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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o přístupu k péči pro ohrožené skupiny

(2013/0000(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, zejména na čl. 3 odst. 3 této smlouvy, 
a s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, zejména na články 9, 151, 153 a 168 
této smlouvy,

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, zvláště na její články 1, 21, 23, 24, 
25, 34 a 35,

– s ohledem na revidovanou Evropskou sociální chartu, zejména na článek 30 (právo na 
ochranu před chudobou a sociálním vyloučením) a článek 16 (právo rodiny na sociální, 
právní a hospodářskou ochranu) této charty,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Solidarita v oblasti zdraví: snížení nerovnosti 
v oblasti zdraví v EU“ (COM(2009)0567),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Evropská strategie pro pomoc osobám se 
zdravotním postižením 2010–2020: Obnovený závazek pro bezbariérovou Evropu“ 
(COM(2010)0636),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace 
Romů do roku 2020“ (COM(2011)0173),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Evropa 2020: Strategie pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění“ (COM(2010)2020),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Evropská platforma pro boj proti chudobě 
a sociálnímu vyloučení: evropský rámec pro sociální a územní soudržnost“ 
(COM(2010)0758),

– s ohledem na třetí zprávu Výboru pro sociální ochranu z března 2012 nazvanou „Sociální 
důsledky hospodářské krize a probíhající fiskální konsolidace“,

– s ohledem na své usnesení ze dne 9. října 2008 o podpoře sociálního začlenění a boji 
s chudobou, včetně dětské chudoby, v EU1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 6. května 2009 o aktivním začleňování lidí vyloučených 
z trhu práce2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 19. února 2009 o sociální ekonomice3,

                                               
1 Úř. věst. C 9 E, 15.1.2010, s. 11.
2 Úř. věst. C 212 E, 5.8.2010, s. 23.
3 Úř. věst. C 76 E, 25.3.2013, s. 16.
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– s ohledem na své usnesení ze dne 16. června 2010 o strategii EU 20201,

– s ohledem na své usnesení ze dne 6. července 2010 o podpoře přístupu mladých lidí na trh 
práce, posílení statusu praktikantů, stáží a odborné přípravy2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 20. října 2010 o finanční, hospodářské a sociální krizi: 
doporučení ohledně vhodných opatření a iniciativ (zpráva v polovině období)3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 7. července 2011 ohledně Režimu rozdělování potravin 
nejchudším osobám v Unii4, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 9. března 2011 o evropské strategii pro začleňování 
Romů5(2010/2276(INI)),

– s ohledem na své usnesení ze dne 8. března 2011 o snížení nerovnosti v oblasti zdraví 
v EU6,

– s ohledem na svá prohlášení ze dne 22. dubna 2008 o ukončení pouličního bezdomovectví 
a ze dne 16. prosince 2010 o strategii EU v oblasti bezdomovectví,

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. září 2011 o strategii EU v oblasti bezdomovectví7,

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2011 o mobilitě a začlenění osob se zdravotním 
postižením a o Evropské strategii pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–
20208,

– s ohledem na své usnesení ze dne 17. června 2010 o genderových aspektech poklesu 
hospodářství a finanční krize9,

– s ohledem na své usnesení ze dne ..... o hledisku zaměstnanosti a sociálním hledisku 
v roční analýze růstu na rok 201310,

– s ohledem na zprávu organizace Lékaři světa nazvanou „Přístup k lékařské péči pro 
ohrožené skupiny v Evropské unii v roce 2012“,

– s ohledem na zprávu OECD nazvanou Letmý pohled na zdraví – Evropa 2012 (Health at 
a glance – Europe 2012), 

– s ohledem na publikaci Mezinárodní organizace práce nazvanou Sociální zabezpečení pro 
všechny – Řešení nerovností v přístupu ke zdravotní péči pro ohrožené skupiny 

                                               
1 Úř. věst. C 236 E, 12.8.2011, s. 57.
2 Úř. věst. C 351 E, 2.12.2011, s. 29.
3 Úř. věst. C70 E, 8.3.2012, s. 19.
4 Úř. věst. C33 E, 5.2.2013, s.188.
5 Úř. věst. C199 E, 7.7.2012, s.112.
6 Úř. věst. C199 E, 7.7.2012, s. 25.
7 Přijaté texty, P7_TA(2011)0383.
8 Přijaté texty, P7_TA(2011)0453.
9 Úř. věst. C 236 E, 12.8.2011, s. 79.
10 Čeká na přijetí.
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v evropských a středoasijských zemích (Social security for all – Addressing inequities in 
access to health care for vulnerable groups in countries of Europe and Central Asia),

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a s ohledem na stanoviska 
(A7-0000/2013),

A. vzhledem k tomu, že základní hodnoty EU by měly být dodržovány i v případě krize 
a přístup k péči a ke zdravotní péči by měl být v Evropské Unii považován za základní 
právo pro všechny;

B. vzhledem k tomu, že míra nerovnosti se v mnoha členských státech zvyšuje, jelikož 
nejchudší a nejvíce strádající obyvatelé se stávají ještě chudšími;

C. vzhledem k tomu, že současná krize nepřiměřeně zasáhla nejvíce ohrožené skupiny 
obyvatel, které trpí jednak ztrátou příjmů, jednak omezením pečovatelských služeb;

D. vzhledem k tomu, že pro uživatele služeb rostou náklady na tyto služby, což znamená, že 
mnoho lidí si již nemůže dovolit přiměřenou úroveň služeb odpovídající jejich 
specifickým potřebám, což má za následek ztrátu samostatnosti, zvýšený stres 
v domácnosti či v zaměstnání nebo potenciálně poškozující účinky na zdraví;

E. vzhledem k tomu, že některé systémy sociálního zabezpečení procházejí změnami 
a znemožňují či omezují přístup ke zdravotní péči pro určité skupiny obyvatel, čímž se 
zvyšují rizika pro zdraví jednotlivců a veřejné zdraví;

F. vzhledem k tomu, že právo na služby poskytované v domácím prostředí, rezidenční služby 
a další podpůrné komunitní služby včetně osobní asistence je zakotveno v Článku 19 
Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením;

G. vzhledem k tomu, že zprávy ukazují na to, že pro některé občany EU a další osoby 
s právem přístupu k péči je v přeshraniční situaci stále obtížnější požívat svého práva na 
péči; 

H. vzhledem k tomu, že se zvyšuje počet zpráv o rostoucích sociálních rozdílech a agresi, 
jejímž důsledkem jsou slovní a fyzické útoky na menšiny;

I. vzhledem k tomu, že s ohledem na osoby se zdravotním postižením, poruchami učení či 
duševním onemocněním se některé členské státy uchýlily k regresivní politice, jež vede 
k odklonu od přístupu založeného na právech jednotlivce a přibližuje se k více 
institucionalizovanému přístupu prosazovanému v minulosti; 

J. vzhledem k tomu, že mnoho pracovních míst v pečovatelském sektoru je špatně placených 
a někdy nenabízí dostatečnou odbornou přípravu;

K. vzhledem k tomu, že mladí lidé, kteří odcházejí z pečovatelských zařízení a začínají 
samostatný život, jsou zvlášť ohroženi chudobou a sociálním vyloučením;

1. je znepokojen obtížemi spojenými se získáváním srovnatelných a aktuálních dat 
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vztahujících se k přístupu k péči;

2. připomíná, že se členské státy shodly na zvolení přístupu, jež se přesunuje od „léčebných“ 
opatření zaměřených na symptomy sociálního vyloučení a špatného zdravotního stavu 
k „důrazu na preventivní opatření jakožto strategii ke zlepšení kvality života a snížení 
zátěže související s chronickými onemocněními, křehkostí a tělesným 
postižením“zdůrazňuje dlouhodobé náklady nečinnosti;

3. domnívá se, že neposkytnutí přístupu ke zdravotní či jiné péči zranitelným osobám 
představuje pouze falešné úspory, neboť důsledkem může být dlouhodobý negativní 
dopad na náklady spojené se zdravotní péčí a na zdraví jednotlivců a veřejné zdraví;

4. považuje za politováníhodné, že společenské stigma spojené s jistými onemocněními 
zabraňuje jednotlivcům ve vyhledání nezbytné pomoci a v léčení infekčních nemocí, což 
představuje riziko pro veřejné zdraví; 

5. domnívá se, že mnoho krátkodobých úsporných opatření, jež je v současnosti prováděno, 
nebylo dostatečně posouzeno z hlediska širších společenských důsledků nebo potenciálně 
diskriminačního účinku a dlouhodobých dopadů;

6. poukazuje na dlouhodobé negativní účinky škrtů týkajících se opatření preventivní péče 
v období krize; domnívá se, že v případě nutnosti omezení preventivních opatření by tato 
opatření měla být alespoň udržena, a to i na nižší úrovni, tak, aby se zachovala kontinuita 
a nedošlo ke zničení infrastruktury;  

7. domnívá se, že úsporná opatření by neměla podrývat inovaci v poskytování sociálních 
služeb a obracet pozitivní trendy ve vývoji politik;

8. je znepokojen tím, že osoby se zdravotním postižením v celé EU jsou nepřiměřeně 
zasaženy škrty ve veřejných výdajích a následkem toho ztrácejí možnost využívat 
podpůrné služby, jež jim umožňují samostatnou existenci v rámci komunity;

9. domnívá se, že toto vede v EU k nárůstu počtu lidí žijících v zařízeních dlouhodobé 
ústavní péče a k dalšímu sociálnímu vyloučení osob se zdravotním postižením, což 
představuje přímé porušení závazků EU podle Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením a Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením 
2010–2020;

10. domnívá se, že jakékoliv škrty v oblasti pečovatelských a podpůrných služeb pro mladé 
lidi nebo jiné ohrožené skupiny mohou vést k podkopávání stávajících politik EU 
týkajících se aktivního začleňování;

11. uznává důležitost a finanční efektivitu investování do raného vývoje dětí s cílem plně 
rozvinout jejich potenciál; uznává, že investování do sociálních služeb vysoké kvality je 
nezbytné pro rozvoj adekvátních a účinných služeb na ochranu dítěte a pro zavedení 
komplexních preventivních strategií; 

12. uznává společenský přínos pečovatelek a pečovatelů a zvyšující se odpovědnost, která je 
na ně kladena v důsledku omezování poskytovaných služeb nebo v důsledku růstu 
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nákladů na tyto služby;

13. uznává práci, kterou odvádí třetí sektor a dobrovolnické organizace, nicméně se domnívá, 
že tato práce by neměla být náhražkou za odpovědnost státu v oblasti zajištění účinného 
a spolehlivého poskytování péče;

Doporučení

14. vyzývá Komisi, aby po členských státech vyžadovala provedení posouzení sociálního 
dopadu úsporných opatření a aby vydala doporučení pro zmírnění sociálního dopadu 
těchto opatření ve svých doporučeních pro jednotlivé země; 

15. vyzývá Komisi a členské země, aby monitorovaly národní politiky odporující cíli omezení 
chudoby stanovenému ve strategii Evropa 2020 a aby tyto rozpory řešily reformními 
plány jednotlivých členských států; vyzývá členské státy, aby věnovaly zvláštní pozornost 
nejohroženějším skupinám a aby odstranily bariéry bránící přístupu k péči a zlepšily míru 
zájmu o tyto služby a preventivní opatření s cílem vrátit se k přístupu založenému na 
právech jednotlivce a vyhnout se dlouhodobým škodám a nákladům způsobeným 
nečinností;

16. vyzývá Komisi, aby do dohod se zeměmi přijímajícími finanční pomoc zahrnula sociální 
pojistky, jež by ochránily pečovatelské a sociální služby a systémy sociálního 
zabezpečení; 

17. vyzývá Komisi, aby prozkoumala rozpory, jež mohou vzniknout mezi právy týkajícími se 
sociálního zabezpečení podle nařízení č. 883/20041 a mezi fungováním směrnice 
2004/38/ES2, s cílem doporučit veškeré změny, jež mohou být nezbytné pro odstranění 
mezer v pokrytí; 

18. naléhavě žádá členské státy, aby zakročily proti nenávistně motivovaným trestným činům 
a prosazovaly antidiskriminační politiky, v případě nutnosti i pomocí posilování svých 
národních antidiskriminačních orgánů a podpory školení v rámci veřejnoprávních orgánů;

19. naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby zajistily, že se veškeré politické či finanční 
programy vytvořené s cílem podpořit sociální inovaci nebo pečovatelské služby zaměří na 
ty služby, které lépe odpovídají sociální potřebám a zlepšují kvalitu života lidí; 

20. naléhavě žádá Komisi a Radu, aby spolupracovaly s Parlamentem na posílení financování 
programů zaměřených na pomoc ohroženým skupinám, a žádá Komisi, aby přijala 
všechna dostupná opatření s cílem zajistit plné využití Evropského Sociálního Fondu 
a dalších relevantních nástrojů zaměřených na potřeby osob, které jsou zranitelné nebo 
vystavené riziku vyloučení, a aby podporovala snahy členských států splnit cíl omezení 
chudoby stanovený ve strategii Evropa 2020;

21. naléhavě žádá členské státy, aby zachovaly podpůrná opatření pro pečovatelky 
a pečovatele a dobrovolnický sektor v zájmu poskytnutí osobnějších, kvalitnějších 

                                               
1 Úř věst L 166, 30.4. 2004, s. 1.
2 Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77.
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a nákladově efektivnějších opatření; 

22. naléhavě žádá sociální partnery, aby rozvinuli formální sociální dialog o pečovatelském 
sektoru; 

23. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám členských 
států.



PR\926028CS.doc 9/12 PE504.317v01-00

CS

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) už je delší dobu znepokojen dopadem 
takzvaných úsporných opatření na celou společnost a obzvláště na ohrožené skupiny. 
Konkrétně se toto znepokojení projevilo následujícími aktivitami: naše zprávy o roční analýze 
růstu1, ve kterých jsme vyjádřili názor, že nedílnou součástí reakce EU na krizi musí být 
i sociální dimenze; zpráva o mladých a krizi2; naše stanovisko k ženám a krizi3 a následující 
zpráva o bezdomovectví4. Rovněž máme mnoho zpráv zabývajících se strategií Evropa 2020, 
zejména ve vztahu k Platformě pro růst podporující začlenění a boj proti chudobě, ve které 
jsme jasně dali najevo, že naším cílem by měla být prevence chudoby, neboť chudoba uráží 
lidskou důstojnost a zároveň je známo, že zaměření na prevenci bývá v dlouhodobém měřítku 
nákladově efektivnější. Výbor EMPL se zasazoval o to, aby bylo 20 % finančních prostředků 
Evropského sociálního fondu věnováno boji s chudobou, a v současné době si vytváří názor 
na nově navržený Fond pro nejchudší osoby5, kde výbor o některých otázkách již důkladně 
pojednal a váš zpravodaj se rozhodl tento postup zbytečně neopakovat.

Váš zpravodaj si v této zprávě z vlastního podnětu klade za cíl identifikovat několik 
problémů, jimž musí čelit skupiny již známé jako ohrožené, některé skupiny, jejichž potřeby 
se stávají zřetelnějšími a novými, a potenciálně ohrožené skupiny, které vznikají jako 
důsledek současných měnících se podmínek, např. osobního zadlužení. Výbor je velmi 
vděčný různým organizacím, jež nám poskytly nejnovější informace. Potřeba přesných, 
srovnatelných a co nejnovějších údajů je jasnou prioritou. 

Je zřejmé, že sektor pečovatelských služeb pro starší osoby, pro osoby se zdravotním 
postižením či poruchami učení a pro osoby pečující o děti nebo mladé lidi či pro jiné osoby 
s konkrétními potřebami se ocitá pod stále větším tlakem, neboť výdaje jsou snižovány, ale 
poptávka vzrůstá. Sektor zdravotní péče čelí podobným výzvám. Tyto škrty, ať už se týkají 
služeb či sociálních dávek, mají dopad jak na osoby, jež potřebují péči, tak na ty, kteří ji 
poskytují. Škrtá se ve veřejných rozpočtech. Poskytovatelé ze třetího sektoru hlásí snižující se 
příjmy ze zakázek ve veřejném sektoru, poskytnutých grantů a veřejných darů – mnoho z nich 
se obává o svou budoucnost, neboť i dobrovolnická snaha vyžaduje infrastrukturu. Je možné, 
že budeme svědky toho, jak krátkodobé škrty způsobují dlouhodobé problémy. 

Existuje stále více důkazů svědčících o tom, že v některých částech EU se i nadále prohlubuje 
sociální nerovnost, a to kvůli zhoršující se situaci pro již ohrožené skupiny obyvatel, v níž 
mnoho z těch nejchudších dále chudne6. To má zásadní dopady na cíle snížení chudoby 
a rozměr růstu podporujícího začlenění, jež jsou obsažené ve strategii Evropa 2020. Některé 
systémy sociálního zabezpečení, zejména ty, jejichž struktura je do jisté míry založena na 
rodině, nebo ty, v nichž může být oprávnění využívat podpory podmíněno určitým pracovním 
režimem, se zdají být méně schopné se vyrovnat se zvýšeným tlakem krize, a to nejen 
v oblasti dětské chudoby7.
                                               
1 Zpráva Marije Cornelissenové z roku 2012 a zpráva Véronicy Lopéové Fontagnéové z roku 2013 o Roční analýze růstu 
(2011/2320(INI)) (2012/2257(INI)).
2 Zpráva Emilie Turunenové o prosazování přístupu mládeže k pracovnímu trhu (2009/2221(INI)).
3 Zpráva Gabriely Zimmerové o dopadu hospodářské krize na rovnost pohlaví a práva žen (2012/2301(INI)).
4 Zpráva Karimy Delliové o sociálním bydlení.
5 Návrh nařízení o Fondu pro evropskou pomoc nejchudším osobám.
6 Zaměstnanost a sociální rozvoj v Evropě v roce 2012 a Třetí průzkum kvality života v Evropě, Eurofound 2012.
7 Poradní zpráva Výboru pro sociální ochranu Evropské komisi o řešení a prevenci dětské chudoby a podpoře dobrých 
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Mezi otázky sociální odpovědnosti v této krizi jednoznačně patří i role přístupu ke zdravotní 
péči. Přestože veřejným zdravím jako takovým se zabývá jiný výbor, v mnoha členských 
státech vznikají překážky vinou pravidel sociálního zabezpečení. Příkladem je zdravotní 
pojištění, které zaniká po určité době, kdy je člověk nezaměstnaný, nebo systémy bránící 
určitým skupinám, např. migrantům bez dokladů, v přístupu k primární nebo neurgentní péči 
či systémy založené na práci na plný úvazek, jež znevýhodňují pracovníky na částečný 
úvazek nebo ty, kteří pracují nárazově. Ženy obecně, avšak zejména ženy z etnických menšin, 
např. Romky a migrantky, jsou zvlášť znevýhodněné1. Mnoho členských států mění či 
reformuje systémy sociálního zabezpečení – tyto změny by měly být posouzeny z hlediska 
zajištění toho, aby lidé nebyli ze systému vyloučeni. V mnoha členských státech roste počet 
osob bez domova nebo s krátkodobým ubytováním, což má za následek to, že u mnoha z nich 
neexistuje kontinuita péče – některé děti nemají základní očkování a je zřejmé, že mezi lidmi, 
kteří žijí v nevyhovujícím bydlení a nemají přístup ke službám, se znovu objevují některé 
infekční nemoci. Zdá se, že někteří občané EU nemají přístup k péči v jiném členském státě, 
navzdory ustanovení nařízení č. 883/20042, a to kvůli způsobu, jakým se provádí směrnice 
č. 2004/38/ES3 – tento problém by měl být prozkoumán a mezery v pokrytí odstraněny. 

Rostoucí náklady na spoluúčast nebo na léky na předpis ve srovnání s příjmy těch, kteří
potřebují pomoc, odrazují lidi od toho, aby vyhledali pomoc v raném stádiu nemoci, takže 
později potřebují dražší a urgentnější péči. Dalším možným důsledkem je neschopnost 
pokračovat v léčebném režimu, což může mít za následek absence v zaměstnání nebo ještě 
hůře neúspěšnou léčbu. Zprávy také hovoří o tom, že bariéry bránící lidem ve vyhledání péče 
vznikají rovněž kvůli studu či stigmatu spojeným s některými onemocněními, 
např. HIV/AIDS, dalšími pohlavně přenosnými nemocemi a v některých společnostech 
i s rakovinou. Procento nemocných je v některých členských státech na vzestupu. Některé 
země se samy snaží snížit náklady na léky zintenzivněním spolupráce mezi jednotlivými 
orgány zodpovědnými za jejich nákup. V mnoha zemích se výrazně snížil počet pracovníků 
ve zdravotnictví, což rovněž ovlivnilo poskytování služeb, včetně venkovských oblastí, kde 
byla dostupnost služeb nedostatečná již dříve. V některých zemích se zdravotníkům snížily 
platy, na což někteří z nich reagovali změnou práce či země, ve které působí – obojí má dopad 
na dlouhodobou udržitelnost poskytování zdravotní péče. 

Výbor se také dozvěděl o vzrůstajících obavách týkajících se pracovníků na krátkodobý 
úvazek či těch, kteří pracují nárazově, neboť je pravděpodobné, že tito pracovníci kromě 
problémů způsobených nepravidelným příjmem nedosáhnou na zdravotní benefity 
poskytované zaměstnavatelem.

Je rovněž třeba mít na paměti, že v některých členských státech mohou žádosti o služby 
a jejich poskytování komplikovat složité postupy pro získání přístupu k sociálnímu 
zabezpečení a poskytování podpory, což negativně ovlivňuje schopnost lidí vypořádat se se 
složitou životní situací. Tento problém se rovněž týká některých osob, jež mají nárok na 
přeshraniční péči. Snižování počtu zaměstnanců, jejich nedostatečné zaškolení nebo vysoká 

                                                                                                                                                  
životních podmínek dětí ze dne 27. června 2012.
1 Příspěvek č. 8 Sociální zabezpečení pro všechny (Social Security for All), Scheil-Adlung a Kuhl, MOP 2011.
2 Nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení.
3 Směrnice 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území 
členských států.



PR\926028CS.doc 11/12 PE504.317v01-00

CS

fluktuace mohou rovněž znamenat nižší kvalitu nebo přesnost poskytovaných informací, což 
činí osoby zranitelnějšími.

Nízký, nejistý nebo žádný disponibilní příjem spolu s rostoucími náklady na veřejné služby 
může v některých členských státech rovněž způsobit, že lidé nemají přístup k základním 
službám, a tedy ani k vytápění nebo chlazení, což má za následek zdravotní obtíže, zejména 
v extrémních klimatických podmínkách. V takové situaci je prakticky nemožné poskytovat 
péči v domácím prostředí. Měl by být zajištěn přístup k základním veřejným službám. 

Omezování sociálních dávek nebo služeb má podle zpráv přímý negativní dopad na osoby se 
zdravotním postižením a jejich kvalitu života. Výbor byl informován, že v nejhorších 
případech je péče omezována na „mytí a krmení“ a již se neprosazuje samostatná existence 
těchto osob a sociální model pro osoby se zdravotním postižením, který by byl v souladu se 
závazky EU podle Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Některé členské 
státy již neupouštějí od institucionalizované péče a inovativnější přístupy k péči, jež prosazují 
emancipaci těchto osob, jsou odsouvány na druhou kolej, a to i když jsou nákladově 
efektivnější. Rovněž se častěji objevují případy verbálních projevů nenávisti, šikany a útoků 
proti osobám se zdravotním postižením, osobám, jež mají problémy s duševním zdravím, 
a jiným ohroženým skupinám, např. migrantům (bez dokladů) a Romům – tedy proti lidem, 
kteří podle některých názorů „stojí společnost příliš mnoho peněz“. Tento postoj je 
rozdmýcháván jistými politickými hnutími, médii a určitou politickou rétorikou. 
Diskriminační chování by nemělo unikat naší pozornosti, protože ohrožuje bezpečnost 
a důstojnost těch, kteří jsou jeho oběťmi, a rovněž těch, kteří s těmito lidmi pracují.

Sektor péče o starší osoby se specifickými potřebami je v mnoha zemích rovněž v úzkých. 
Dlouhodobé příspěvky na péči neexistují ve všech členských státech a v těch státech, ve 
kterých existují, se k nim někdy přidávají i náklady na další služby. Péče je často poskytována 
neformálním způsobem ostatními členy rodiny, kteří někdy rovněž mají zaměstnání nebo se 
starají i o někoho jiného, a služby, jež těmto členům rodiny s péčí pomáhají, jsou pod tlakem. 
V některých případech tito lidé poskytují relativně náročnou lékařskou péči s nedostatečným 
nebo žádným proškolením a podporou. Někde se stává, že náklady na podpůrné služby, jako 
např. pomocníky v domácnosti, rostou nebo jsou tyto služby kompletně zrušeny. Lidé, kteří 
pečují o děti, se v některých případech také starají o dospělé osoby s problémovým chováním 
nebo závislostmi, čímž v podstatě vychovávají svoje vlastní sourozence. Tato neformální péče 
fakticky vládám jednotlivých zemí šetří obrovskou sumu peněz a oslabování podpory pro ty, 
kteří ji vykonávají, by přineslo pouze falešné úspory. Je zde rovněž otázka dlouhodobé 
udržitelnosti neformální péče ve světle měnícího se složení domácností.

Sektor profesionální péče je známý nízkými platy, špatnými pracovními podmínkami 
a vysokou fluktuací zaměstnanců a není žádným překvapením, že je v této oblasti nedostatek 
zaměstnanců. V některých členských státech může být péče v domácím prostředí poskytována 
jednotlivci, přičemž tato práce podléhá regulaci, která je účinná jen málo nebo není účinná 
vůbec – Parlament v tomto ohledu připomněl důležitost Úmluvy Mezinárodní organizace 
práce o pracovnících v cizí domácnosti. Pracovněprávní vztahy jsou často slabé, ke zlepšení 
standardů v tomto sektoru by tedy mohl přispět přístup založený na sociálním partnerství.

Co se týče dětského vývoje, víme, jak důležitá je vysoce kvalitní péče o dítě během jeho 
raných let. Dle dostupných důkazů hrají sociální faktory zásadní roli zejména v raném věku 
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jedince, kdy mají silný vliv na budoucí zdraví dítěte, jeho intelektuální rozvoj a životní šance. 
Je třeba zdůraznit, že nejvyšší návratnost investic do lidského kapitálu pozorujeme tehdy, 
investuje-li se do člověka v jeho raném věku1, avšak veřejné výdaje na tuto věkovou skupinu 
bývají zpravidla nejnižší2. Odhaduje se, že v EU žije v náhradní péči téměř 1 milion dětí –
nevýhody, jimž čelí, jsou dobře známé, stejně tak jako potřeba intervence sociálních služeb 
vysoké kvality, díky nimž by se buď zamezilo umístění dětí do náhradní péče, nebo by se jim 
umožnilo využívat náhradní péče, jež je více ukotvená v místní komunitě a nabízí lepší 
podporu, čehož by tyto děti využily i během přechodu k samostatnému životu.

Náš výbor zdůraznil potenciálně závažné důsledky, jež by pro společnost mohla mít rostoucí 
nejistota a neschopnost poskytnout účinnou péči. Vliv “trojky” na rozpočty jednotlivých států 
znamená, že EU je vnímána jako někdo, kdo má přímý vliv na oblasti primárně spadající do 
odpovědnosti členských států, což znamená, že by rovněž měla být vnímána jako někdo, kdo 
přichází s řešeními. Přinejmenším by se měla provést nezbytná komplexní posouzení 
sociálního dopadu změn v systémech sociálního zabezpečení a v poskytování pečovatelských 
služeb tak, abychom se vyhnuli zhoršení již tak špatné situace, vzniku dlouhodobých 
problémů a maření dalších cílů našich politik – EU by se o to měla snažit prostřednictvím 
“trojky” a posouzením národních reformních plánů. 

                                               
1 Argumenty pro investování do malých dětí ze znevýhodněných prostředí (The case for investing in disadvantaged young 
children), James J. Heckman, Chicagská univerzita a University College Dublin, Evropská síť odborníků na ekonomiku 
vzdělávání, leden 2012.
2 Výhody programu pro raný vývoj dětí: ekonomická analýza (The Benefits of Early Child Development Program: An 
Economic Analysis), Van der Gaag, J. a Tan, J.P.


