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BOJ PROTI CHUDOBE, SOCIÁLNEMU
VYLÚČENIU A DISKRIMINÁCII

Podporou členských štátov v boji proti chudobe, sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii
usiluje Európska únia o posilnenie inkluzívnej povahy a súdržnosti európskej
spoločnosti a o rovnaký prístup všetkých ľudí k príležitostiam 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 osobitných cieľov EÚ a jej
členských štátov v oblasti sociálnej politiky. Podľa článku 153 ZFEÚ sa má sociálne
začleňovanie dosahovať iba na základe nelegislatívnej spolupráce – otvorenej metódy
koordinácie (OMK), pričom článok 19 ZFEÚ umožňuje EÚ konať v oblasti boja
proti diskriminácii poskytovaním právnej ochrany jej potenciálnym obetiam, ako aj
zavádzaním motivačných opatrení.

VÝSLEDKY

A. Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu
V rokoch 1975 až 1994 uskutočnilo Európske hospodárske spoločenstvo množstvo
pilotných projektov a programov zameraných na boj proti chudobe a vylúčeniu.
Vzhľadom na chýbajúci právny základ bola však činnosť Spoločenstva v tejto oblasti
neustále spochybňovaná.
Situácia sa zmenila nadobudnutím platnosti Amsterdamskej zmluvy v roku 1999,
v ktorej je odstránenie sociálneho vylúčenia zakotvené ako cieľ sociálnej politiky
Spoločenstva. V roku 2000 bol na podporu spolupráce medzi členskými štátmi a
s Komisiou (článok 160 ZFEÚ) zriadený Výbor pre sociálnu ochranu.
Lisabonskou stratégiou, ktorá sa začala realizovať v roku 2000, sa vytvoril monitorovací
a koordinačný mechanizmus pozostávajúci z vytyčovania cieľov, merania chudoby na
základe súboru ukazovateľov a referenčných hodnôt, usmernení pre členské štáty
a národných akčných plánov proti chudobe. Vytvoril sa aj nový mechanizmus riadenia
spolupráce medzi Komisiou a členskými štátmi: OMK, dobrovoľný proces politickej
spolupráce na základe dohodnutých spoločných cieľov a spoločných ukazovateľov.
V tomto procese spolupracujú aj zainteresované strany vrátane sociálnych partnerov
a občianskej spoločnosti. Od roku 2006 sú v novom politickom rámci – otvorenej
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metóde koordinácie v oblasti sociálnej ochrany a sociálneho začleňovania (OMK
v sociálnej oblasti) – preskupené a integrované tri samostatné OMK pre sociálne
začleňovanie, zdravotnú a dlhodobú starostlivosť a dôchodky.
Komisia vo svojom odporúčaní o aktívnom začleňovaní osôb vylúčených z trhu práce
z októbra 2008 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 inovácií, ktoré priniesla stratégia Európa 2020 na zabezpečenie
inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu prijatá v roku 2010, bol nový spoločný
cieľ v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu: znížiť počet Európanov, ktorí žijú pod
hranicou chudoby svojej krajiny, o 25 % a z chudoby pozdvihnúť viac ako 20 miliónov
obyvateľov. Tento cieľ sa nedosiahol a v marci 2021 Komisia do akčného plánu
Európskeho piliera sociálnych práv zahrnula nový hlavný cieľ, ktorým je zníženie počtu
osôb žijúcich v chudobe o najmenej 15 miliónov (vrátane aspoň 5 miliónov detí) do
roku 2030.
V decembri 2010 spustila Komisia Európsku platformu proti chudobe a sociálnemu
vylúčeniu ako jednu zo siedmich hlavných iniciatív stratégie Európa 2020 a zostavila
zoznam kľúčových iniciatív, ako je napríklad hodnotenie stratégií aktívneho
začleňovania na národnej úrovni a biela kniha o dôchodkoch.
Vo svojom oznámení s názvom K sociálnym investíciám do rastu a súdržnosti – vrátane
realizácie Európskeho sociálneho fondu v rokoch 2014 – 2020 z februára 2013 Komisia
naliehavo vyzvala členské štáty, aby ako prioritu stanovili sociálne investície v prospech
ľudí, najmä detí, s cieľom prelomiť kruh znevýhodnenia.
V nadväznosti na zriadenie európskeho semestra v roku 2010 Komisia predložila
v roku 2013 návrh na posilnenie sociálneho rozmeru v rámci správy a riadenia
hospodárskej a menovej únie, ktorým reagovala na výzvy Európskej rady
a Parlamentu. Kľúčovým prvkom je hodnotiaca tabuľka ukazovateľov sociálnej situácie,
ktorá je analytickým nástrojom na zisťovanie trendov v celej EÚ, ktoré si vyžadujú
podrobnejšie monitorovanie. Hodnotiaca tabuľka obsahuje sekundárne i hlavné
ukazovatele vrátane nerovnosti príjmu, disponibilného príjmu domácností, miery rizika
chudoby alebo sociálneho vylúčenia, podielu mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní,
ani sa nezúčastňujú vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), a vplyvu sociálnych
transferov na znižovanie chudoby.
Hodnotiaca tabuľka je súčasťou spoločnej správy o zamestnanosti v rámci ročného
prieskumu rastu (RPR), pomocou ktorej sa stanovujú strategické politické priority
a ktorá je prvým krokom každoročného európskeho semestra. Komisia Ursuly von
der Leyenovej v roku 2020 prepracovala ročný prieskum rastu (RPR), pričom ho
premenovala na ročný prieskum udržateľného rastu a začlenila doň ciele OSN
v oblasti udržateľného rozvoja vrátane cieľov Žiadna chudoba, Nulový hlad a Znížená
nerovnosť.
V novembri 2017 všetky tri hlavné inštitúcie EÚ v spoločnom vyhlásení potvrdili
svoj záväzok voči Európskemu pilieru sociálnych práv. V pilieri sa stanovuje
sociálna ochrana a začleňovanie ako jedna z troch kľúčových oblastí (2.3.1
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Sociálna politika a politika v oblasti zamestnanosti: všeobecné zásady). Pilier
poslúžil na zavedenie viacerých legislatívnych a politických iniciatív ako smernica
(EÚ) 2019/1152 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach
v Európskej únii a balík opatrení v oblasti sociálnej spravodlivosti, ktorého súčasťou je
nariadenie (EÚ) 2019/1149, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce, a odporúčanie
Rady z 8. novembra 2019 o prístupe k sociálnej ochrane pre pracovníkov
a samostatne zárobkovo činné osoby. V októbri 2020 Komisia zverejnila návrh
smernice o primeraných minimálnych mzdách v Európskej únii s cieľom boja
proti chudobe zamestnaných osôb. Parlament a Rada dosiahli predbežnú dohodu
v júni 2022.
V marci 2021 bol predložený Akčný plán na realizáciu Európskeho piliera sociálnych
práv, ktorý obsahoval niekoľko relevantných iniciatív: stratégiu EÚ v oblasti práv
dieťaťa, odporúčanie Rady, ktorým sa zriaďuje Európska záruka pre deti, a európsku
platformu na boj proti bezdomovectvu, ktorá bola zavedená v júni 2021. V akčnom
pláne boli oznámené aj ďalšie iniciatívy vrátane odporúčania Rady o minimálnom
príjme (2022) a iniciatívy týkajúcej sa dlhodobej starostlivosti (2022), ako aj expertnej
skupiny na vysokej úrovni pre budúcnosť sociálneho štátu, ktorá podá správu do konca
roka 2022. Komisia navrhla revidovanú verziu sociálneho prehľadu s cieľom lepšie
zohľadniť politické priority akčného plánu. Ministri zamestnanosti a sociálnych vecí
schválili v júni 2021 obnovený zoznam hlavných ukazovateľov.
B. Antidiskriminačné právne predpisy
Rok 1997 možno považovať za zlomový bod, pretože do Zmluvy o založení
Európskeho spoločenstva pribudol nový článok 13 (teraz článok 19 ZFEÚ) ktorý
oprávňuje Radu prijímať 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. Aby sa umožnilo
prijímanie motivačných opatrení, bol v roku 2003 bol tento článok zmenený Zmluvou
z Nice. V Európskom pilieri sociálnych práv z roku 2017 sa opätovne potvrdili zásady
rodovej rovnosti a rovnakých príležitostí.
V tejto oblasti bolo prijatých niekoľko smerníc:
— smernica o rasovej rovnosti (2000/43/ES),

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

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

— smernica (EÚ) 2019/1158 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom
rodičov a opatrovateľov, ktorá má širší pohľad na rozdelenie opatrovateľských
povinností medzi ženami a mužmi.

Ďalšie dva návrhy boli uvedené v pracovnom programe Komisie na rok 2022
ako zatiaľ neschválené prioritné návrhy: návrh Komisie z roku 2012 na smernicu
o rodovej vyváženosti vo vrcholových orgánoch spoločností, v prípade ktorého dosiahli
Parlament a Rada predbežnú dohodu v júni 2022, a návrh smernice z roku 2008
o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami v iných oblastiach, ako je
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oblasť zamestnania (horizontálna antidiskriminačná smernica), v súvislosti s ktorým sa
v Rade ešte nedosiahol konsenzus.
C. Financovanie z prostriedkov EÚ
Hlavným nástrojom financovania je Európsky sociálny fond plus (ESF+),
prostredníctvom ktorého sa poskytujú finančné prostriedky EÚ na spolufinancovanie
opatrení zameraných na boj proti chudobe, vylúčeniu a diskriminácii, ako aj na pomoc
najviac znevýhodneným osobám pri vstupe na trh práce (2.3.2 Európsky sociálny
fond). ESF+ spája štyri nástroje financovania, ktoré boli v programovom období 2014 –
2020 oddelené: Európsky sociálny fond, Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie
osoby, iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí a európsky program v oblasti
zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI).
Na obdobie 2021 – 2027 má ESF+ celkový rozpočet vo výške takmer
99,3 miliardy EUR. Nariadenie (EÚ) 2021/1057 o ESF+ požaduje, aby sa 25 %
finančných prostriedkov vyčlenilo na sociálne začleňovanie, najmenej 3 % rozpočtu
na potravinovú pomoc a základnú materiálnu pomoc pre najodkázanejších a v tých
krajinách EÚ, kde je počet detí s vysokým rizikom chudoby vyšší ako priemer EÚ,
sa minimálne 5 % zdrojov ESF+ musí vynaložiť na opatrenia, ktoré prispievajú
k rovnakému prístupu detí k bezplatnej zdravotnej starostlivosti, vzdelávaniu,
starostlivosti o deti, dôstojnému bývaniu a primeranej výžive.
Zložka „zamestnanosť a sociálna inovácia“ poskytuje financovanie na úrovni EÚ na
modernizáciu politiky zamestnanosti a sociálnej politiky s cieľom zabezpečiť primeranú
a dôstojnú sociálnu ochranu, podporovať kvalitné a udržateľné pracovné príležitosti
a bojovať proti diskriminácii, sociálnemu vylúčeniu a chudobe.
V marci 2014 bol nariadením (EÚ) č. 223/2014 zriadený Fond európskej pomoci
pre najodkázanejšie osoby (FEAD). Tento fond podporuje opatrenia členských
štátov na poskytovanie materiálnej pomoci v kombinácii s opatreniami sociálneho
začleňovania najodkázanejších osôb. S cieľom sprístupniť dodatočné zdroje na
roky 2020, 2021 a 2022 sa FEAD v apríli 2020 stal súčasťou balíka Investičnej iniciatívy
v reakcii na koronavírus Plus.
V septembri 2020 bol zriadený európsky nástroj dočasnej podpory na zmiernenie rizík
nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE) s cieľom podporiť členské štáty v úsilí
vyrovnať sa s pandémiou COVID-19 a zachovať pracovné príležitosti a príjmy, najmä
prostredníctvom krátkodobých pracovných programov. Nástroj umožňuje poskytnúť
postihnutým členským štátom úvery EÚ v celkovej výške 100 miliárd EUR na pokrytie
náhleho zvýšenia verejných výdavkov potrebných na zachovanie pracovných miest.
Vo februári 2021 nadobudol účinnosť Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti,
ktorý má do konca roka 2026 poskytnúť finančné prostriedky vo výške
723,8 miliardy EUR na zmiernenie hospodárskeho a sociálneho vplyvu krízy
spôsobenej ochorením COVID-19. Dva zo šiestich pilierov stanovených v tomto
mechanizme prispejú k boju proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu: pilier týkajúci sa
sociálnej a územnej súdržnosti a pilier týkajúci sa politík pre ďalšiu generáciu, deti
a mládež.
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Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v marci 2022 Európska únia prijala rýchle zmeny
vo svojich fondoch s cieľom pomôcť členským štátom pri prijímaní ľudí utekajúcich
z Ukrajiny a pri podpore ich integrácie v EÚ. V marci 2022 Komisia predložila návrh na
Kohézne opatrenia na podporu utečencov v Európe (CARE) s cieľom zaviesť väčšiu
flexibilitu do pravidiel politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020. Členské štáty môžu tieto
zdroje využiť na financovanie núdzových opatrení a na poskytnutie okamžitej podpory
v oblasti zamestnanosti, vzdelávania a sociálneho začlenenia (napr. odborná príprava,
jazykové kurzy, poradenstvo). V júni 2022 Komisia predložila oznámenie s názvom
Zlepšenie politiky súdržnosti – Flexibilná pomoc územiam (FAST – CARE) a navrhla
nariadenie o FAST-CARE s cieľom rozšíriť existujúcu podporu poskytovanú v rámci
CARE.
V súvislosti s transformáciou na klimaticky neutrálne hospodárstvo prijala Európska
únia súbor opatrení na zabezpečenie toho, aby sa chudoba a sociálne začlenenie
nezhoršovali. Príkladom je Mechanizmus spravodlivej transformácie vrátane Fondu na
spravodlivú transformáciu a návrh na zriadenie Sociálno-klimatického fondu.
D. Stratégie EÚ pre osobitné skupiny
Novú stratégiu EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia na roky 2021 – 2030 predložila
Komisia v marci 2021. Obsahuje návrhy na zavedenie nového európskeho preukazu
zdravotného postihnutia do konca roka 2023, iniciatívy na ďalšie zlepšenie prístupnosti
po prijatí aktu o prístupnosti webových lokalít (smernica (EÚ) 2016/2102) a Európskeho
aktu o prístupnosti (smernica (EÚ) 2019/882), ako aj opatrenia na zabezpečenie plnej
účasti ľudí so zdravotným postihnutím na vzdelávaní, práci a demokratickom živote
a ich dôstojných životných podmienok. K júnu 2022 boli zrealizované dve zo siedmich
hlavných iniciatív stratégie EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia: zriadenie platformy
pre otázky zdravotného postihnutia a uverejnenie obnovenej stratégie ľudských zdrojov
pre Komisiu.
Komisia pod vedením Ursuly von der Leyenovej stanovila budovanie Únie rovnosti za
jednu zo svojich kľúčových priorít, čo vyústilo do viacerých iniciatív. Novú stratégiu pre
rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025 predložila Komisia v marci 2020 v nadväznosti
na strategický záväzok pre rodovú rovnosť na roky 2016 – 2019. V marci 2021
predložila Komisia návrh smernice o transparentnosti odmeňovania a mechanizmoch
presadzovania s cieľom posilniť uplatňovanie zásady rovnakej odmeny za rovnakú
prácu u mužov a žien. V apríli 2022 Parlament prijal svoju rokovaciu pozíciu k návrhu
na účely rokovaní s Radou.
V septembri 2020 bol navrhnutý nový akčný plán EÚ proti rasizmu na roky 2020 – 2025.
Jeho súčasťou je záväzok podávať správy o uplatňovaní smernice o rasovej rovnosti.
Ako súčasť akčného plánu predložila Komisia nový strategický rámec EÚ pre rovnosť,
začleňovanie a účasť Rómov a navrhla odporúčanie Rady o rovnosti, začleňovaní
a účasti Rómov.
V novembri 2020 Komisia predstavila vôbec prvú stratégiu EÚ pre rovnosť lesieb,
gejov, bisexuálnych, transrodových, nebinárnych, intersexuálnych a queer osôb
(LGBTIQ), ktorá zahŕňa záväzok uverejniť do roku 2022 správu o uplatňovaní smernice
o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní.
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V novembri 2020 Komisia prijala aj akčný plán pre integráciu a začlenenie na roky 2021
– 2027, ktorý zahŕňa návrhy v štyroch oblastiach – vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie
a zdravotníctvo – s cieľom podporiť integráciu a sociálne začleňovanie migrantov
a osôb s migrantským pôvodom.
V októbri 2021 Komisia predstavila stratégiu boja proti antisemitizmu a podpory
židovského života v EÚ (2021 – 2030).
Opatrenia EÚ sa často zameriavali na mladých ľudí. Vzhľadom na vysoký počet
nezamestnaných mladých ľudí Komisia v roku 2012 navrhla balík opatrení v oblasti
zamestnanosti mladých ľudí, na ktorý v roku 2013 nadviazala záruka pre mladých
ľudí. Ďalšou iniciatívou na vytvorenie nových príležitostí pre mladých ľudí bol Európsky
zbor solidarity (2.3.3 Politika zamestnanosti), ktorý Komisia vytvorila v decembri 2016.
V reakcii na pandémiu COVID-19 a jej neprimeraný vplyv na mládež Komisia navrhla
balík na podporu zamestnanosti mladých ľudí vrátane odporúčania Rady o posilnenej
záruke pre mladých ľudí (most k pracovným miestam). Komisia zaviedla v rámci ESF
+ novú iniciatívu týkajúcu sa odborných stáží s názvom ALMA (Aim, Learn, Master,
Achieve – naplánovať, naučiť sa, osvojiť si, dosiahnuť) v záujme oslovenia zraniteľných
mladých Európanov, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania
alebo odbornej prípravy, s cieľom pomôcť im nájsť si miesto na trhu práce. Vyššie
uvedená stratégia EÚ v oblasti práv dieťaťa zahŕňa opatrenia na boj proti chudobe,
rasizmu a diskriminácii detí a Európska záruka pre deti je zameraná na predchádzanie
sociálnemu vylúčeniu a boj proti nemu tým, že sa deťom v núdzi zaručí prístup k súboru
kľúčových služieb.
V centre politickej pozornosti sa ocitli aj dlhodobo nezamestnané osoby, pričom
vo februári 2016 bolo prijaté odporúčanie Rady týkajúce sa integrácie dlhodobo
nezamestnaných do trhu práce.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Parlament prijal viacero uznesení s cieľom posilniť opatrenia EÚ zamerané na
zlepšenie podmienok a vyhliadok sociálne znevýhodnených osôb a zníženie chudoby,
napr. uznesenie z 22. októbra 2020 o politike zamestnanosti a sociálnej politike
eurozóny 2020, v ktorom vyjadril znepokojenie nad ničivými sociálnymi dôsledkami
krízy COVID-19, a uznesenie z 11. marca 2021 o zamestnanosti a sociálnych
aspektoch v ročnej stratégii udržateľného rastu na rok 2021. V týchto uzneseniach
Parlament žiada o zakotvenie sociálnej udržateľnosti v ročnej stratégii udržateľného
rastu a o zavedenie spoľahlivých systémov sociálneho zabezpečenia a európskeho
systému zaistenia v nezamestnanosti. Vo februári 2021 Parlament túto požiadavku
zopakoval v uznesení o znižovaní nerovnosti s osobitným zameraním na chudobu
zamestnaných, v ktorom tiež požadoval zastrešujúcu európsku stratégiu boja proti
chudobe a Komisiu, aby predložila rámec EÚ pre minimálny príjem. Požiadavky, ktoré
Parlament prvýkrát predložil v roku 2015 v súvislosti s Európskou zárukou pre deti, boli
uvedené do praxe odporúčaním Rady prijatým v júni 2021.
Lisabonskou zmluvou (článkom 19 ods. 1 ZFEÚ) Parlament získal právomoc
súhlasu pri prijímaní antidiskriminačných právnych predpisov. Európsky parlament
zohrával aktívnu úlohu v diskusii, ktorá viedla k začleneniu tohto článku do
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zmluvy, a často vyzýval Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili úplné a včasné
vykonávanie príslušných smerníc. Vo svojom uznesení zo 7. februára 2018 o ochrane
a nediskriminácii menšín v členských štátoch Parlament vyjadril poľutovanie nad
nedostatočným pokrokom v súvislosti s horizontálnou antidiskriminačnou smernicou
a požiadal Komisiu a Radu o obnovenie rokovaní. Tieto požiadavky opätovne uviedol
v niektorých následných uzneseniach a v októbri 2019 uskutočnil na túto tému rozpravu
v pléne. V uznesení zo 6. júla 2022 o prierezovej diskriminácii v EÚ Parlament opäť
vyzval členské štáty a nadchádzajúce predsedníctva EÚ, aby bezodkladne prijali
antidiskriminačnú smernicu, a naliehal na Komisiu, aby zabezpečila presadzovanie
existujúcich právnych predpisov EÚ v oblasti nediskriminácie a v prípade potreby
začala konanie o nesplnení povinnosti. Parlament zároveň vyzýval na začleňovanie
rodového hľadiska do rozpočtov a tvorby politík a trval na tom, aby sa pri stanovovaní
každej novej politiky vykonalo posúdenie vplyvu na rodovú rovnosť. V uzneseniach
takisto vyjadril obavy z rodového rozmeru chudoby a rozdielov v dôchodkoch žien
a mužov (napr. uznesenia zo 14. júna 2018 a 16. novembra 2017). V uznesení zo
17. apríla 2018 sa zameriava na posilnenie postavenia žien a dievčat prostredníctvom
digitálneho sektora. Nedávno Parlament vo svojom uznesení z 5. júla 2022 o chudobe
žien v Európe uznal, že rodová rovnosť na trhu práce je hlavným prostriedkom na
odstránenie chudoby žien. V záujme zníženia chudoby žien v EÚ je potrebné, aby
Komisia a členské štáty účinne riešili existujúce prekážky na trhu práce a prekážky
v prístupe k cenovo dostupným službám, ako je starostlivosť o deti a služby dlhodobej
starostlivosti.
Parlament tiež poukázal na kritickú situáciu určitých skupín počas pandémie. Dňa
17. apríla 2020 prijal uznesenie o koordinovanom postupe EÚ v boji proti pandémii
COVID-19 a jej dôsledkom, v ktorom sa zaoberal situáciou viacerých zraniteľných
skupín a vyzval na komplexnú stratégiu boja proti chudobe. V uznesení tiež
vyzval členské štáty, aby zabezpečili financovanie, dobrú vybavenosť a personálne
zabezpečenie komunitnej starostlivosti a podporných služieb pre osoby so zdravotným
postihnutím. Parlament prijal 8. júla 2020 uznesenie o právach osôb s mentálnym
postihnutím počas krízy COVID-19 a 17. septembra 2020 uznesenie o vykonávaní
vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov, v ktorom vyzval členské štáty, aby
vyvinuli viac úsilia v boji proti sociálnemu vylúčeniu a protirómskemu zmýšľaniu,
aby zlepšili životy Rómov a chránili ich zdravie počas krízy COVID-19. Rastúca
miera bezdomovectva v celej EÚ a nedostatok cenovo dostupného bývania sa
stali predmetom zvýšeného záujmu Parlamentu, ako sa uvádza v jeho uznesení
z 24. novembra 2020 o riešení miery bezdomovectva v EÚ a v uznesení
z 21. januára 2021 o prístupe k dôstojnému a cenovo dostupnému bývaniu pre
všetkých, v ktorom Parlament vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že
právo na primerané bývanie bude v európskych a vnútroštátnych právnych predpisoch
uznané a vynútiteľné ako základné ľudské právo.

Aoife Kennedy / Sara Danesi
08/2022
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