
na Strategii Komise pro rovnost žen a mužů 2010–2015, která definovala klíčové priority.
Kvůli vysokému počtu nezaměstnaných mladých lidí navrhla Komise v roce 2012 balíček
pro zaměstnanost mladých lidí. Rada dále v únoru 2016 na základě návrhu Komise přijala
doporučení o integraci dlouhodobě nezaměstnaných osob. Kromě toho Komise v prosinci 2016
zřídila Evropský sbor solidarity, aby pro mladé lidi vytvořila nové příležitosti (5.10.3).

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_5.10.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_5.10.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_5.10.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0636
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_5.10.3.pdf
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ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Lisabonskou smlouvou získal Parlament v souvislosti s přijímáním právních předpisů proti
diskriminaci v souladu s čl. 19 odst. 1 SFEU pravomoc vyslovit souhlas. Parlament se aktivně
zapojil do diskuse, jejímž výsledkem bylo začlenění tohoto článku do Smlouvy, a často vyzýval
Komisi a členské státy, aby zajistily úplné a včasné provedení směrnic z roku 2000. Opakovaně
přijímal usnesení, jejichž cílem bylo posílit opatření EU zaměřená na zlepšení podmínek a šancí
sociálně znevýhodněných osob a na snižování chudoby. Navíc v několika zprávách zdůrazňuje
význam kvalitního zaměstnání pro předcházení chudoby. Další usnesení vítají strategii Komise
pro aktivní začleňování a Evropskou platformu proti chudobě (usnesení ze dne 6. května 2009
a ze dne 15. listopadu 2011).
Ve svém usnesení ze dne 20. října 2010 o úloze minimálního příjmu v boji proti chudobě
a o prosazování společnosti podporující sociální začlenění v Evropě se Parlament vyslovuje pro
minimální příjem (alespoň 60 % mediánu příjmů v daném členském státě) a minimální mzdy
v rozumné výši (tj. nad hranicí chudoby). O šest let později Parlament vyzval Komisi, aby
posoudila způsob a prostředky zaručení přiměřeného minimálního příjmu na úrovni členských
států s cílem podpořit v Unii sociální konvergenci (usnesení ze dne 14. dubna 2016 o naplňování
cíle snižování chudoby s ohledem na zvyšování nákladů na domácnost).
Parlament byl navíc velmi aktivní při prosazování dalšího pokračování a odpovídajícího
financování programu EU pro rozdělování potravin nejchudším osobám (např. usnesení ze
7. července 2011 o režimu rozdělování potravin nejchudším osobám v Unii) a v únoru 2012 se
dohodl s Radou na plánu záchrany. Po vyjednáváních v roce 2013 Rada schválila požadavek
Parlamentu na navýšení rozpočtu FEAD z 2,5 miliardy EUR na 3,5 miliardy EUR. Kromě toho
Parlament ve svém usnesení ze dne 26. října 2016 vyzval k výraznému zvýšení prostředků na
platby ve prospěch FEAD.
V několika usneseních od roku 2012 Parlament kritizuje fakt, že není plně využito potenciálu
Lisabonské smlouvy v oblastech zaměstnanosti a sociální politiky. Parlament vítá iniciativu
Komise posílit sociální rozměr a podporuje vytvoření srovnávacího přehledu. Dále Parlament
vyzývá Komisi, aby stanovila konkrétní kritéria ve formě všeobecné minimální úrovně sociální
ochrany (usnesení ze dne 20. listopadu 2012 „Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii“
a usnesení ze dne 21. listopadu 2013 „Posílení sociálního rozměru hospodářské a měnové unie“).
Parlament ve svých nedávných usneseních vyjadřuje znepokojení nad skutečností, že EU je
velmi vzdálená dosažení cílů v oblasti zaměstnanosti a sociálních cílů, a to zejména cíle omezit
chudobu. Parlament volá po strategii diferencované fiskální konsolidace podporující růst, která
by umožnila členským státům vyřešit problém nezaměstnanosti. Pokud jde o srovnávací přehled
sociálních ukazatelů, Parlament vyzývá, aby do něj byly začleněny doplňkové ukazatele, jako je
míra dětské chudoby nebo bezdomovectví (usnesení ze dne 25. listopadu 2014 o zaměstnanosti
a sociálních aspektech strategie Evropa 2020).
Ve svém usnesení ze dne 11. března 2015 nazvaném „Evropský semestr pro koordinaci
hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok
2015“ vyzývá Komisi, aby více využívala přehledu sociálních ukazatelů při vypracovávání
politik. Parlament poukazuje na to, že zaměstnanost a sociální otázky by v procesu evropského
semestru měly mít všeobecně stejnou váhu jako makroekonomické otázky. Parlament dále
v několika usneseních vyzývá k sociálně vyrovnaným a udržitelným strukturálním reformám
a účinným veřejným výdajům, aniž by přitom byly ohroženy nezbytné veřejné a sociální služby
(usnesení ze dne 25. února 2016 a ze dne 24. června 2015). Následně Parlament ve svém
usnesení ze dne 15. února 2017 uvítal skutečnost, že Komise v roční analýze růstu na rok 2017
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k evropskému semestru potvrdila sociálně vyvážené strukturální reformy. Pokud jde o rovnost
mužů a žen, Parlament naléhá, aby byla otázka rovnosti žen a mužů zahrnuta do rozpočtů
a tvorby politik a aby při vytváření každé nové politiky bylo provedeno posouzení dopadu na
rovnost žen a mužů.
Susanne Kraatz
06/2017
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