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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o dostupnosti starostlivosti pre zraniteľné skupiny obyvateľstva
(◄2013/0000►(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, najmä na jej článok 3 ods. 3, a na Zmluvu 
o fungovaní Európskej únie, najmä na jej články 9, 151, 153 a 168,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä na jej články 1, 21, 23, 24, 
25, 34 a 35,

– so zreteľom na revidovanú Európsku sociálnu chartu, najmä na jej článok 30 (právo na 
ochranu pred chudobou a sociálnym vylúčením) a článok 16 (právo rodiny na sociálnu, 
právnu a hospodársku ochranu),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Solidarita v oblasti zdravia: zmierňovanie 
nerovností v oblasti zdravia v EÚ (COM(2009)0567),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Európska stratégia pre oblasť zdravotného 
postihnutia 2010  – 2020: obnovený záväzok vybudovať Európu bez bariér 
(COM(2010)0636),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie 
integrácie Rómov do roku 2020 (COM(2011)0173),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Európa 2020: stratégia na zabezpečenie 
inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (COM(2010)2020),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Európska platforma proti chudobe a 
sociálnemu vylúčeniu: európsky rámec pre sociálnu a územnú súdržnosť 
(COM(2010)0758),

– so zreteľom na tretiu správu Výboru pre sociálnu ochranu z marca 2012 s názvom Vplyv 
hospodárskej krízy a pokračujúcej fiškálnej konsolidácie na sociálnu oblasť,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 9. októbra 2008 o podpore sociálneho začlenenia a boji 
proti chudobe, najmä chudobe detí, v Európskej únii1,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. mája 2009 o aktívnom začleňovaní osôb vylúčených 
z trhu práce2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 19. februára 2009 o sociálnom hospodárstve3,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. júna 2010 o EÚ 20201,

                                               
1 Ú. v. EÚ C 9 E, 15.1.2010, s. 11.
2 Ú. v. EÚ C 212 E, 5.8.2010, s. 23.
3 Ú. v. EÚ C 76 E, 25.3.2013, s. 16.
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– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2010 o podpore prístupu mládeže na trh práce a 
posilnení postavenia účastníkov odbornej prípravy, odborných stáží a učňovského 
vzdelávania2,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 20. októbra 2010 o finančnej, hospodárskej a sociálnej 
kríze: odporúčania týkajúce sa opatrení a iniciatív, ktoré treba prijať (správa v polovici 
obdobia)3,

– so zreteľom na uznesenie zo 7. júla 2011 o programe rozdeľovania potravín 
najodkázanejším osobám v Únii4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 9. marca 2011 o stratégii EÚ v oblasti začleňovania 
Rómov (2010/2276(INI)5,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. marca 2011 o zmierňovaní nerovností v oblasti 
zdravia v EÚ6,

– so zreteľom na svoje vyhlásenia z 22. apríla 2008 o riešení problému pouličného 
bezdomovstva a zo 16. decembra 2010 o stratégii EÚ v oblasti bezdomovstva,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. septembra 2011 o stratégii EÚ v oblasti 
bezdomovstva7,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25.októbra 2011 o mobilite a začlenení osôb so
zdravotným postihnutím a Európskej stratégii pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 –
20208,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. júna 2010 o rodových aspektoch hospodárskeho 
poklesu a finančnej krízy9,

– so zreteľom na svoje uznesenie z ... o zamestnanosti a sociálnych aspektoch v ročnom 
prieskume rastu 201310,

– so zreteľom na správu organizácie Lekári sveta s názvom Dostupnosť zdravotnej 
starostlivosti pre zraniteľné skupiny obyvateľstva v Európskej únii v roku 2012,

– so zreteľom na správu OECD s názvom Zdravie v skratke – Európa 2012,

– so zreteľom na publikáciu s názvom Sociálne zabezpečenie pre všetkých – riešenie otázky 
rozdielov v dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre zraniteľné skupiny obyvateľstva 

                                                                                                                                                  
1 Ú. v. EÚ C 236 E, 12.8.2011, s. 57.
2 Ú. v. EÚ C 351 E, 2.12.2011, s. 29.
3 Ú. v. EÚ C70 E, 8.3.2012, s. 19.
4 Ú. v. EÚ C33 E, 5.2.2013, s. 188.
5 Ú. v. EÚ C199 E, 7.7.2012, s. 112.
6 Ú. v. EÚ C199 E, 7.7.2012, s. 25.
7 Prijaté texty, P7_TA(2011)0383.
8 Prijaté texty, P7_TA(2011)0453.
9 Ú. v. EÚ C236 E, 12.8.2011, s. 79.
10 Zatiaľ neprijaté.



PR\926028SK.doc 5/12 PE504.317v01-00

SK

v Európe a Strednej Ázii,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanoviská ... (A7-
0000/2013),

A. keďže základné hodnoty EÚ by sa mali rešpektovať aj v čase krízy a dostupnosť 
starostlivosti a zdravotnej starostlivosti by sa mala považovať za základné právo všetkých 
občanov v EÚ;

B. keďže nerovnosti sa vo viacerých členských štátoch prehlbujú, pretože najchudobnejšie 
a najodkázanejšie osoby sa stávajú ešte chudobnejšími;

C. keďže najzraniteľnejšie skupiny sú súčasnou krízou neúmerne zasiahnuté z dôvodu, 
že jednak strácajú svoje príjmy a jednak dochádza k obmedzeniu služieb starostlivosti, 
ktoré sú pre ne dostupné;

D. keďže náklady na služby sa zvyšujú, čo znamená, že mnoho ľudí si už nemôže dovoliť 
primeranú úroveň služieb zodpovedajúcu ich konkrétnym potrebám, čím strácajú 
nezávislosť, sú vystavení väčšiemu stresu vo svojich domácich či zamestnaneckých 
podmienkach alebo potenciálne ohrozujú svoje zdravie;

E. keďže niektoré systémy sociálneho zabezpečenia sa menia tak, aby sa určitým skupinám 
odobral prístup k zdravotnej starostlivosti alebo sa tento prístup obmedzil, čo vedie 
k ďalšiemu ohrozeniu zdravia jednotlivcov a verejného zdravia;

F. keďže právo na celý rad podporných služieb poskytovaných v domácom prostredí, 
v pobytových zariadeniach alebo iným spôsobom vrátane osobnej asistencie je zakotvené 
v článku 19 Dohovoru OSN o práve osôb so zdravotným postihnutím;

G. keďže správy poukazujú na čoraz väčšie problémy pri uplatňovaní práva na starostlivosť 
v cezhraničných situáciách, s ktorými sa stretávajú niektorí občania EÚ a iné osoby, ktoré 
majú na takúto starostlivosť právo;

H. keďže stále častejšie sa objavujú správy o prehlbujúcich sa sociálnych rozdieloch 
a agresii, čo vedie k verbálnym a fyzickým útokom na menšiny;

I. keďže v niektorých členských štátoch vedie regresná politika, pokiaľ ide o osoby so 
zdravotným postihnutím, poruchami učenia alebo duševnými chorobami, k odklonu od 
prístupu založeného na právach k inštitucionálnejšiemu prístupu z minulosti;

J. keďže mnoho pracovných miest v odvetví starostlivosti je slabo platených a je v nich 
ponúkaného len málo priestoru na odbornú prípravu;

K. keďže mladí ľudia odchádzajúci zo zariadení starostlivosti, aby začali žiť nezávislým 
životom, sú obzvlášť vystavení chudobe a sociálnemu vylúčeniu;

1. vyjadruje sklamanie nad tým, že získať porovnateľné a aktuálne údaje o prístupe 
k starostlivosti je komplikované;
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2. pripomína, že členské štáty sa dohodli na prijatí prístupu, ktorý bude znamenať posun 
od tzv. liečebných opatrení zameraných na symptómy vylúčenia a zlého zdravotného 
stavu smerom k „preventívnym opatreniam, ako stratégii na zlepšenie kvality života 
a zníženie záťaže v dôsledku chronických chorôb, chatrného zdravia a zdravotného 
postihnutia“1; zdôrazňuje dlhodobé náklady, ktoré vyplývajú z nečinnosti;

3. domnieva sa, že v prípade ponechania zraniteľných jedincov bez prístupu k zdravotnej 
starostlivosti alebo starostlivosti ide o šetrenie na nesprávnom mieste, pretože 
z dlhodobého hľadiska to môže mať negatívny vplyv na náklady na zdravotnú 
starostlivosť, ako aj na zdravie jednotlivcov a verejné zdravie;

4. považuje za poľutovaniahodné, že v dôsledku sociálnych stigiem spájaných s určitými 
ochoreniami sa jednotlivci bránia vyhľadaniu potrebnej starostlivosti a prenosné choroby 
tak zostávajú neliečené, čo má za následok ohrozenie verejného zdravia;

5. domnieva sa, že mnohé krátkodobé opatrenia zamerané na zníženie nákladov, ktoré sa 
v súčasnosti uskutočňujú, neboli v plnej miere posúdené z hľadiska ich širších sociálnych 
dôsledkov alebo potenciálne diskriminačného účinku a dlhodobých následkov;

6. poukazuje na dlhodobý negatívny vplyv obmedzovania výdavkov na opatrenia 
preventívnej starostlivosti v čase krízy; domnieva sa, že preventívne opatrenia, ak sa už 
musia obmedziť, by sa mali v každom prípade zachovať hoci i na nižšej úrovni, aby sa tak 
zachovala kontinuita a nezničila infraštruktúra;

7. domnieva sa, že úsporné opatrenia by nemali narúšať inováciu v poskytovaní sociálnych 
služieb a nemali by viesť k zvráteniu pozitívnych trendov pri formulovaní politík;

8. vyjadruje znepokojenie nad tým, že osoby so zdravotným postihnutím v rámci celej EÚ sú 
neúmerne zasiahnuté znižovaním verejných výdavkov, v dôsledku čoho prichádzajú 
o podporné služby, ktoré im umožňujú nezávislý život v spoločenstve;

9. domnieva sa, že táto situácia vedie k zvýšeniu počtu ľudí, ktorí dlhodobo žijú 
v zariadeniach ústavnej starostlivosti, a k ďalšiemu sociálnemu vylúčeniu osôb so 
zdravotným postihnutím v EÚ, čo je priamym porušením záväzkov EÚ v rámci Dohovoru 
OSN o práve osôb so zdravotným postihnutím a Európskej stratégie pre oblasť 
zdravotného postihnutia 2010 – 2020;

10. domnieva sa, že akékoľvek znižovanie výdavkov na služby starostlivosti a podporné 
služby pre mladých ľudí alebo iné zraniteľné skupiny môže viesť k ohrozeniu aktuálnych 
politík EÚ v oblasti aktívneho začleňovania;

11. uznáva, že investície do detí v ranom veku sú dôležité a nákladovo efektívne z hľadiska 
rozvoja ich úplného potenciálu; uznáva, že investície do vysoko kvalitných sociálnych 
služieb majú zásadný význam z hľadiska rozvoja primeraných a účinných služieb ochrany 
detí a vytvorenia komplexných stratégií prevencie;

12. uznáva sociálny prínos opatrovateľov a narastajúcu zodpovednosť, ktorú získavajú 
                                               
1 Závery Rady o zdravom a dôstojnom starnutí, 2980. zasadnutie Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie 
a spotrebiteľské záležitosti, november 2009.
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v dôsledku znižovania poskytovaných služieb alebo zvyšovania ich cien;

13. uznáva úlohu, ktorú zohrávajú tretí sektor a dobrovoľnícke organizácie, domnieva sa však, 
že by sa tým nemala nahrádzať zodpovednosť štátu za zabezpečenie účinnej a spoľahlivej 
starostlivosti;

Odporúčania

14. vyzýva Komisiu, aby od členských štátov požadovala posúdenie sociálneho vplyvu 
úsporných opatrení a aby sa do odporúčaní pre jednotlivé krajiny zahrnuli odporúčania 
zamerané na riešenie sociálneho vplyvu týchto opatrení;

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby monitorovali, ktoré vnútroštátne politiky sú 
v rozpore s cieľom zníženia chudoby do roku 2020 a aby sa tejto problematike venovali 
v rámci svojich národných plánov reformy; vyzýva členské štáty, aby osobitnú pozornosť 
upriamili na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva a aby odstránili prekážky v prístupe, 
zvýšili povedomie o týchto otázkach a zlepšili preventívne opatrenia s cieľom vrátiť sa 
k prístupu založenému na právach a vyhnúť sa dlhodobým škodám a nákladom 
vyplývajúcim z nečinnosti;

16. vyzýva Komisiu, aby do dohôd s krajinami prijímajúcimi finančnú pomoc zahrnula 
sociálne záruky v oblasti ochrany služieb starostlivosti a sociálnych služieb a systémov 
sociálnej ochrany;

17. vyzýva Komisiu, aby preskúmala nesúlad, ktorý by mohol vzniknúť medzi právami na 
sociálne zabezpečenie podľa nariadenia 883/20041 a fungovaním smernice 2004/38/EC2

s cieľom odporučiť akékoľvek zmeny, ktoré môžu byť potrebné na vyplnenie medzier 
v pokrytí;

18. naliehavo vyzýva členské štáty, aby prijali opatrenia proti zločinom z nenávisti a aby 
presadzovali antidiskriminačné politiky, a to v prípade potreby tak, že posilnia svoje 
vnútroštátne antidiskriminačné orgány a budú presadzovať odbornú prípravu verejných 
orgánov;

19. naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že všetky politiky alebo 
programy financovania určené na podporu sociálnej inovácie a/alebo služieb spojených 
s poskytovaním starostlivosti sa budú zameriavať na tie služby, ktoré lepšie napĺňajú 
sociálne potreby a zvyšujú kvalitu života ľudí;

20. naliehavo vyzýva Komisiu a Radu, aby spolupracovali s Parlamentom na posilnení 
financovania programov, ktoré sú zacielené na zraniteľné skupiny, a nalieha na Komisiu, 
aby prijala všetky možné opatrenia s cieľom zabezpečiť úplné využitie prostriedkov 
Európskeho sociálneho fondu a ďalších príslušných nástrojov zameraných na potreby 
zraniteľných osôb alebo osôb ohrozených vylúčením a aby podporovala úsilie členských 
štátov o splnenie cieľa zníženia chudoby stanoveného v rámci stratégie Európa 2020;

                                               
1 Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77.
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21. naliehavo vyzýva členské štáty, aby zachovali podporné opatrenia pre opatrovateľov 
a oblasť dobrovoľníctva v záujme zabezpečenia osobnejších, kvalitnejších a nákladovo 
efektívnejších opatrení;

22. nalieha na sociálnych partnerov, aby rozvinuli formálny sociálny dialóg o odvetví služieb 
starostlivosti;

23. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii a vládam členských 
štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL) sa už dlhší čas zaoberá vplyvom takzvaných 
úsporných opatrení na spoločnosť vo všeobecnosti a obzvlášť na zraniteľné skupiny 
obyvateľstva. Tento záujem vyjadril vo viacerých správach: v správach o ročnom prieskume 
rastu1, kde vyjadril názor, že sociálny rozmer musí byť integrálnou súčasťou reakcie EÚ na 
krízu; v správe o mládeži a kríze2; v stanovisku k téme ženy a kríza3 a v pripravovanej správe 
o bezdomovstve4. Takisto vypracoval viacero správ zaoberajúcich sa stratégiou Európa 2020, 
najmä v súvislosti s platformou pre inkluzívny rast a boj proti chudobe, kde jasne vyjadril 
stanovisko, že naším cieľom by malo byť predchádzať chudobe, pretože znižuje ľudskú 
dôstojnosť, ale aj preto, že zameranie sa na preventívne opatrenia býva vo všeobecnosti 
z dlhodobého hľadiska nákladovo efektívnejšie. Výbor EMPL presadzoval, aby sa 20 % 
finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu vyčlenilo na boj proti chudobe, a v 
súčasnosti vypracúva svoju pozíciu k navrhovanému fondu pre materiálne najodokázanejšie 
osoby5, kde sa už podrobne vyjadruje k viacerým otázkam, a spravodajkyňa sa preto rozhodla
tejto téme nevenovať.

Spravodajkyňa sa v tejto iniciatívnej správe usiluje identifikovať niekoľko problémov, 
s ktorými sa stretávajú skupiny známe ako zraniteľné, niektoré skupiny, ktorých potreby sú 
vnímané stále intenzívnejšie, a nové skupiny, ktoré sa môžu stať zraniteľnými v dôsledku v 
súčasnosti meniacich sa podmienok, ako je zadlženie. Výbor je veľmi vďačný rôznym 
organizáciám, ktoré mu poskytli aktuálne informácie. Potreba presných a porovnateľných 
údajov, ktoré by mali byť čo najaktuálnejšie, je jasnou prioritou.

Je zrejmé, že odvetvie starostlivosti o starších ľudí, o ľudí s telesným postihnutím alebo 
poruchami učenia, o deti alebo mládež či iné osoby s osobitnými potrebami je pod stále 
väčším tlakom, pretože výdavky sa aj napriek rastúcemu dopytu znižujú. S podobnými 
problémami sa stretáva odvetvie poskytovania zdravotnej starostlivosti. Tieto škrty, či už 
v oblasti služieb alebo sociálnych dávok, sa dotýkajú tak tých, ktorí potrebujú starostlivosť, 
ako aj tých, ktorí služby poskytujú. Verejné rozpočty sa znižujú. Tretí sektor informuje 
o klesajúcich príjmoch z verejných zákaziek, grantov a verejných darov, pričom sa mnohí 
obávajú o svoju budúcnosť, pretože dokonca aj dobrovoľnícka práca si vyžaduje 
infraštruktúru. Môže sa stať, že krátkodobé škrty povedú k dlhodobým problémom.

Existuje stále viac dôkazov, že sociálne nerovnosti sa v regiónoch EÚ prehlbujú, pretože 
situácia už aj tak zraniteľných skupín sa ešte zhoršuje a mnohí z najchudobnejších sa stávajú 
ešte chudobnejšími6. Táto skutočnosť má vážne následky na ciele znižovania chudoby a na 
rozmer inkluzívneho rastu v rámci stratégie Európa 2020. Zdá sa takisto, že niektoré systémy 
sociálneho zabezpečenia, najmä tie, ktoré predpokladajú určitú štruktúru zakladajúcu sa na 
rodine alebo v rámci ktorých môže byť nárok na príspevok podmienený určitými pracovnými 

                                               
1 Správa Cornelissen 2012 (2011/2320(INI)) a správa Lope Fontagné 2013 ((2012/2257(INI)) 
o ročnom prieskume rastu.
2 Správa Turunen o podpore prístupu mládeže na trh práce (2009/2221(INI)).
3 Správa Zimmer o vplyve hospodárskej krízy na rovnosť medzi mužmi a ženami (2012/2301(INI))
4 Správa Delli o sociálnom bývaní.
5 Návrh nariadenia o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby.
6 Vývoj v oblasti zamestnanosti a v sociálnej oblasti v Európe 2012 a tretí európsky prieskum kvality života,  
Eurofond 2012.
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kritériami, sa dokážu menej vyrovnávať so zvyšujúcim sa tlakom krízy, predovšetkým pokiaľ 
ide o chudobu detí.1

Jednou z hlavných úloh sociálnej zodpovednosti v kríze je dostupnosť zdravotnej 
starostlivosti. Zatiaľ čo samotné verejné zdravie patrí do kompetencie iného výboru, prekážky 
sú vytvárané v mnohých členských štátoch pravidlami o sociálnom zabezpečení. Ide tu 
napríklad o zdravotné poistenie, ktoré sa končí po určitom období nezamestnanosti, alebo 
o systémy, ktoré vylučujú určité skupiny, napr. migrantov bez dokladov, z primárnej 
a neurgentnej starostlivosti alebo ktoré sa zakladajú na práci na plný pracovný čas, čo 
znevýhodňuje zamestnancov na kratší pracovný čas alebo tých, ktorí pracujú na 
príležitostnom základe. Vo všeobecnosti bývajú obzvlášť znevýhodnené ženy, a to najmä 
ženy pochádzajúce z etnických menšín, ako sú Rómky a migrujúce pracovníčky.2 Niekoľko 
členských štátov svoje systémy sociálneho zabezpečenia mení alebo reformuje. Takéto zmeny 
by sa mali posudzovať tak, aby sa zabezpečilo, že ľudia nebudú zo systému vylúčení. Počet 
ľudí, ktorí ostali bez domova alebo majú len krátkodobé ubytovanie, v niektorých členských 
štátoch stále stúpa, čo vedie k tomu, že u mnohých nie je zabezpečená kontinuita starostlivosti 
– niektoré deti nie sú očkované ani základnými vakcínami a je zrejmé, určité prenosné 
choroby sa znovu objavujú medzi tými, ktorí bývajú v zlých podmienkach alebo im nie sú 
dostupné služby. Zdá sa, že pre niektorých občanov EÚ nie je dostupná starostlivosť v inom 
členskom štáte ani napriek ustanoveniam nariadenia č. 883/2004, a to vzhľadom na spôsob, 
akým sa vykonáva smernica 2004/38/ES4 – táto oblasť by sa mala preskúmať a vyplniť by sa 
mali medzery v pokrytí.

Rastúce náklady na spolufinancovanie alebo lieky na predpis, ak sa porovnajú s príjmami 
tých, ktorí sú v núdzi, odrádzajú ľudí od vyhľadania pomoci v skorom štádiu ochorenia 
a v dôsledku toho si neskôr vyžadujú nákladnejšiu a urgentnejšiu starostlivosť. Môže to 
takisto viesť k neschopnosti pokračovať v liečebnom programe, čo môže mať za následok 
neprítomnosť na pracovisku alebo, žiaľ, aj nepriaznivé zdravotné výsledky. Prekážky 
predstavujú v určitých spoločnostiach aj hanba alebo zábrany vyhľadať pomoc v prípade 
určitých ochorení, ako sú HIV/AIDS, sexuálne prenosné choroby či dokonca rakovina. Čísla 
sa v niektorých členských štátoch zvyšujú. Cieľom niektorých krajín je znížiť cenu liekov 
prostredníctvom užšej spolupráce v oblasti obstarávania medzi obstarávateľskými subjektmi.
Počet pracovníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti sa v niektorých krajinách výrazne znížil, 
čo malo na poskytovanie služieb takisto vplyv, a to aj vo vidieckych oblastiach, kde boli tieto 
služby tak či tak obmedzenejšie. V určitých krajinách boli znížené platy pracovníkov, 
dôsledkom čoho bol ich odchod do iného zamestnania alebo do inej krajiny. Obe z týchto 
skutočností majú vplyv na dlhodobú udržateľnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Výbor bol takisto informovaný o rastúcich obavách týkajúcich sa spomenutých zmlúv na 
krátkodobom alebo príležitostnom základe, v prípade ktorých pracovníci popri problémoch 
spôsobených nepravidelným príjmom prichádzajú o zdravotné benefity, na ktoré by v prípade 
riadneho zamestnania mali nárok.
                                               
1 Výbor pre sociálnu ochranu, poradná správa Európskej komisii o prevencii a boji proti chudobe a sociálnemu 
vylúčeniu detí a podpore kvality života detí, 27. jún 2012.
2 Príspevok č. 8 Social Security for All (Sociálne zabezpečenie pre všetkých), Scheil-Adlung a Kuhl, MOP 2011.
3 Smernica 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa 
v rámci územia členských štátov.
4 Nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia.
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Takisto treba mať na pamäti, že v niektorých členských štátoch môžu zložité postupy týkajúce 
sa prístupu k sociálnemu zabezpečeniu a záchrannej sociálnej sieti odrádzať niektorých ľudí 
od toho, aby žiadali alebo získali to, na čo majú nárok, čo má vplyv na ich schopnosť riešiť 
konkrétne problémy. Táto otázka vyvstáva v niektorých prípadoch aj v cezhraničných 
situáciách. Znižovanie počtu zamestnancov, nedostatočná odborná príprava alebo vysoká 
fluktuácia zamestnancov môže tiež znamenať, že sa zhorší kvalita či presnosť informácií, čím 
sa ľudia stanú ešte zraniteľnejšími.

Nízky, neistý či chýbajúci príjem spolu s narastajúcimi nákladmi na služby môže znamenať aj 
to, že ľudia v niektorých členských štátoch nebudú mať prístup k základným službám, teda 
k vykurovaniu a chladeniu, s následkami na zdravie najmä v extrémnych poveternostných 
podmienkach. Starostlivosť v domácom prostredí sa v takýchto situáciách stáva prakticky 
nemožná. Mal by sa preto zaručiť prístup k základným službám.

Obmedzenie dávok a/alebo služieb má podľa správ priamy a negatívny vplyv na osoby so 
zdravotným postihnutím a kvalitu ich života. Podľa informácií, ktoré výbor získal, býva 
starostlivosť v najhorších prípadoch zredukovaná na „umývanie a kŕmenie“ a nepodporuje už 
nezávislý život a sociálny model zdravotného postihnutia v súlade so záväzkami EÚ v rámci 
Dohovoru OSN o práve osôb so zdravotným postihnutím. Niektoré členské štáty sa už 
neodkláňajú od inštitucionálnej starostlivosti a inovačnejšie prístupy k starostlivosti zamerané
na väčšiu samostatnosť osôb sú odsúvané na druhú koľaj, aj keď sú nákladovo efektívnejšie.
Čoraz častejšie dochádza aj k nenávistným prejavom, zastrašovaniu a útokom voči osobám so 
zdravotným postihnutím, osobám s duševnými problémami a ďalším zraniteľným skupinám, 
ako sú migranti (bez dokladov) a Rómovia, t. j. voči ľuďom, ktorí sú vnímaní tak, že „stoja 
príliš mnoho na to, aby sme sa o nich starali“. Tento postoj sa stretáva s priaznivým ohlasom 
v určitých politických hnutiach a médiách a prejavuje sa v rétorike niektorých politikov.
Diskriminačné správanie by nemalo zostať nepovšimnuté vzhľadom na bezpečie a dôstojnosť 
tých, voči ktorým je namierené, ako aj tých, ktorí s nimi pracujú.

V mnohých krajinách je pod tlakom aj starostlivosť o starších ľudí s osobitnými potrebami.
Dávky dlhodobej starostlivosti v mnohých členských štátoch neexistujú a ak aj sú 
k dispozícii, často bývajú sprevádzané nákladmi na doplnkové služby. Starostlivosť prebieha 
často neoficiálnym spôsobom, keď ju poskytujú rodinní členovia, ktorí sú riadne zamestnaní 
alebo majú iné opatrovateľské povinnosti, a služby, ktoré týmto členom rodiny pomáhajú, sú 
obmedzené. Stáva sa, že poskytujú pomerne náročnú lekársku starostlivosť, pričom majú len 
malú alebo žiadnu odbornú prípravu či podporu. Náklady na podporné služby, ako sú pomoc 
v domácnosti, narastajú alebo takáto podpora býva úplne zrušená. Niekedy dochádza k tomu, 
že deti poskytujú podporu aj dospelým s problémovým správaním alebo závislosťami, čím im 
v podstate pomáhajú pri výchove svojich vlastných súrodencov. Táto neoficiálna starostlivosť 
v skutočnosti prispieva k ušetreniu obrovských súm peňazí národných vlád a šetriť na 
podpore tých, ktorí ju poskytujú, by znamenalo úspory na nesprávnom mieste. Takisto 
vyvstáva otázka dlhodobej udržateľnosti neoficiálnej starostlivosti vzhľadom na meniace sa 
zloženie domácností.

Pokiaľ ide o profesionálnu starostlivosť, toto odvetvie je známe nízkymi platmi, zlými 
pracovnými podmienkami a často rýchlou fluktuáciou pracovníkov, a preto nie je ich 
nedostatok prekvapujúci. V niektorých členských štátoch je starostlivosť poskytovaná 
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jednotlivcami v domácnostiach, pričom táto oblasť nie je vôbec alebo takmer vôbec 
regulovaná. Parlament v tejto súvislosti pripomenul dôležitosť Dohovoru MOP 
o pracovníkoch v domácnosti. Pracovnoprávne vzťahy sú často slabé, a preto by prístup 
založený na sociálnom partnerstve mohol pomôcť pri zvyšovaní noriem.

Pokiaľ ide o vývoj detí, je všeobecne známy význam vysoko kvalitnej starostlivosti v ranom 
veku. Zo skúseností vyplýva, že sociálne faktory sú obzvlášť dôležité v ranom veku, ktorý má 
veľký vplyv na budúce zdravie dieťaťa a na jeho prospech v rámci vzdelávania či vyhliadky 
počas celého života. Stojí za to spomenúť, že najvyššia miera návratnosti investícií do 
ľudského kapitálu sa dosahuje pri investíciách v ranom veku dieťaťa1, zatiaľ čo verejné 
výdavky na túto vekovú skupinu bývajú zvyčajne najnižšie2. Odhaduje sa, že v alternatívnej 
starostlivosti žije približne 1 milión detí v EÚ. Nevýhody, s ktorými sa stretávajú, sú dobre 
známe, rovnako ako aj potreba kvalitných sociálnych služieb s cieľom zabezpečiť, aby sa 
predišlo ich umiestneniu do takejto starostlivosti alebo aby mali v rámci takejto starostlivosti, 
ako aj počas obdobia prechodu k samostatnému životu možnosť získať skúsenosti založené 
viac na živote v spoločenstve.

Výboru boli zdôraznené potenciálne vážne dôsledky, ktoré pre spoločnosť vyplývajú zo 
zvyšovania neistoty a z neschopnosti zabezpečiť účinnú starostlivosť. Vplyv tzv. trojky na
národné rozpočty znamená, že EÚ je vnímaná ako subjekt s priamym vplyvom v oblastiach, 
ktoré patria primárne do zodpovednosti členských štátov, a preto by malo byť zreteľné aj to, 
že prináša riešenia. Aby sa predišlo zhoršeniu už aj tak zlej situácie, vytvoreniu dlhodobých 
problémov a oslabeniu cieľov politík, musia sa prinajmenšom zabezpečiť komplexné 
posúdenia sociálneho vplyvu zmien v systémoch sociálneho zabezpečenia a poskytovania 
služieb starostlivosti. Túto úlohu plní EÚ v rámci svojej trojky a v rámci posudzovania
národných plánov reforiem.

                                               
1 The case for investing in disadvantaged young children (Dôvody na investovanie do znevýhodnených malých detí), James 
J. Heckman, Univerzita v Chicagu a Univerzita
College Dublin, Európska sieť expertov v oblasti ekonomiky vzdelávania, január 2012.
2 The Benefits of Early Child Development Program: An Economic Analysis (Prínosy programu raného vývoja detí:
ekonomická analýza), Van der Gaag, J. a Tan, J.P.


