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BOJ PROTI CHUDOBE, SOCIÁLNEMU
VYLÚČENIU A DISKRIMINÁCII

Podporovaním členských štátov v boji proti chudobe, sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii
sa Európska únia usiluje posilňovať inkluzívny charakter a súdržnosť európskej spoločnosti
a umožniť všetkým občanom rovnaký prístup k dostupným možnostiam a zdrojom.

PRÁVNY ZÁKLAD

Články 19, 145 až 150 a 151 až 161 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

CIELE

Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu je jedným z konkrétnych cieľov EÚ a jej členských
štátov v oblasti sociálnej politiky. V súlade s článkom 153 ZFEÚ sa má sociálne začlenenie
dosahovať iba na základe nelegislatívnej spolupráce – otvorenej metódy koordinácie (OMK),
zatiaľ čo článok 19 ZFEÚ umožňuje EÚ konať v oblasti boja proti diskriminácii poskytovaním
právnej ochrany potenciálnym obetiam, ako aj prijímaním motivačných opatrení.

DOSIAHNUTÉ ÚSPECHY

A. Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu
V období od roku 1975 do roku 1994 Európske hospodárske spoločenstvo uskutočnilo množstvo
pilotných projektov a programov zameraných na boj proti chudobe a vylúčeniu. Vzhľadom
na chýbajúci právny základ však bola činnosť Spoločenstva v tejto oblasti neprestajne
predmetom kritiky.
Táto situácia sa zmenila nadobudnutím platnosti Amsterdamskej zmluvy v roku 1999, v ktorej
je odstránenie sociálneho vylúčenia zakotvené ako cieľ sociálnej politiky Spoločenstva. Ako je
stanovené v článku 160 ZFEÚ, v roku 2000 bol zriadený Výbor pre sociálnu ochranu s úlohou
podporovať spoluprácu medzi členskými štátmi a spoluprácu s Komisiou.
Lisabonská stratégia, ktorá sa začala realizovať v roku 2000, vytvorila monitorovací
a koordinačný mechanizmus pozostávajúci zo stanovovania cieľov, merania chudoby na základe
súboru ukazovateľov a referenčných hodnôt, usmernení pre členské štáty a národných akčných
plánov proti chudobe. OMK sa súčasne uplatnila aj na ďalšie oblasti sociálnej ochrany.
V roku 2005 Komisia navrhla v záujme zjednodušenia začleniť prebiehajúce procesy do nového
rámca OMK v oblasti politík sociálnej ochrany a sociálneho začleňovania (tzv. sociálna OMK).
Medzi celkové ciele sociálnej OMK patria: sociálna súdržnosť, rovnosť žien a mužov a rovnaké
príležitosti pre všetkých prostredníctvom efektívnych systémov sociálnej ochrany; efektívna
a vzájomná interakcia medzi lisabonskými cieľmi rastu, zamestnanosti a sociálnej súdržnosti;
dobrá správa a zapojenie zainteresovaných strán.
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Komisia svojím odporúčaním o aktívnom začleňovaní osôb vylúčených z trhu práce
z októbra 2008 aktualizovala odporúčanie Rady 92/441/EHS a vyhlásila, že členské štáty by
mali „navrhnúť a realizovať integrovanú komplexnú stratégiu aktívneho začleňovania osôb
vylúčených z trhu práce, ktorá je kombináciou primeranej podpory príjmu, inkluzívnych trhov
práce a prístupu ku kvalitným službám“.
Jednou z dôležitých noviniek, ktoré priniesla stratégia Európa 2020 na zabezpečenie
inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, prijatá v roku 2010, je nový spoločný cieľ
v oblasti boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu: znížiť počet Európanov žijúcich pod
hranicou chudoby danej krajiny o 25 % a dostať viac ako 20 miliónov obyvateľov nad hranicu
chudoby.
Na dosiahnutie tohto cieľa Komisia v decembri 2010 zriadila Európsku platformu proti
chudobe a sociálnemu vylúčeniu a s ňou aj zoznam kľúčových iniciatív, ako napríklad
hodnotenie stratégií aktívneho začleňovania na národnej úrovni a biela kniha o dôchodkoch
(COM(2010)0758). Od roku 2011 sa na výročnej konferencii platformy schádzajú tvorcovia
politík, kľúčové zainteresované strany a ľudia, ktorí majú skúsenosti s chudobou.
Vzhľadom na čoraz väčší počet ľudí v Európe ohrozených chudobou v dôsledku krízy Komisia
v roku 2013 prijala ďalšie dve iniciatívy.
Vo svojom oznámení s názvom K sociálnym investíciám do rastu a súdržnosti – Balík
o sociálnych investíciách z februára 2013 Komisia naliehavo vyzýva členské štáty, aby ako
prioritu stanovili sociálne investície do detí s cieľom prelomiť kruh znevýhodnenia.
V októbri 2013 Komisia predložila návrh na posilnenie sociálneho rozmeru v rámci správy
a riadenia hospodárskej a menovej únie, ktorým reagovala na výzvy Európskej rady. Kľúčovým
prvkom je hodnotiaca tabuľka ukazovateľov sociálnej situácie, ktorá je analytickým nástrojom
na zisťovanie trendov v celej EÚ, ktoré si vyžadujú podrobnejšie monitorovanie. Zahŕňa päť
kľúčových ukazovateľov: nezamestnanosť; nezamestnanosť mladých ľudí a podiel mladých
ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (tzv. kategória
NEETS); disponibilný príjem domácností; miera rizika chudoby a rozdiely v príjmoch. Odkedy
sa uplatňuje postup európskeho semestra 2014, je hodnotiaca tabuľka zahrnutá do spoločnej
správy o zamestnanosti v rámci ročného prieskumu rastu, ktorá stanovuje strategické priority
politiky. V roku 2015 boli navyše do správy o mechanizme varovania v rámci postupu
pri makroekonomickej nerovnováhe doplnené tri ukazovatele zamestnanosti (miera aktivity,
miera dlhodobej nezamestnanosti a miera nezamestnanosti mladých ľudí), ktoré však neviedli
k prijatiu ďalších krokov.
B. Antidiskriminačné právne predpisy
Rok 1997 možno považovať za zlomový bod, pretože do Zmluvy o založení Európskeho
spoločenstva (ZES) sa zaviedol nový článok – článok 13 (teraz článok 19 ZFEÚ), ktorý
oprávňuje Radu prijať opatrenia na boj proti diskriminácii založenej na celom rade nových
dôvodov vrátane rasového alebo etnického pôvodu, náboženského vyznania alebo viery, veku,
zdravotného postihnutia a sexuálnej orientácie. V roku 2003 bol tento článok zmenený Zmluvou
z Nice, aby sa umožnilo prijímanie motivačných opatrení.
Následne sa prijalo viacero smerníc:
— smernica o rasovej rovnosti (2000/43/ES),

— smernica o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní a povolaní (2000/78/ES),

— smernica o rovnakom zaobchádzaní (2006/54/ES) zlučujúca niekoľko predchádzajúcich
smerníc zameraných na rovnosť príležitostí pre mužov a ženy.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0758
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Porovnávacia analýza právnych predpisov o nediskriminácii v Európe (2017) upozorňuje na
to, že takéto smernice nesmierne posilnili právnu ochranu pred diskrimináciou v celej Európe
napriek menším nedostatkom pri transpozícii v niektorých členských štátoch.
Ďalšie dva návrhy Komisie na smernice posilňujúce rovnosť čakajú na dosiahnutie konsenzu
v Rade: smernica o rodovej vyváženosti vo vrcholových orgánoch spoločností (2012) a smernica
o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami mimo oblasti zamestnania (2008).
Ďalšia smernica, a to smernica o materskej dovolenke (z roku 2008, ktorou sa mení smernica
z roku 1992), ktorú podporil Parlament, bola v júli 2015 stiahnutá po tom, čo bola niekoľko
rokov zablokovaná v Rade. Namiesto nej Komisia predložila v apríli 2017 návrh smernice
o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov, ktorý je jedným
z výsledkov európskeho piliera sociálnych práv (5.10.1) a ktorý zaisťuje vnímanie rozdelenia
opatrovateľských povinností medzi ženami a mužmi v širších súvislostiach.
C. Motivačné opatrenia
V decembri 2002 Parlament a Rada prijali rozhodnutie 50/2002/ES ustanovujúce program
Spoločenstva na podporu spolupráce medzi členskými štátmi v boji proti sociálnemu vylúčeniu.
Na základe článku 13 ods. 2 Zmluvy o ES (teraz článok 19 ods. 2 ZFEÚ) bol vytvorený
osobitný akčný program Spoločenstva zameraný na boj proti diskriminácii, ktorý zahŕňal všetky
základy vymedzené v článku 13 okrem otázky pohlavia, ktorému sa osobitne venoval program
Európskeho spoločenstva o rodovej rovnosti.
V roku 2007 sa všetky existujúce programy financovania Spoločenstva v oblasti zamestnanosti
a sociálnych vecí začlenili do jednotného rámca prijatím programu Progress. V snahe
racionalizovať administratívu bol do súčasného programu v oblasti zamestnanosti a sociálnej
inovácie (EaSI) na obdobie 2014 – 2020 začlenený program Progress ako jedna z jeho troch
osí (5.10.2).
V marci 2014 Parlament a Rada prijali nariadenie (EÚ) č. 223/2014 o Fonde európskej
pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD). Tento fond podporuje opatrenia členských
štátov na poskytovanie materiálnej pomoci v kombinácii s opatreniami sociálneho začlenenia
najodkázanejších osôb. Rozpočet vyčlenený na roky 2014 – 2020 predstavuje 3,8 miliardy EUR
v reálnom vyjadrení zvýšený o ďalších 15 % formou spolufinancovania zo strany členských
štátov v súlade s ich národnými programami.
Hlavným nástrojom financovania je Európsky sociálny fond (ESF), prostredníctvom ktorého
sa poskytujú finančné prostriedky EÚ na spolufinancovanie opatrení zameraných na boj proti
diskriminácii, ako aj na pomoc najviac znevýhodneným osobám pri vstupe na pracovný trh
(5.10.2).
D. Stratégie EÚ pre konkrétne skupiny
Komisia v novembri 2010 prijala Európsku stratégiu pre oblasť zdravotného postihnutia 2010
– 2020 (COM(2010)0636) vychádzajúcu z akčného plánu pre oblasť zdravotného postihnutia
na roky 2004 – 2010. Pokiaľ ide o rovnosť mužov a žien, nový program – Strategický
záväzok pre rodovú rovnosť na roky 2016 – 2019 nadväzuje na Stratégiu Komisie pre
rodovú rovnosť 2010 – 2015, v ktorej sú vymedzené kľúčové priority. Vzhľadom na vysoký
počet nezamestnaných mladých ľudí Komisia navrhla v roku 2012 balík opatrení v oblasti
zamestnanosti mladých ľudí. Vo februári 2016 Rada prijala návrh Komisie na odporúčanie
o integrácii dlhodobo nezamestnaných na trh práce. Komisia okrem toho v decembri 2016
navrhla zriadenie európskeho zboru solidarity s cieľom vytvárať nové príležitosti pre mladých
ľudí (5.10.3).

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_5.10.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_5.10.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/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/sk/FTU_5.10.3.pdf
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ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Lisabonskou zmluvou sa Parlamentu udelila právomoc súhlasu pri prijímaní právnych
predpisov na boj proti diskriminácii podľa článku 19 ods. 1 ZFEÚ. Európsky parlament zohrával
aktívnu úlohu v diskusii, ktorá viedla k začleneniu tohto článku do zmluvy, a často vyzýval
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili úplné a včasné vykonávanie smerníc z roku 2000.
Parlament opakovane prijíma uznesenia s cieľom posilniť opatrenia EÚ zamerané na zlepšenie
podmienok a vyhliadok sociálne znevýhodnených občanov a na zníženie chudoby. Okrem
toho v niekoľkých svojich správach zdôraznil úlohu kvalitnej zamestnanosti pri predchádzaní
chudobe. V ďalších uzneseniach víta stratégiu Komisie v oblasti aktívneho začleňovania
a Európsku platformu proti chudobe (uznesenia zo 6. mája 2009 a z 15. novembra 2011).
Vo svojom uznesení z 20. októbra 2010 o úlohe minimálneho príjmu v boji proti chudobe
a podpore inkluzívnej spoločnosti v Európe Parlament podporil minimálny príjem (vo výške
zodpovedajúcej aspoň 60 % mediánu príjmu v príslušnom členskom štáte) a minimálne mzdy
stanovené na dôstojnej úrovni (t. j. nad hranicou chudoby). Šesť rokov nato Parlament vyzval
Komisiu, aby vyhodnotila spôsob a prostriedky poskytovania primeraného príjmu na úrovni
členských štátov s cieľom podporiť v celej Únii sociálnu konvergenciu (uznesenie zo 14. apríla
2016 o plnení cieľa v oblasti boja proti chudobe s ohľadom na rastúce náklady domácností).
Okrem toho Parlament veľmi aktívne presadzoval pokračovanie primeraného financovania
programu distribúcie potravín pre najodkázanejšie osoby EÚ (napr. uznesenie zo 7. júla 2011
o systéme rozdeľovania potravín najviac odkázaným ľuďom v Únii) a vo februári 2012 dohodol
s Radou záchranný plán. Po rokovaniach v roku 2013 Rada vyhovela požiadavke Parlamentu
zvýšiť rozpočet FEAD z 2,5 mld. EUR na 3,5 mld. EUR. V uznesení z 26. októbra 2016
Parlament navyše vyzval, aby sa podstatne zvýšili platobné rozpočtové prostriedky na FEAD.
Od roku 2012 Parlament v niekoľkých uzneseniach kritizoval skutočnosť, že plný potenciál
Lisabonskej zmluvy v oblasti politík zamestnanosti a sociálnych vecí zostáva nevyužitý.
Parlament víta iniciatívu Komisie na posilnenie sociálneho rozmeru a podporuje vytvorenie
hodnotiacej tabuľky. Parlament ďalej vyzýva Komisiu, aby vymedzila konkrétne referenčné
hodnoty v podobe minima sociálnej ochrany (uznesenie z 20. novembra 2012 s názvom Smerom
k skutočnej hospodárskej a menovej únii a uznesenie z 21. novembra 2013 s názvom Posilnenie
sociálneho rozmeru HMÚ).
Nedávnymi uzneseniami je vyjadrená obava Parlamentu, že EÚ má ďaleko do dosiahnutia
cieľov v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí, najmä cieľa týkajúceho sa chudoby.
Parlament vyzýva na diferencovanú fiškálnu konsolidáciu podporujúcu rast, čo by členským
štátom umožnilo riešiť aj nezamestnanosť. Pokiaľ ide o hodnotiacu tabuľku ukazovateľov
sociálnej situácie, žiada zahrnutie dodatočných ukazovateľov, ako sú miera chudoby detí
a bezdomovectva (uznesenie z 25. novembra 2014 o aspektoch zamestnanosti a sociálnych
aspektoch stratégie Európa 2020).
V uznesení z 11. marca 2015 nazvanom Európsky semester pre koordináciu hospodárskych
politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2015 Parlament žiada
Komisiu, aby pri tvorbe politík vo väčšej miere využívala porovnávaciu tabuľku. Parlament
tvrdí, že vo všeobecnosti by v procese európskeho semestra mali mať otázky zamestnanosti
a sociálne otázky rovnakú váhu ako makroekonomické otázky. Parlament v niekoľkých
uzneseniach vyzýva aj na sociálne vyrovnané a udržateľné štrukturálne reformy a účinné
verejné výdavky bez toho, aby boli ohrozené potrebné verejné a sociálne služby (uznesenia
z 25. februára 2016 a z 24. júna 2015). Následne vo svojom uznesení z 15. februára 2017
ocenil skutočnosť, že Komisia v rámci ročného prieskumu rastu na rok 2017 na účel európskeho
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semestra znovu potvrdila sociálne vyvážené a udržateľné štrukturálne reformy. Pokiaľ ide
o rodovú rovnosť, Parlament presadzuje začleňovanie tohto hľadiska do rozpočtov a tvorby
politík a trvá na tom, aby sa pri stanovovaní každej novej politiky vykonalo posúdenie vplyvu
na rodovú rovnosť.
Susanne Kraatz
06/2017
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