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Návrh uznesenia (článok 181 ods. 3 rokovacieho poriadku), ktorým sa nahrádza návrh 
nelegislatívneho uznesenia A9-0189/2022

Uznesenie Európskeho parlamentu o smerovaní k spoločným európskym opatreniam v 
oblasti starostlivosti

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 157 ods. 4 a článok 168 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie (ZFEÚ),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. apríla 2017 s názvom Iniciatíva na podporu 
rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom pracujúcich rodičov 
a opatrovateľov (COM(2017)0252),

– so zreteľom na ministerské vyhlásenie prijaté na štvrtej ministerskej konferencii 
Európskej hospodárskej komisie OSN o starnutí v Lisabone 22. septembra 2017 
s názvom Udržateľná spoločnosť pre všetky vekové kategórie: využitie potenciálu 
dlhšieho života, 

– so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2093 zo 17. decembra 2020, 
ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 20271,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. júla 2021 s názvom Starý kontinent starne –

1 Ú. v. EÚ L 433, 22.12.2020, s. 11.
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 možnosti a výzvy súvisiace s politikou starnutia po roku 20202,

– so zreteľom na články 9, 11, 16 a 18 Európskeho piliera sociálnych práv,

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre práva 
žien a rodovú rovnosť (A9-0189/2022),

A. keďže článok 157 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa zaoberá 
profesionálnou starostlivosťou v kontexte zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za 
rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty;

B. keďže článok 168 ods. 7 ZFEÚ sa zaoberá lekárskou starostlivosťou v kontexte 
verejného zdravia;

C. keďže prirodzeným prostredím pre rozvoj príjemcov starostlivosti počas života je ich 
vlastná rodina, kde sa prejav lásky a náklonnosti prežíva nezištným spôsobom; keďže 
hoci táto opatera predpokladá zrieknutie sa určitých konkrétnych záujmov, na druhej 
strane predstavuje ešte väčší osobný rozvoj a naplnenie;

D. keďže ženy sa môžu oveľa viac zapájať do starostlivosti o deti, staršie osoby, osoby so 
zdravotným postihnutím a iné závislé osoby a plniť domáce povinnosti; 

E. keďže prítomnosť rodičov dieťaťa v prvých rokoch života dieťaťa doma je dôležitá na 
upevnenie citových väzieb, ktoré prospievajú jeho zrelosti a psychickému vývoju;

F. keďže poskytovanie starostlivosti presahuje hmotný akt a predpokladá veľkorysosť v 
záväzku zabezpečiť starostlivosť o všetky dimenzie ľudského života, čo si vyžaduje 
vzájomnú dôveru; 

G. keďže existujú rôzne formy zamestnávania formálnych opatrovateľov v domácnosti, 
napríklad prostredníctvom opatrovateľských spoločností alebo agentúr dočasného 
zamestnávania a sprostredkovateľov; keďže to vedie k rôznym úrovniam kvality služieb 
starostlivosti;

H. keďže značná časť formálneho odvetvia starostlivosti v domácnosti sa pohybuje v šedej 
zóne, čo negatívne ovplyvňuje spoločnosti poskytujúce opatrovateľské služby, ako aj 
kvalitu domácej starostlivosti o starších ľudí; keďže chýbajú údaje na presné určenie 
toho, koľko opatrovateľov pracuje v takejto šedej zóne;

I. keďže podľa Eurofoundu pracovníci so zahraničným pôvodom a pracovníci prvej 
generácie migrantov majú tendenciu byť vysoko zastúpení v odvetviach, v ktorých 
prevláda zamestnanie s nižšou kvalifikáciou vrátane domácej starostlivosti a dlhodobej 
starostlivosti; keďže Komisia v rámci Kontroly vhodnosti legálnej migrácie z marca 
2019 zdôraznila značné prekážky, ktoré stoja v ceste legálnej migrácie pracovníkov 
s nízkou a so strednou kvalifikáciou, a to aj napriek zvýšenému dopytu po pracovnej 
sile;

2 Ú. v. EÚ C 99, 1.3.2022, s. 122.
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J. keďže počet ľudí, ktorí sú závislí od pomoci iných osôb alebo ktorí majú potreby v 
oblasti zdravotnej a dlhodobej starostlivosti, sa s vekom zvyšuje; keďže podiel 
jednotlivcov, ktorí potrebujú takéto služby, je vyšší u osôb vo veku 80 rokov alebo viac; 
keďže potreby starostlivosti a podpory sú rôznorodé, a vhodné prostriedky na 
zabezpečenie samostatnosti a nezávislosti sa líšia;

K. keďže vekový medián v krajinách EÚ28 sa zvýšil z 38,3 roka v roku 2001 na 43,1 roka 
v roku 2018; keďže v roku 20183 malo 19 % občanov EÚ 65 rokov alebo viac a keďže 
ich potreby by sa mali zohľadniť v politickom rozhodovacom procese na úrovni EÚ, na 
vnútroštátnej i regionálnej úrovni;

L. keďže demografické zmeny a ďalšie spoločenské a hospodárske faktory postupne 
spôsobujú kvalitatívny nedostatok na trhu práce, čo sťažuje hľadanie primerane 
kvalifikovaných pracovníkov, a keďže demografický vývoj je čoraz nepriaznivejší s 
očakávaným nárastom miery závislosti starých ľudí z 29,6 % v roku 2016 na 51,2 % 
v roku 2070, dochádza aj ku kvantitatívnemu nedostatku, najmä v špecifických 
odvetviach, ako je napríklad odvetvie starostlivosti;

M. keďže sa osobitná pozornosť musí venovať aj extrémnej starobe, aby sa v prípade 
potreby pomohlo osobám, ktoré prišli o samostatnosť, a aby sa tieto osoby neocitli v 
izolácii;

N. keďže väčšina starších ľudí by chcela v pokročilom veku žiť vo vlastnom dome, čo však 
nie je možné pre všetkých, ktorí si to želajú, a preto mnohí z nich žijú v ústavných 
zariadeniach;

O. keďže počas obmedzení a preplnenia zdravotníckych zariadení spôsobených pandémiou 
COVID-19 čelili starší ľudia zanedbávaniu a opustenosti, čo by sa už nemalo opakovať;

Vymedzenie pojmov

1. zdôrazňuje, že na účely tohto uznesenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a) „starostlivosť“ je poskytovanie toho, čo je nevyhnutné pre zdravie, dobré životné 
podmienky a ochranu osoby;

b) „rodinná starostlivosť“ je poskytovanie starostlivosti príjemcovi starostlivosti zo 
strany člena alebo niekoľkých členov rodiny v úlohe opatrovateľa alebo 
opatrovateľov;

c) „starostlivosť blízkou osobou“ je poskytovanie starostlivosti príjemcovi 
starostlivosti osobou, s ktorou má príjemca starostlivosti vzťah postavený na láske 
alebo priateľstve, bez ohľadu na to, či opatrovateľ patrí k rodine príjemcu 
starostlivosti;

d) „domáca starostlivosť“ je poskytovanie starostlivosti v domove príjemcu 
starostlivosti;

3 Výskumná služba Európskeho parlamentu, Demografické vyhliadky Európskej únie, marec 2020, s. 3.
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e) „profesionálna starostlivosť“ je poskytovanie starostlivosti opatrovateľom, ktorý 
potrebuje osobitné vzdelanie a odbornú prípravu a zvyčajne výmenou za odmenu, 
ale bez vylúčenia dobrovoľnej odbornej starostlivosti;

f) „lekárska starostlivosť“ je časť profesionálnej starostlivosti, ktorú poskytujú 
opatrovatelia, ktorí vykonávajú lekárske povolanie, ako sú zdravotné sestry, lekári, 
zdravotnícki asistenti, dietetici, zdravotnícki technici, optometristi, farmaceuti, 
farmaceutickí technici, fyzioterapeuti, pracovní terapeuti, zubní lekári, pôrodné 
asistentky, psychológovia a iné zdravotnícke povolania;

g) „dobrovoľná starostlivosť“ je poskytovanie starostlivosti bez odplaty s výnimkou 
rodinnej starostlivosti blízkou osobou alebo starostlivosti blízkou osobou;

Starostlivosť

2. je presvedčený, že každý by mal mať právo vybrať si kvalitné služby v oblasti 
starostlivosti, ktoré sú vhodné preňho a jeho rodinu; naliehavo vyzýva členské štáty, 
aby pri plánovaní starostlivosti zohľadňovali názor a vôľu príjemcu starostlivosti v 
súlade so zásadou rešpektu k životu a ľudskej dôstojnosti; je presvedčený, že prístup k 
rozvoju služieb v oblasti starostlivosti by mal zohľadňovať všetky kategórie 
používateľov a rozdiely medzi nimi a širokú škálu preferencií typov služieb 
starostlivosti, ktoré vyžadujú;

3. pripomína, že starostlivosť nepatrí do právomoci Európskej únie;

4. vyzýva Komisiu, aby uznala a ocenila prínos opatrovateľov v duchu ich služby ako 
nenahraditeľný prínos pre spoločnosť, a preto sa starala o ich profesionálnu prestíž tým, 
že sa bude vyhýbať porovnávaniu s inými činnosťami a pejoratívnym hodnoteniam; 
žiada Komisiu, aby uznala a vyjadrila nevyčísliteľnú hodnotu opatrovateľov 
prostredníctvom kampaní a politík, v ktorých sa zvažuje ľudský prospech, profesionálna 
prestíž a sociálny vplyv opatrovateľov;

5. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že čas strávený poskytovaním služieb tretím 
stranám a starostlivosťou o ne vrátane materstva sa môže uznať ako skúsenosť a 
odborná príprava pri získavaní série schopností a zručností súvisiacich so sociálnou a 
humanitárnou prácou; vyzýva členské štáty, aby uznali, že nadobudnuté zručnosti 
zahŕňajú empatiu, solidaritu, ochranu, nehu, obdiv a súcit s tými, ktorí trpia, 
komunikačné schopnosti, riadenie tímu a úloh, spolužitie s naliehavými prípadmi a 
ťažkosťami, improvizáciu, flexibilitu, odolnosť a emocionálnu inteligenciu; domnieva 
sa, že tieto zručnosti sú nanajvýš dôležité pre osobný a profesionálny úspech a môžu 
takisto poskytovať inšpiráciu pre spoločnosť spojenú so spoločným blahom;

6. konštatuje, že služby v oblasti starostlivosti by sa mali rozvíjať tak, aby sa posilnila 
kontinuita starostlivosti, preventívnej zdravotnej starostlivosti, rehabilitácie 
a nezávislého života;

7. zdôrazňuje, že je dôležité plne chrániť právo starších ľudí na starostlivosť a podporu, 
umožniť im prístup k cenovo dostupnej, kvalitnej a holistickej starostlivosti a 
podporným službám prispôsobeným individuálnym potrebám, ako aj podporovať dobré 
životné podmienky, samostatnosť, nezávislosť a začlenenie do komunity bez 
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akejkoľvek formy diskriminácie;

8. zdôrazňuje kľúčovú úlohu primerane financovaných systémov sociálnej ochrany pri 
zabezpečovaní cenovo dostupnej a skutočne dostupnej starostlivosti;

9. vyzýva Komisiu, aby upozornila členské štáty na veľkú zodpovednosť ľudí, ktorí sa 
starajú o iných, a na to, že treba hľadať riešenie, ktoré vždy zaručí rešpektovanie života, 
dôstojnosti a zdravia ľudí;

10. požaduje rovnaké príležitosti pre mužov a ženy vo všetkých politikách a postupoch 
spojených so sociálnym začlenením a s integráciou štátnych príslušníkov tretích krajín 
do trhu práce s ohľadom na to, že ženy v rodinách častejšie ako muži zodpovedajú za 
starostlivosť o deti, staršie osoby alebo iných nezaopatrených rodinných príslušníkov; 
pripomína, že poskytovanie kvalitnej a dostupnej starostlivosti o deti a závislé osoby, 
ako aj pružné formy organizácie práce sú kľúčom k zlepšeniu prístupu na trh práce pre 
všetkých rodičov a opatrovateľov;

11. vyzýva Komisiu, aby podporovala členské štáty pri rastúcom využívaní štrukturálnych 
fondov na investície do verejnej starostlivosti o deti a starostlivosti o starších ľudí 
a závislé osoby;

12. zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť existujúci systém uznávania profesionálnych 
kvalifikácií v jednotlivých členských štátoch, keďže ťažkosti s uznávaním zahraničnej 
kvalifikácie zostávajú významnou prekážkou pri vyhľadávaní vhodných uchádzačov 
o zamestnanie, čo obmedzuje mobilitu, a poznamenáva, že toto je základným 
predpokladom uľahčenia pracovnej mobility; vyzýva preto na posilnenie európskeho 
kvalifikačného rámca v záujme náležitého uznávania zručností, kompetencií 
a kvalifikácií získaných v krajinách mimo EÚ;

Rodinná starostlivosť

13. zdôrazňuje, že rodinná starostlivosť je a aj naďalej bude prevládajúcou formou 
starostlivosti v spoločnosti, keďže rodina je prirodzeným prostredím pre rozvoj 
príjemcov starostlivosti počas života, ako aj prostredie, kde sa prejav lásky a 
náklonnosti prežíva nezištným spôsobom;

14. vyzýva Komisiu, aby neprestávala vo svojom poslaní uznávať základnú úlohu rodiny v 
našej spoločnosti ako prirodzeného prostredia pre optimálny rozvoj príjemcov 
starostlivosti vo všetkých fázach života a aby nabádala členské štáty, aby ju 
presadzovali a podporovali s cieľom zabezpečiť, aby ponúkala priestor stability a 
dôvery, ktorý je obzvlášť dôležitý pre tých, ktorí potrebujú pomoc;

15. zdôrazňuje základnú úlohu rodinných príslušníkov, ktorí chcú plniť svoju povinnosť 
starostlivosti o svojich najbližších, ktorá by mala byť uprednostňovaná, pretože blízky 
vzťah, ktorý ich spája, je kľúčový pri výkone ich práce nad rámec výlučne materiálneho 
aktu; domnieva sa, že táto starostlivosť je neoceniteľná a nemožno ju vyjadriť z 
finančného hľadiska; preto sa domnieva, že opatrovatelia musia dostať verejnú podporu 
na pokrytie sociálnej potreby a hľadať riešenia, aby ich živobytie nebolo ohrozené, 
pretože ich pracovná činnosť je ohrozená; takisto verí, že musia mať ľahký prístup po 
návrate do práce a nemôže to mať negatívne dôsledky na ich dôchodok;



AM\1259593SK.docx PE733.806v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

16. vyzýva členské štáty, aby v úzkej spolupráci so sociálnymi partnermi zaviedli rôzne 
formy pravidelnej pomoci pre rodinných príslušníkov, ktorí sa starajú o starších ľudí, 
najmä tých, ktorí potrebujú služby respitnej starostlivosti a dennej starostlivosti, a 
podporné služby vrátane pružných foriem organizácie práce;

17. pripomína, že rodinná starostlivosť nepatrí do právomoci Európskej únie;

Starostlivosť blízkou osobou

18. vyzýva členské štáty, aby uznali hodnotu starostlivosti blízkou osobou a zlepšili jej 
sociálnu ochranu; nabáda členské štáty, aby predložili cielené stratégie na pomoc 
blízkych opatrovateľom a uznali ich prínos najmä k starostlivosti o starších ľudí a aby 
predložili návrhy na primerané odľahčovacie služby;

19. vyzýva členské štáty, aby poskytovali profesionálnu podporu, odbornú prípravu a 
partnerské poradenstvo blízkym opatrovateľom;

20. pripomína, že starostlivosť blízkou osobou nepatrí do právomoci Európskej únie;

Domáca starostlivosť

21. vyzýva členské štáty, aby stanovili minimálne normy pre domácu starostlivosť v 
oblastiach, ako je pracovný čas, odmeňovanie a ubytovanie opatrovateľov, s cieľom 
zohľadniť špecifickosť ich práce, najmä skutočnosť, že žijú a pracujú v spoločnej 
domácnosti s príjemcom starostlivosti, ako aj priemerný pracovný čas, ktorý sa má 
vypočítať, keď opatrovatelia pracujúci na zmeny, úroveň odmeňovania v závislosti od 
potrieb starostlivosti, ako aj zručnosti opatrovateľov, samostatnú miestnosť, prístup k 
toaletám, kuchyni a podľa možnosti na internet pre domácich opatrovateľov;

22. vyzýva členské štáty, aby určili rozsah povinností domácich opatrovateľov obmedzený 
na činnosti, ktoré uspokojujú bezprostrednú vlastnú potrebu príjemcu starostlivosti a 
ktoré príjemca starostlivosti nemôže vykonávať sám;

23. pripomína, že domáca starostlivosť nepatrí do právomoci Európskej únie, s výnimkou 
prípadov, keď sa na ňu vzťahuje vymedzenie lekárskej starostlivosti;

Profesionálna starostlivosť

24. zdôrazňuje, že modely starostlivosti, služby a zariadenia v Európskej únii musia 
disponovať najmodernejšími technologickými a vedeckými prostriedkami v prospech 
príjemcov starostlivosti, pričom sa musia prispôsobiť potrebám každého príjemcu;

25. nabáda členské štáty, aby zriadili komunitné strediská starostlivosti a vytvorili 
príležitosti na dobrovoľníctvo a na celoživotné vzdelávanie zamerané na starších ľudí v 
blízkosti škôl a škôlok, a podporovali posilňovanie medzigeneračných väzieb 
podporovaním komunikácie medzi týmito službami;

26. zdôrazňuje, že vznikajúca tzv. strieborná ekonomika by sa mohla stať jednou 
z hlavných hnacích síl hospodárstva najmä vo vidieckych oblastiach, a mohla by 
odvetviam zdravotnej a dlhodobej starostlivosti dať možnosť ponúkať kvalitnú 
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starostlivosť efektívnejším spôsobom;

27. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili primerané pracovné a zamestnanecké podmienky 
v povolaniach v oblasti lekárskej a inej profesionálnej starostlivosti a aby investovali do 
vzdelávania a odbornej prípravy ako prostriedku na zabezpečenie kvality poskytovanej 
starostlivosti; vyzýva na vytvorenie stimulov motivujúcich na vstup do povolania 
opatrovateľa starších ľudí;

28. naliehavo vyzýva členské štáty, aby pri organizovaní rotácie opatrovateľov riešili 
neregulárne podmienky uplatňované pri práci na platforme alebo súkromnými 
náborovými agentúrami;

29. vyzýva členské štáty, aby v prípade potreby mohli existovať vnútroštátne registre 
poskytovateľov služieb starostlivosti na monitorovanie minimálnych noriem a právnych 
požiadaviek; tieto registre by mohli členské štáty vzájomne uznávať;

30. zdôrazňuje, že na zníženie nedeklarovanej práce v oblasti profesionálnej starostlivosti je 
dôležité zabezpečiť verejné financovanie so skutočnými poskytovateľmi 
opatrovateľských služieb v rámci systémov sociálneho zabezpečenia alebo 
prostredníctvom daňových výdavkov, vďaka čomu bude legálne a spravodlivé 
poskytovanie opatrovateľských služieb dostupné a lacnejšie ako opatrovateľské služby 
poskytované nelegálnymi opatrovateľmi;

31. zdôrazňuje, že väčšina služieb starostlivosti v domácnosti je cezhraničná, a vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby odstránili prekážky v slobodnom legálnom poskytovaní 
služieb starostlivosti;

32. zdôrazňuje, že v záujme zabezpečenia sociálneho začlenenia a trhovej integrácie 
štátnych príslušníkov tretích krajín pri poskytovaní starostlivosti a s cieľom zabezpečiť 
uznanie a hodnotu starostlivosti je dôležité, aby členské štáty kontrolovali vstup 
takýchto štátnych príslušníkov tretích krajín na úrovni hraníc s cieľom poskytovať 
starostlivosť a zabezpečiť, aby boli migrantmi s legálnym pobytom;

33. pripomína, že profesionálna starostlivosť nepatrí do právomoci Európskej únie, s 
výnimkou prípadov, keď sa na ňu vzťahuje vymedzenie lekárskej starostlivosti;

Lekárska starostlivosť

34. zdôrazňuje, že činnosť Únie musí rešpektovať zodpovednosť členských štátov za 
organizáciu a poskytovanie lekárskej starostlivosti vrátane riadenia lekárskej 
starostlivosti a prideľovania zdrojov, ktoré sú na ňu vyčlenené;

35. zdôrazňuje význam programov na podporu a vzdelávanie v oblasti celoživotného 
zdravia, prevenciu chorôb a pravidelné skúmanie a na realizáciu nových iniciatív, ako 
sú lepšie politiky prevencie chorôb a účinnejšie programy zdravotnej starostlivosti na 
stimuláciu procesu zdravého starnutia; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa aktívne 
zapájali do Dekády zdravého starnutia WHO vypracovaním plánov zdravého starnutia 
v EÚ obsahujúcich prístup k službám zdravotnej a inej starostlivosti, ako aj stratégie 
podpory zdravia a prevencie; vyzýva Komisiu, aby v rámci programu Horizont Európa 
vytvorila ambiciózny výskumný program v oblasti fyzického a duševného zdravia; 
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nabáda členské štáty, aby zvážili využitie finančných prostriedkov poskytnutých v 
rámci viacročného finančného rámca a nástroja NextGenerationEU na tento účel;

36. vyzýva členské štáty, aby prijali opatrenia na rozvoj dlhodobej, paliatívnej a hospicovej 
starostlivosti a starostlivosti o osoby s poruchami mozgu spojenými s problémami 
pamäti a zdravotnej podpory pre opatrovateľov; žiada Komisiu a členské štáty, aby 
zdôraznili potrebu, aby sa každému dostalo najvhodnejšej multidisciplinárnej liečby na 
zmiernenie utrpenia, pričom sa zohľadnia zdravotné, psychologické, emocionálne a 
duchovné rozmery ľudského stavu s absolútnym rešpektom k životu a ľudskej 
dôstojnosti;

37. zdôrazňuje, že je dôležité urýchlene konať pri zavedení preukazu EÚ pre osoby so 
zdravotným postihnutím; pripomína, že preukaz EÚ pre osoby so zdravotným 
postihnutím bude kľúčovým nástrojom, ktorý osobám so zdravotným postihnutím 
pomôže pri uplatňovaní ich práva na voľný pohyb v Európe bez bariér; pripomína, že 
prístupnosť by mala ísť ruka v ruke s primeranou infraštruktúrou; vyzýva členské štáty, 
aby zvýšili výdavky z Európskeho sociálneho fondu plus, Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja a Fondu pre spravodlivú transformáciu na prispôsobenie verejnej 
infraštruktúry vrátane dopravy a verejných priestorov pre všetkých;

Dobrovoľná starostlivosť

38. zdôrazňuje, že dobrovoľná starostlivosť je dôležitou oblasťou v rámci dobrovoľníctva; 
žiada Komisiu, aby zvážila, že ušľachtilá činnosť starostlivosti podporuje a rozvíja 
schopnosti tých, ktorí ju vykonávajú, pričom predpokladá osobný rast, ktorého 
výsledkom bude budúce osobný, profesionálny a sociálny rozvoj; domnieva sa, že 
ľudia, ktorí nadobudli túto ľudskú zrelosť, môžu prispieť týmto bohatstvom v sociálnom 
programe zameranom na spoločné blaho;

39. uznáva hodnotu starostlivosti, ktorú v Európe poskytujú charitatívne a/alebo 
náboženské inštitúcie vrátane katolíckej cirkvi, čo sa v súčasnosti prejavuje najmä jej 
podporou počas ukrajinskej krízy;

40. pripomína, že dobrovoľná starostlivosť nepatrí do právomoci Európskej únie;

°

° °

41. poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila toto uznesenie Rade a Komisii.
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