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Seniori predstavujú dôležitú a stále narastajúcu časť 
našej Európskej spoločnosti, našej ekonomiky, našej 
kultúry a našich životov. Bez ohľadu na súčasný zložitý 
ekonomický kontext, z  tohto faktu plynú rozmanité 
otázky, ako čo najlepšie zabezpečiť sociálne začlenenie 
týchto občanov nech môžu naplno využívať všetky svoje 
práva.

Európska komisia sa s týmito problémami vyrovnáva 
rôznymi spôsobmi. Vyhlásenie roku 2012 za „Európsky 
rok aktívneho starnutia“, naznačuje náš silný politický 
záväzok k  presadzovaniu práv a  k  sociálnemu 
začleňovaniu starších obyvateľov Európy.

Z právneho hľadiska sme svedkami dôležitého vývoja. 
V posledných rokoch došlo pred národnými orgánmi, 
ako aj pred Súdnym dvorom EÚ, k postupnému nárastu 
prípadov týkajúcich sa vekovej diskriminácie v zamest-
naní. To dokazuje, že antidiskriminačné právne predpisy 
vydané EÚ, veľmi prispeli k  zvýšeniu povedomia o 
diskriminácii na základe veku a právach seniorov. A bude 
tomu tak aj naďalej.

Ďalej je tu Charta základných práv EÚ, ktorá zakotvuje 
práva starších a stala sa orientačným bodom bežne 
používaným pri rozvoji politík EÚ. S narastajúcim záujmom 
verejnosti o Chartu vzniká potreba lepšie informovať ľudí 
o tom, kedy práva na základe Charty uplatňovať a ako 
ich presadiť v praxi. Som rada, že táto publikácia zdieľa 
tento cieľ, pričom sa špeciálne zameriava na seniorov.

Hoci mnoho seniorov sa teší dobrému zdraviu, 
starnutie občas prináša obmedzenia brániace starším 
občanom v prístupe k tovarom, službám, či samostat-
nému bývaniu. Zabezpečenie dostupnosti pre všetkých, 
je jednak otázkou základných práv, a tiež nevyhnutnosťou 
k  čo možno najlepšiemu využitiu potenciálu našich 
seniorov v sociálnych a ekonomických podmienkach. Na 
základe tejto logiky skúma Európska komisia možnosť 
vypracovať Európsky akt o prístupnosti, založený na 
stratégii „Dizajn pre všetkých“.

Toto je len niekoľko príkladov, kde majú činnosti EÚ 
priamy vplyv na starších ľudí. Avšak k dosiahnutiu ich 
maximálnej účinnosti je nevyhnutné, aby naši občania 
aktívne prispievali k ich formovaniu. Iniciatívy, ako je 
táto publikácia, pomocou zrozumiteľného zostavenia 
a vysvetlenia pojmov a prínosu európskych politík pre 
starších, povzbudzujú seniorov k  tomu, aby sa stali 
súčasťou procesu ich utvárania. Som veľmi vďačná AGE 
Platform Europe, že nám pomáhajú v tomto úsilí.

Predslov Viviane Redingovej, 
viceprezidentky Európskej komisie, 
zodpovednej za spravodlivosť, základné 
práva a občianstvo
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Viac Európy alebo viac 
demokracie? Táto otázka sa  súčasnej 
nepokojnej dobe objavila na titulnej 
strane seriózneho nemeckého 
týždenníka v júli 2012. Prebiehajúca 
kríza sa ukázala byť nielen krízou 

ekonomickou, ale tiež krízou systému.
Odpoveď je zjavná: potrebujeme aj viac demokracie, 

slobody, sociálneho zabezpečenia a sociálnej starostliv-
osti v  rovnosti práv, ako aj viac Európy. Lisabonská 
zmluva, sledujúc tieto postuláty, dáva nové kompetencie 
Európskemu parlamentu a otvára široký priestor pre dialóg 
s kvalifikovanými zástupcami občianskej spoločnosti. 
Nebol to len pokus popasovať sa s  „demokratickým 
deficitom“ EÚ. Zmena tiež významne prispela ku skval-
itneniu rozhodovacieho procesu a jeho výstupov. V tejto 
dobe úsporných opatrení sa spoločenský konsenzus 
dosahuje ešte ťažšie.

Ten je však teraz potrebný viac ako inokedy, ak 
chceme nájsť spravodlivé a vyvážené spôsoby, ako sa 
dostať z ťažkostí.

Nevládne organizácie samozrejme nemôžu o politike 
rozhodovať samotné, ale je potrebné, aby do debaty 
prispeli informáciami. V  posledných rokoch vzrástla 
skupina starších občanov a stala sa nevynechateľným 
aktérom v dialógu o európskych otázkach.

Už viac ako 10 rokov AGE Platform Europe presad-
zuje víziu spoločnosti pre všetkých, kde každý bez 
ohľadu na vek, pohlavie, etnický pôvod, náboženstvo, 
schopnosti alebo sexuálnu orientáciu môže požívať 
rovnosť práv a naplno sa zapájať do života spoločnosti. 
V  súlade s  Európskym rokom aktívneho starnutia a  
medzigeneračnej solidarity 2012, AGE podporuje aktívne 
a zodpovedné starnutie, aktívne občianstvo, ako tiež 
solidaritu a spoluprácu medzi generáciami

Účelom tejto brožúry je pomôcť starším občanom 
naprieč EÚ pochopiť ako EÚ funguje, aké problémy sú 
v starnúcej Európe v stávke a čo všetko môžu urobiť pre 
to, aby sa zapojili a urobili tak Európu lepším miestom na 
život, prácu a zostarnutie pre nás všetkých.

Predslov Marjana Sedmaka, prezidenta AGE 
Platform Europe

Naši členovia sa často sťažujú na 
ťažkosti s vysvetľovaním seniorom 
v ich krajine, ako sa prijímajú rozhod-
nutia na európskej úrovni, aký majú 
dopad na národnú a regionálnu 
úroveň a  všeobecne, aké aktivity 

s  dopadom a významom pre starších ľudí vôbec EÚ 
podniká. Chcú tiež vedieť prečo by sa seniori mali zapájať 
do vývoja európskych politík a ako môžu presadiť svoj 
hlas v diskusiách o politikách EÚ, ktoré sa ich dotýkajú.

Odpoveďou na túto výzvu našich členov je, že 
Sekretariát vypracoval túto publikáciu. Táto kolektívna 
práca má za cieľ povzbudiť seniorov v príležitosti stať sa 
aktívnymi seniormi v Európskom priestore, čím pomôžu 
vybudovať lepšiu budúcnosť pre všetky generácie.

Predslov Anne-Sophie Parent, Generálna 
tajomníčka AGE

Dúfame, že táto publikácia im umožní zmobilizovať 
oveľa širší okruh z  rady seniorov, k podpore vekovo 
prívetivejšej EÚ, ktorá bude lepšie pripravená riešiť 
závažné problémy vznikajúce v rámci starnúcej populácie.

Členovia AGE veria, že je našou spoločnou povinnosťou 
premeniť bezprecedentnú demografickú výzvu, ktorú 
Európa zažíva, na príležitosť pre všetky generácie.

Dúfame, že sa vám bude táto brožúra páčiť.
Počas pravidelného aktualizovania uvítame vaše 

komentáre a nápady, ako by mohla byť do budúcna táto 
publikácia zdokonalená. Neváhajte sa s nami podeliť o 
svoje nápady.
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Úvod
Hoci boli starší občania svedkami vytvárania Európskej 

únie (EÚ) a videli ju rozvinúť sa v  priestor slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti, nie sú si plne vedomí toho, 
čo všetko EÚ robí pre podporu ich práv a premenu našich 
spoločných hodnôt v konkrétne výstupy pre občanov, vo 
všetkých jej členských štátoch. 

Účelom tejto brožúry je pomôcť seniorom naprieč 
úniou lepšie pochopiť, aký prínos pre starších ľudí majú 
Lisabonská zmluva a Charta základných práv, pokiaľ ide 
o občianstvo, nediskrimináciu a rovnosť medzi ženami 
a mužmi, základné práva, zamestnanosť, sociálnu 
ochranu, zdravotnú nezávadnosť, či ekonomický záujem 
spotrebiteľa, ochranu ľudského zdravia a ochranu pred 
násilím a zneužívaním starších. Tiež prezentuje plány EÚ 
v oblasti ochrany a podpory práv osôb so zdravotným 
postihnutím a starších ľudí, ako výsledok Dohovoru 
Organizácie spojených národov o právach osôb so zdra-
votným postihnutím, ktorý EÚ ratifikovala roku 2011.

Publikácia bola zahájená v rámci Európskeho roku 
aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 a 
poskytuje prehľad o právnom a politickom rámci EÚ, ktorý 
podporuje seniorov a o aktuálnej zmene rozhodovacieho 
procesu. Možno ju použiť spoločne s predchádzajúcou 
publikáciou AGE - „Úvod do inštitúcií EÚ a politických 
procesov EÚ s významom pre seniorov“ (tretie vydanie 
2010) ako výukový materiál, zvyšujúci povedomie 
starších občanov o tom, ako EÚ funguje, ako sa tvoria 
rozhodnutia, ako občania, vrátane seniorov môžu požívať 
svoje práva a domáhať sa nápravy v prípade, že tieto nie 
sú rešpektované a ako sa môžu zapojiť a ovplyvniť proces 
torby politiky EÚ.

Dúfame, že táto brožúra sa ukáže byť užitočným 
nástrojom, uľahčujúcim širšie pochopenie európskej 
legislatívy a politického rámca, ako aj vysvetlením 
možnosti seniorov aktívne sa zapojiť do konštruktívneho 
občianskeho dialógu prostredníctvom občianskych 
združení a organizácií, aby tak ovplyvnili výsledky tvorby 
politiky EÚ.

Našim cieľom tiež je pomôcť starším občanom 
aktívne sa zapojiť do Európskeho roka  2013, veno-
vaného občianstvu, a tiež do nadchádzajúcich volieb do 
Európskeho parlamentu v roku 2014.

V celej publikácii sú poskytované špecifické informácie, 
ktoré sú zvýrazňované vo farebných textových poliach 
nasledujúcim spôsobom:

Zoznam skratiek je k dispozícii v prílohách na konci 
publikácie.

ZAPOJTE SA

Konkrétne návrhy a pripomienky ako 
sa seniori môžu zapojiť a ovplyvniť 
tvorbu politiky EÚ.

DOBRÉ VEDIEŤ

Poznámky, tipy a vysvetlivky

 

Dôležité informácie o činnosti  a 
iniciatívach AGE
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Európska únia je založená na zásadách právneho 
štátu, to znamená, že od svojho vzniku sa všetky jej 
kroky zakladajú na zmluvách, ktoré boli dobrovoľne a 
demokraticky schválené všetkými jej členskými štátmi. 
Zmluvy EÚ stanovujú jej ciele, pravidlá, ktoré sa vzťahujú 
na jej orgány, rozhodovací proces a vzťah medzi EÚ a jej 
členskými štátmi. Tieto zmluvy tiež predstavujú právny 
základ, pod ktorým európske inštitúcie môžu prijímať 
právne predpisy. Členské štáty musia transponovať 
všetky nové právne predpisy EÚ do svojich vnútroštátnej 
legislatívy a implementovať ich do stanoveného dátumu. 
Ak oblasť politiky nie je v zmluve zmienená, Európska 
komisia – čo je jediná európska inštitúcia s  právom 
iniciovať nové legislatívne akty – nemôže navrhnúť zákon 
v tejto oblasti, pretože preň neexistuje právny základ.

Prevažuje základný princíp vzťahujúci sa na všetky 
činnosti EÚ: princíp subsidiarity, ktorý zabezpečuje, 
že rozhodnutia sú prijímané na úrovni čo najbližšej 
občanovi, a že prebiehajú neustále kontroly, ktoré 
majú preveriť, že opatrenia na úrovni Únie sú odôvod-
nené vzhľadom k možnostiam dostupným na úrovni 
národnej, regionálnej, či miestnej. Konkrétne sa jedná o 
princíp, kedy Únia príjme opatrenia ( s výnimkou oblastí, 
ktoré spadajú do jej výlučných právomocí), jedine ak to 
bude efektívnejšie ako možnosť prijať ich na národnej, 
regionálnej, či miestnej úrovni. Tento princíp je úzko 
spojený so zásadou proporcionality, ktorá vyžaduje aby 
každý akt zo strany únie nevybočoval nad rámec toho, 
čo je nevyhnutné pre naplnenie cieľov zmlúv. 

Primárne právo EÚ: 
Zmluvy EÚ a Charta 
základných práv

Primárne právo, ktoré tvoria zmluvy EÚ, prevažuje 
nad všetkými ostatnými prameňmi práva v EÚ. Zmeny 
sú v  zmluvách možné, ak je potrebné v  činnostiach 
EÚ zvýšiť efektivitu a transparentnosť, pri prípravách 
na rozšírenie a privítanie nových členských štátov, pri 
zavádzaní nových oblastí spolupráce, pri riešení vzni-
kajúcich spoločných problémov (ako sú demografické, 
či finančné), pri hospodárskej kríze, zmene klímy a v 
boji proti cezhraničnej trestnej činnosti, atď., ale tiež pri 
prijímaní nových nástrojov pre primeranejšie riešenie 
spoločných problémov. 

DOBRÉ VEDIEŤ

Existujú právne hranice toho, do akej 
miery môže Európska únia reagovať na žiadosti 
občanov a je dôležité, aby si práve občania 
jasne uvedomili, v akých oblastiach sú akcie 
EÚ možné a čo naopak môže byť upravené 
len na národnej alebo miestnej úrovni. Táto 
publikácia môže pomôcť seniorom naprieč EÚ, 
lepšie pochopiť čo je a môže byť vykonávané 
na úrovni EÚ ako reakcia na ich potreby a 
obavy. Tiež vysvetľuje ako môžu pomôcť 
ovplyvniť záležitosti, ktoré majú dosah na ich 
životy v príslušných oblastiach politík, ktorých 
kompetencie spadajú buď výhradne do rúk EÚ 
alebo sú zdieľané EÚ a členskými štátmi.

Plné texty zmlúv, legislatívnych aktov, 
judikatúry a legislatívnych návrhov môžete 
nájsť na: www.eur-lex.europa.eu/en/index.htm

I. Právny rámec EÚ a politický 
kontext
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Ostatná revízia bola zavedená Lisabonskou 
zmluvou, ktorá rozšírila nástroje EÚ tak, aby sa stala 
demokratickejšou, efektívnejšou a lepšie schopnou 
riešiť globálne problémy (ako je zmena klímy) a umožnili 
Európskej únii vystupovať ako celku. Po vstupe 
Lisabonskej zmluvy do platnosti dňa 1. decembra 2009, 
ktorá mení a dopĺňa niektoré európske zmluvy, konkrétne 
Zmluvu o Európskej únii (ZEÚ) a Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ), bolo zverejnené konsolidované 
znenie, zahŕňajúce všetky úpravy. Toto konsolidované 
znenie sa stalo právnym rámcom, ktorý upravuje činnosť 
EÚ dnes. 

Dopadov Lisabonskej zmluvy na fungovanie a politiky 
Európskej únie je mnoho a sú ďalej popisované v tomto 
dokumente. Viac informácií o zmenách, ktoré priniesla 
Lisabonská zmluva je k dispozícii vo všetkých jazykoch na 
stránkach Lisabonskej zmluvy a na stránkach Lisabonská 
zmluva v skratke (pozri užitočné odkazy na konci tohto 
oddielu). Zhrnutie hlavných zmlúv EÚ a  odkazy na 
konsolidované znenie môžete nájsť v prílohách (Zmluvy 
EÚ v skratke). Nižšie sú len zdôraznené najdôležitejšie 
ustanovenia v zmluvách EÚ, vrátane hlavných zmien, 
prinesených Lisabonskou zmluvou, ktoré sú spojené 
s právami seniorov a s posilnením občianskej účasti na 
tvorbe politík EÚ. 

NAJDÔLEŽITEJŠIE ANTIDISKRIMINAČNÉ 
OPATRENIA A USTANOVENIA 
TÝKAJÚCE SA ROVNÉHO 
ZAOBCHÁDZANIA V ZMLUVÁCH EÚ

Po mnoho rokov sa činnosť EÚ v oblasti nediskrim-
inácie zameriavala na prevenciu diskriminácie na základe 
národnosti a pohlavia. V  roku 1977 Amsterdamská 
zmluva dala EÚ nové právomoci pre boj proti diskrim-
inácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, 
náboženského vyznania alebo viery, veku alebo sexuálnej 
orientácie. Odvtedy má EÚ konkrétne právomoci pre 
zakročenie v oblasti nediskriminácie, avšak je nevyh-
nutné jednomyseľné rozhodnutie všetkých členských 
štátov. Požiadavka jednomyseľnosti znamená, že aj 
jedna krajina môže zablokovať prijatie novej legislatívy. 
Úplné znenie zmlúv obsahuje nasledujúce ustanovenia:

• Pôsobnosť EÚ v sociálnej oblasti1: Únia bojuje proti 
sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii, podporuje 
sociálnu spravodlivosť a ochranu, rovnosť medzi mužmi 
a ženami, solidaritu medzi generáciami a ochranu práv 
dieťaťa.

• Základné hodnoty EÚ2: Únia je založená na hodnotách 
úcty k  ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, 
rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských 
práv, vrátane práv príslušníkov menšín.

• Právomoci EÚ v rámci antidiskriminácie3: Pri vymed-
zovaní a uskutočňovaní svojich politík a  činností, 
sa únia zameriava na boj proti diskriminácii na 
základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, 
náboženského vyznania alebo viery, zdravotného 
postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.

• Postup rady pre akt o rovnosti4: Rada jednomyseľne 
v  súlade s  mimoriadnym legislatívnym postupom 
a po získaní súhlasu Európskeho parlamentu, môže 
prijímať vhodné opatrenia na boj proti diskriminácii na 
základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, 
náboženského vyznania alebo viery, zdravotného 
postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.

PODPORA DIALÓGU MEDZI OBČIANSKOU 
SPOLOČNOSŤOU A INŠTITÚCIAMI EÚ

Lisabonská zmluva doplnila čl. 11 Zmluvy o EÚ, 
zdôrazňujúci význam občianskeho dialógu5. Podľa tohto 
ustanovenia by sa mali inštitúcie EÚ pred spustením 
procesu tvorby politík poradiť s občianskymi združeniami.

Behom procesu posúdenia vplyvov, predpokladá 
Európska komisia prekonzultovanie každého politického 
návrhu so všetkými relevantnými zainteresovanými 
stranami. V tejto fáze komisia posudzuje rôzne možnosti 
a ich dopady na spoločnosť, a preto občianska spoločnosť 
by mala byť v tomto procese zúčastnená. Okrem toho 
sa môžu občania a ich reprezentatívne organizácie 
zúčastňovať verejných diskusií, týkajúcich sa iniciatív 
EÚ, ktoré sa ich priamo dotýkajú.

1  Čl. 3§3 ZEÚ
2  Čl. 2 ZEÚ
3  Čl. 10 ZFEÚ
4  Čl.19§1 ZFEÚ
5  Čl.. 11 ZFEÚ
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EURÓPSKA OBČIANSKA INICIATÍVA
Okrem iného Lisabonská zmluva zavádza Inštitút 

Európskej občianskej iniciatívy (EOI)6, ktorý umožňuje 
jednému miliónu občanov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi 
aspoň štvrtiny členských krajín EÚ, vyzvať priamo 
Európsku komisiu k predloženiu legislatívneho návrhu 
v prípade, že oblasť záujmu spadá do právomocí EÚ ( 
napr. životné prostredie, ochrana spotrebiteľa, doprava, či 
verejné zdravie). Pravidlá a postup pre tento nový nástroj 
definuje nariadenie č 7. Európskeho parlamentu a Rady, 
o  občianskej iniciatíve7. EOI je významným krokom 
participatívnej demokracie, ktorá umožňuje európskym 
občanom a  neziskovým občianskym organizáciám 
priamo ovplyvňovať politickú agendu EÚ. Webové 
stránky sú krok za krokom venované pokynom k postupu 
v rámci EOI, politickým oblastiam pri ktorých môže byť 
EOI predložená a ďalším praktickým informáciám. Viac 
informácií možno nájsť v časti II.

FORMA SOCIÁLNEHO DIALÓGU
S ohľadom na sociálne otázky, Zmluva o fungovaní 

Európskej únie8 stanovuje, že EÚ ako celok sa zaväzuje 
podporovať sociálny dialóg a zároveň inštitucionalizuje 
Európsky summit o  sociálnej tripartite, konzultačný 
proces medzi Európskymi sociálnymi partnermi a orgánmi 
EÚ. Týmto spôsobom sa účasť sociálnych partnerov 
na implementácii európskej ekonomiky a  sociálnych 
politík posilňuje. Európska komisia pravidelne aktual-
izuje zoznam organizácií, ktoré spĺňajú podmienky na 
to, aby sa stali sociálnymi partnermi a boli zapojení do 
rozhovorov. Hlavnými európskymi sociálnymi partnermi 

6  Čl. 11§4 ZFEU
7  Nariadenie (EU) No. 211/2011
8  Čl. 152 ZFEU

DOBRÉ VEDIEŤ

Európska občianska iniciatíva by sa 
nemala zamieňať s právom petičným, ktoré 
smeruje k Európskemu parlamentu. Petície 
sa obvykle zameriavajú na porušenie 
existujúceho európskeho práva, zatiaľ čo 
proces EOI umožňuje občanom nastoliť nový 
problém a požadovať po Európskej komisii, aby 
prišla s novým legislatívnym návrhom, ktorý 
bude prijatý na úrovni EÚ.

sú Európska odborová konfederácia (ETUC), Bussines 
Europe, Európska asociácia remesiel, malé a  stredné 
podniky (UAPME) a Európske centrum zamestnávateľov 
a podnikov poskytujúcich verejné služby (EEP).

ZAČLENENIE EURÓPSKEJ 
CHARTY ZÁKLADNÝCH PRÁV DO 
PRIMÁRNEHO PRÁVA EÚ

Lisabonská zmluva9 prináša nové zameranie sa na 
ľudské práva zakotvujúce záväznosť Charty základných 
práv a deleguje ustanoveniam charty rovnakú právnu 
hodnotu, akú požívajú zmluvy. Hoci Charta obsahuje sadu 
práv týkajúcich sa seniorov, ako je právo na nediskrim-
ináciu, sociálne zabezpečenie, zdravotnú starostlivosť 
a  vzdelávanie, vzťahuje sa len na právny poriadok 
EÚ. Okrem toho mnoho práv ustanovených v Charte 
vyžaduje pre presadenie pozitívnu činnosť, napr. právo 
na slušné bývanie, preventívnu zdravotnú starostlivosť 
a vzdelanie, Charta nedáva Únii nové právomoci konať 
v týchto oblastiach.

Charta má predovšetkým určovať smer pre 
všetky politiky EÚ, čo znamená, že má zabezpečovať 
zohľadňovanie základných politických práv vo všetkých 
politických procesoch EÚ. Inštitúcie EÚ nemôžu podniknúť 
žiadne kroky, ktoré by porušovali práva uvedené 
v  Charte. Avšak členské štáty musia konať v  súlade 
s Chartou len pri výkone právnych predpisov EÚ, najmä 
ak aplikujú nariadenia a rozhodnutia EÚ alebo imple-
mentujú smernice EÚ. V  prípade, že sú v  rozpere so 
vnútroštátnymi predpismi, uplatní sa ústavný poriadok 
danej krajiny.

Na základe ich žiadosti bol prijatý Protokol10 , aby 
objasnil použiteľnosť Charty v  Poľsku a  Spojenom 
kráľovstve. To však tieto krajiny nezbavuje povinnosti 
konať v súlade s Chartou11.

9  Čl. 6 ZFEU
10 www . eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:   

C:2007:306:0156:0157:EN:PDF
11 ako pripomenul ESD v spojených prípadoch C-411/10 a 

C-493/10
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DOBRÉ VEDIEŤ

Článok 3 (ďalej len „právo na osobnú 
integritu“), článok 21 („zákaz diskriminácie“) 
a článok 25 („ďalej len práva starších“) listiny 
sú obzvlášť dôležité pre seniorov. AGE vydalo 
dva dokumenty, ktoré vysvetľujú, akým 
spôsobom sa ustanovenia listiny vzťahujú na 
starších ľudí. Môžete ich nájsť na webových 
stránkach AGE, pod sekciou antidiskriminácia.

Príklad, kedy bola Charta použitá: Smernica 
EÚ o rovnosti žien a mužov12 umožňuje členským 
štátom povoliť poisťovacím spoločnostiam uplatniť 
primerané rozdiely vo výške poistného a poistného 
plnenia, kde zohľadnenie pohlavia je určujúcim 
faktorom pri posúdení rizika. Po sťažnostiach 
belgickej organizácie spotrebiteľov Achats, Európsky 
súdny dvor (ESD) rozhodol, že výnimka v článku 
5.2 nie je zlučiteľná s článkom 21 a 23 Charty a je 
neplatná s účinnosťou od 21. Decembra 2012. 
Tento rozsudok EDS pripisuje značnú váhu Charte 
základných práv EÚ.

Viac informácií o dopadoch tohto rozsudku nájdete 
v časti II.

12  Čl. 5.2 Smernice EÚ 2004/113/EC
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Avšak Charta nemôže byť použitá napríklad pri nároku 
plynúcom z vlastníckeho práva, pretože neexistuje žiadne 
právne ustanovenie EÚ, ktoré by garantovalo toto právo, 
a Charta obsahuje článok, ktorý stavia vlastnícke právo 
výlučne do kompetencií vnútroštátnych súdov. V týchto 
prípadoch sa občania môžu obracať na Európsky súd pre 
ľudské práva pri Rade Európy) po tom, ako boli vyčerpané 
všetky vnútroštátne opravné prostriedky.

Pre viac informácií o Rade Európy a Európskom súde 
pre ľudské práva sa obráťte na časť III.

PRIZNANIE PRÁVNEJ SUBJEKTIVITY 
EÚ, KTORÉ UMOŽNILO PRISTÚPENIE 
K MEDZINÁRODNÝM DOKUMENTOM

Lisabonská zmluva zavádza jednotnú právnu subjek-
tivitu pre Európsku úniu, ktorá jej umožňuje uzatvárať 
medzinárodné dohody a vstupovať do medzinárodných 
organizácií. EÚ je teraz schopná vystupovať a prijímať 
akty ako jednotný subjekt.

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postih-
nutím (UNCRPD) je prvým medzinárodným dohovorom 
o ľudských právach ratifikovaný EÚ. Tento dohovor je 
určený ako ľudskoprávny nástroj k rozvoju sociálneho 
rozmeru. Od 22. Januára 2011 je ním EÚ v rámci svojich 
právomocí viazaná, čo znamená, že Únia musí prijať 
opatrenia potrebné pre ochranu práv osôb so zdravotným 
postihnutím vo všetkých svojich činnostiach. Toto je 
dôležitým nástrojom, ktorý umožní EÚ dosiahnuť pokrok 
v rozdielnych otázkach podpory rovných príležitostí pre 
osoby so zdravotným postihnutím, ako je dostupnosť, 
začlenenie a podpora samostatného bývania. V auguste 
2012 22 členských štátov EÚ ratifikovalo Dohovor a 18 
z nich ratifikovalo opčný protokol. Kompletný zoznam 
zmluvných strán UNCRPD možno nájsť na stránkach 
OSN (pozri užitočné odkazy) Strany viazané UNCRPD 
(t.j. členské štáty, ktoré ho ratifikovali) musia predkladať 
pravidelné správy o  tom, ako prijímajú opatrenia na 
naplnenie práva zakotveného v UNCRPD.

Lisabonská zmluva tiež obsahuje právnu povinnosť 
EÚ, pristúpiť k  Európskemu dohovoru o  ľudských 
právach (ECHR/EDĽP). Tento ponúka ochranu základných 
občianskych a politických práv a poskytuje nástroje pre 
ich vymáhanie prostredníctvom Európskeho súdu pre 
ľudské práva, ktorý je orgánom Rady Európy a  sídli 
v  Štrasburgu. Jedinci, ktorí svoje práva považujú za 
porušované v jednej krajine, môžu priniesť svoj prípad 
pred Štrasburský súd po vyčerpaní domácich pros-
triedkov. Zatiaľ čo všetky členské štáty už sú zmluvnými 
stranami európskeho dohovoru o  ľudských právach, 

samotná EÚ v súčasnosti nie je. Aj napriek tomu, že je 
EÚ založená na dodržiavaní základných práv, ktorých 
dodržiavanie zabezpečuje Európsky súdny dvor, EDĽP 
a jeho súdny mechanizmus sa pre európske právne akty 
formálne neuplatní. Na druhej strane, všetky členské 
štáty EÚ, ako zmluvné strany dohovoru majú povinnosť 
ho rešpektovať aj v prípadoch uplatnenia, či implemen-
tácie európskeho práva. Tento rozdiel bude odstránený, 
keď sa stranou dohovoru stane EÚ, ako taká.

Keď sa tak stane, bude právny systém EÚ pod 
nezávislou externou kontrolou a právne medzery budú 
riešené tak, že európskym občanom bude poskytnutá 
taká ochrana proti aktom EÚ, akú teraz požívajú voči 
aktom jednotlivých členských štátov. Proces pristúpenia 
EÚ k  dohovoru a  jeho metódy sú teraz v  priebehu 
rokovaní, po ktorého dokončení budú môcť európski 
občania podať žalobu na EÚ k Súdu pre ľudské práva, 
v prípade že považujú ktorékoľvek z práv uvedených 
v EDĽP za porušené zo strany opatrení EÚ.
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Rozpočet a financovanie 
EÚ

Rozpočet EÚ predstavuje približne 1,1% z celkového 
hrubého národného dôchodku (HND) 28 členských 
štátov EÚ. Celkový rozpočet na rok 2012 činil 129,1 
miliárd eur v platbách ( na krytie výdavkov zo záväzkov 
prijatých v priebehu bežného účtovného obdobia alebo 
predchádzajúcich rokov) a  147,2 miliárd eur (3,8%) 
v  záväzkoch (celkové náklady na právne záväzky 
z operácií, ktoré majú byť vykonávané viac ako 1 rok).

Rozpočet EÚ je takmer výhradne financovaný 
z vlastných zdrojov EÚ (99%), ktoré sú doplnené o ďalšie 
zdroje príjmov. Existujú tri druhy vlastných zdrojov:

• clá na dovoz z krajín mimo EÚ a odvodov z produkcie 
cukru (členské štáty si ponechajú 25% na pokrytie 
nákladov na zber)

• daň z pridanej hodnoty (DPH) – štandardné percento je 
uvalené na harmonizovaný základ DPH každej krajiny 
EÚ a pravidlá zabraňujú aby menej prosperujúce krajiny 
platili neúmerné množstvá,

• štandardné percento je vyberané z hrubého národného 
dôchodku každej krajiny EÚ.
Ďalšími zdrojmi príjmov sú napr. dane z  platov 

zamestnancov EÚ, príspevky nečlenských krajín na 
určité programy, pokuty uložené spoločnostiam kvôli 
porušovaniu predpisov hospodárskej súťaže.

VIACROČNÝ FINANČNÝ RÁMEC (VFR)
Viacročný finančný rámec je súčasťou fungovania EÚ 

od roku 1988. Na začiatku pokrýval obdobie 5 rokov, 
no od roku 2000 zavádza rozpočet EÚ implementovaný 
pre výkon politických priorít na nasledujúcich 7 rokov. 
Stanovením limitov pre každú kategóriu výdavkov VFR 
ukladá rozpočtovú disciplínu a zabezpečuje, že výdavky 
Únie sa vyvíjajú riadnym spôsobom v  medziach jej 
vlastných zdrojov a v súlade s cieľmi jej politiky. VRF 
je navrhovaný Európskou komisiou, ktorá o ňom jedná 
s Parlamentom a Radou, kým všetky tri inštitúcie nedo-
siahnu dohody. Potom je rozdelený na podrobnejšie 
ročné rozpočty, ktoré majú byť schvaľované každý rok. 
VFR značne uľahčuje dohodu o ročnom rozpočte medzi 
Radou a Parlamentom. 
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Nasledujúci viacročný finančný rámec je v  štádiu 
rokovaní od začiatku roka 2011. Európska komisia najprv 
navrhne celkovú rozpočtovú štruktúru a potom je každý 
program EÚ detailne popísaný v konkrétnom návrhu. 
Európska komisia na jeseň 2011 zverejnila návrhy na:

• Európsky program pre zamestnanosť a sociálne 
inovácie

• Program právo a občianstvo, okrem iného zahŕňajúci 
práva seniorov.

ZAPOJTE SA

Organizácie seniorov majú možnosť 
ovplyvniť budúci rozpočet EÚ 
lobingom u svojich národných vlád a tiež 
u europoslancov (členovia Európskeho 
parlamentu). To je obzvlášť dôležité v dobe, 
kedy sa diskutuje o budúcom VFR a vyjednáva 
sa o rozpočtoch pre jednotlivé európske 
programy do budúcna.

Európske mimovládne organizácie, ako je 
AGE, tiež kontaktujú EP prostredníctvom 
porady, ktorej obsahom sú budúce programy 
relevantné pre skupinu občanov, ktorých 
zastupujú. Tieto mimovládne organizácie 
spájajú svoje sily, aby lepšie koordinovali 
svoje postoje a zefektívnili loby v európskom 
parlamente a členských štátoch, aby tak mohli 
ovplyvniť výsledky rokovaní o budúcom VFR.

FINANČNÉ RIADENIE
Na základe platného VFR a rozpočtových zásad na 

nasledujúci rok, Európska komisia v lete pripravuje návrh 
rozpočtu na budúci rok, ktorý predloží Rade a Parlamentu. 
Rozpočtový orgán, ktorý sa skladá z Rady a Parlamentu, 
mení a prijíma návrh rozpočtu spoločne.

DOBRÉ VEDIEŤ

Financovanie EÚ 
relevantné pre seniorov

Spolu s Výborom regiónov a Európskou 
komisiou, AGE vydalo publikácie o príslušných 
programoch EÚ, ktoré môžu podporovať 
činnosti zamerané na seniorov. Brožúra 
„Ako podporiť aktívne starnutie v Európe, 
EÚ podporujúca miestnych a lokálnych 
aktérov“ (2010) je k dispozícii v troch jazykoch 
(angličtina, francúzština a nemčina) spolu 
s inými publikáciami AGE na: www. age-
platform.eu/en/age-publications- and-other-
resources/age-publications 
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Stratégia Európa 2020
Európa 2020 je stratégiou rastu EÚ pre prebiehajúce 

desaťročie. Nahrádza Lisabonskú stratégiu (2000-2010) 
a  jej cieľom je vytvoriť sociálnu trhovú ekonomiku, 
ktorá bude konkurencieschopná, inovatívna, udržateľná 
a  inkluzívna. Jej cieľom je podporovať udržateľnosť 
ekonomického modelu troma spôsobmi:

• Ekonomická udržateľnosť, tzv. „inteligentný rast“: 
v  súvislosti s  globalizáciou vznikajúcich ekonomík 
musí európska ekonomika založiť svoju kompar-
atívnu výhodu na konkurencieschopnosti, inovácii 
a znalostiach.

• Sociálna udržateľnosť, tzv. „inkluzívny rast“: stratégia 
Európa 2020 si dáva za cieľ klásť osobitý dôraz na 
zamestnanosť, zvýšenie úrovne účasti vo vzdelávaní 
a  zamestnateľnosť. Tiež sa snaží dosiahnuť plnej 
pracovnej rovnosti medzi mužmi a  ženami a  znížiť 
rozsah chudoby.

• Udržateľnosť životného prostredia, tzv. „udržateľný 
rast“: cieľom je zabezpečiť, že európska ekonomika 
podstúpi prechod smerom k nízkouhlíkovému ekonom-
ickému modelu, s cieľom bojovať proti klimatickým 
zmenám a vytvárať nové zdroje hospodárskeho rastu.

5 HLAVNÝCH CIEĽOV STRATÉGIE 
EURÓPA 2020

Zamestnanosť: 75% ľudí vo veku 20-64 rokov bude 
zamestnaných.

Výskum, rozvoj a inovácie: 3% hrubého domáceho 
produktu EÚ (zahŕňajúci verejný a  súkromný) budú 
investované do výskumu, rozvoja a inovácií.

Klimatické zmeny/energia
• emisie skleníkových plynov majú byť o 20% nižšie, než 

v roku 1990(alebo dokonca o 30%, ak sú podmienky 
priaznivé)

• 20% energie z obnoviteľných zdrojov

• 20% zvýšenie energetickej účinnosti

Vzdelávanie
• Zredukovanie predčasného ukončenia školskej 

dochádzky pod 10%

• aspoň 40% 30-34 ročných úspešne absolvujúcich 
vzdelanie tretieho stupňa
Chudoba/sociálne vylúčenie: aspoň o 20 miliónov 

menej ľudí na pokraji chudoby, či priamo chudobných 
a sociálne vylúčených.

Vo svetle týchto cieľov musia členské štáty stanoviť 
svoje vnútroštátne ciele, berúc pritom do úvahy ich 
príslušné východiskové pozície a národné podmienky. 
Robia tak podľa svojich domácich rozhodovacích 
procesov a za pomoci dialógu s Komisiou, ktorá má za 
úlohu overiť súlad s hlavnými cieľmi stanovenými EÚ.

SEDEM HLAVNÝCH INICIATÍV 
STRATÉGIE 2020

Európska komisia spustila 7 hlavných iniciatív, ktoré 
majú prispieť k dosiahnutiu vyššie uvedených cieľov (pre 
viac informácií o príslušných kľúčových iniciatívach pozri 
časť II):

Pre podporu inteligentného rastu:

• Digitálna agenda pre Európu (t.j. Informačné 
a komunikačné technológie)

• Únia inovácií (t.j. výskum a rozvoj)

• Mládež v  pohybe (napr. vzdelávanie, odborná 
príprava, práca a podnikanie pre mladých ľudí)
Pre podporu udržateľného rastu:

• Európa efektívne využívajúca zdroje (pre podporu 
lepšieho využívania prírodných zdrojov)

• priemyselná politika vo veku globalizácie
Pre podporu inkluzívneho rastu:

• Program pre nové zručnosti a pracovné miesta (t.j. 
politika zamestnanosti)

• Európska platforma pre boj proti chudobe (zahŕňa 
sociálne začlenenie, boj proti chudobe, penzijné 
zdravie a dlhodobé reformy starostlivosti)
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Európsky semester
Súčasná kríza odhalila jasnú potrebu silnejšieho 

hospodárskeho riadenia a  koordinácie na úrovni EÚ. 
Až do teraz rokovania o  ekonomických prioritách 
a štrukturálnych reformách medzi EÚ a členskými štátmi 
prebiehali prostredníctvom rôznych procesov. Správy 
boli vydávané oddelene a rozhodnutia vydávané počas 
celého roka, bez nejakej jasnejšej synergie a väzieb. 
To je dôvod prečo Komisia navrhla vytvoriť komplexný 
proces koordinácie politík, tzv. Európsky semester. Táto 
nová riadiaca štruktúra bola členskými štátmi schválená 
v septembri 2010.

Európsky semester je ročný cyklus ekonomickej 
a fiškálnej koordinácie politík a  súčasne prostriedok, 
ktorý má zabezpečiť inteligentný a udržateľný rast do 
konca tohto desaťročia. Pomocou tohto procesu Komisia 
vyhodnotí, či a do akej miery dovolia  záväzky prijaté 
členskými štátmi Európskej únii splniť svoje ciele pre rok 
2020 v základných oblastiach ako je zamestnanosť, ceny, 
výskum a vývoj, vzdelávanie, či boj proti chudobe.

ROČNÁ ANALÝZA RASTU (RAR)
Každoročne v novembri Európska komisia vydáva 

Ročnú analýzu rastu. Tá zahŕňa ako prehľad o  dosi-
ahnutom pokroku, tak predpovede spájajúce tri 
hlavné pramene dohľadu: fiškálny, makroekonomický 
a tematický (štrukturálne a rast podporujúce reformy).

JARNÉ ZASADNUTIE EURÓPSKEJ RADY
Jarné zasadnutie Európskej rady – na základe ročnej 

analýzy rastu, zhŕňa:

• celkovú makroekonomickú situáciu

• pokrok v piatich cieľoch na úrovni EÚ

• pokrok v rámci siedmych hlavných iniciatív.
Poskytuje politické smerovanie zahŕňajúce fiškálne, 

makroekonomické štrukturálne reformy, rast rozví-
jajúcich sa oblastí a rady o ich prepojení.

PROGRAMY STABILITY A KONVERGENCIE 
A NÁRODNÉ PROGRAMY REFORIEM (NPR)

Členské štáty potom prezentujú svoje strednodobé 
rozpočtové stratégie vo svojich programoch stability 
a konvergencie a určujú aktivity, ktoré majú byť naplnené 
v NPR (v  oblastiach ako je zamestnanosť, výskum, 
inovácie, energetika alebo sociálne začlenenie). Tieto 
dva dokumenty sú v apríli zaslané na prehodnotenie 
Komisii.

ODPORÚČANIA PRE JEDNOTLIVÉ KRAJINY
Pripravované sú Komisiou na základe jej posudkov 

o  vykonávaní politických odporúčaní v  priebehu 
predošlého roka. Sú k nim pripojené detailné analýzy 
národných reformných programov a programov stability/
konvergencie, ktoré členské štáty potvrdili v apríli. Keď 
sú tieto odporúčania schválené na júnovom zasadaní 
Európskej rady a formálne prijaté Radou ministrov v júli, 
majú sa stať pomocou členským štátom pri príprave 
a  prijímaní ich vnútroštátnych hospodárskych politík 
a rozpočtov na budúci rok.

NÁRODNÉ SOCIÁLNE SPRÁVY 
Národné sociálne správy nahradili predošlé Národné 

akčné plány sociálneho začlenenia a Národné strategické 
správy o sociálnej ochrane. Národné strategické správy 
by mali byť v apríli predložené národnými vládami Komisii, 
spolu s ich Národnými reformnými programami (NRP), 
a pokiaľ ide o obsah, mali by byť koherentné a dopĺňať 
NRP. Národné strategické správy majú hrať dôležitú úlohu 
v rámci Európskeho semestra, pretože podporujú dosi-
ahnutie sociálnych cieľov Stratégie Európa 2020. Tiež sú 
podkladom pre vypracovanie výročnej sociálnej správy 
vypracovanej Výborom pre sociálnu ochranu (SPC), ktorá 
má informovať národné a európske zúčastnené strany 
o pokroku v oblasti sociálnych politík na národnej úrovni. 
Aby to bolo možné, Národné strategické správy majú 
zahŕňať najmä tri oblasti - Otvorenej metódy koordinácie 
v sociálnej politike, a to sociálne začlenenie, dôchodky 
a zdravotnú starostlivosť a dlhodobú starostlivosť (pozri 
nasledujúci odsek o  Otvorenej metóde koordinácie 
v sociálnej politike).
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Avšak do augusta 2012 len 14 členských štátov 
potvrdilo svoje Národné strategické správy, ktoré 
navyše nezahŕňali všetky tri oblasti Otvorenej metódy 
koordinácie v  sociálnej politike. Je stále nejasné ako 
vážne sa budú národné vlády k týmto správam stavať 
do budúcna. Národné reformné programy sú dobrovoľné 
a neexistujú tu žiadne sankcie v prípade, že členský štát 
predloží svoju správu s oneskorením alebo neprodukuje 
žiadnu.

 

ZAPOJTE SA

AGE plánuje zapojiť svojich členov do 
pripravovaného Ročného prieskumu 
rastu a podporuje ich v ovplyvňovaní 
prípravy Národných reformných programov 
a Národných strategických správ. Organizácie 
seniorov sa naozaj môžu obracať na 
príslušné ministerstvá (práce, sociálnych 
a ekonomických záležitostí), aby sa aktívne 
zúčastnili navrhovania, vykonávania, 
hodnotenia a vymedzenia priorít ich národných 
politík a zabezpečili tak, že ich obavy budú 
brané do úvahy. Na jeseň, na základe 
hodnotenia našich členov, AGE pripravuje 
spoločnú analýzu a určuje body všeobecného 
záujmu, v ktorých má byť zvýšená úroveň 
v rámci EÚ, v snahe ovplyvniť nasledujúci 
Európsky semester.

Zdroj: Európska Komisia

Európsky semester : Kto robí čo a kedy ?
Európska komisia Európska rada / Rada Členské štáty Európsky parlament

November

**Jesenná hospodárska predpoveď 

VŠEOBECNÉ PRIORITY
Komisia zverejňuje Ročný prieskum rastu 
(RPR) a Správa o mechanizme varovania

ROZPOČTY: Názory Komisie na hrubé 
rozpočtové plány

EUROGROUP
Ministri financií rozoberajú názory EK 
na hrubý rozpočtový plán

December
RADA
Národný minister študuje RPR a 
príjma závery

IMPLEMENTÁCIA
Členské štáty príjmajú rozpočty

Január Hospodársky dialóg ohľadom 
RPR

Február **Zimná hospodárska predpoveď

Marec
SKORÉ VAROVANIE
Komisia zverejňuje podrobné posudky 
krajín s možnými hospodárskymi rizikami

EURÓPSKA RADA
Vodcovia EÚ príjmajú hospodárske 
priority vychádzajúc z RPR

Hospodársky dialóg ohľadom 
Európskej rady/RPR

Apríl *1. údaje Eurostatu o dlhu/deficíte

IMPLEMENTÁCIA
Členské štáty predkladajú svoje 
Programy stability a konvergencie (pre 
rozpočtovú politiku) a Národné programy 
reformy (pre hospodársku politiku))

Máj

**Jarná hospodárska predpoveď
RADY “NA ZAKÁZKU”
Komisia navrhuje špecifické odporúčania 
pre danú krajinu (ŠO) pre rozpočtovú, 
hospodársku a sociálnu politiku

Jún RADA
Národní ministri rozoberajú ŠO

Júl EURÓPSKA RADA
Vodcovia EÚ príjmajú konečné ŠO

Hospodársky dialóg ohľadom 
ŠO

August

September

Október *potvrdené  údaje Eurostatu o dlhu/
deficíte

IMPLEMENTÁCIA
Členské štáty predkladajú hrubé 
rozpočtové plány + Programy hospodár-
skeho partnerstva (krajiny procedúry 
nadmerného deficítu)



Kapitola 1 I Právny rámec EÚ a politický kontext I 19

OTVORENÁ METÓDA KOORDINÁCIE 
V SOCIÁLNEJ POLITIKE

Otvorená metóda koordinácie v  sociálnej politike 
(OMC/OMK) je dobrovoľný proces politickej spolupráce, 
založenej na dohode o spoločných cieľoch a spoločných 
ukazovateľoch, ktoré ukazujú, ako sa dá pokrok v dosa-
hovaní týchto cieľov merať. Používa sa v  oblastiach 
politiky, kde má podľa zmlúv Európska únia obmedzené 
právomoci, avšak členské štáty sa zhodnú na tom, že 
spolupráca na európskej úrovni je prínosom.

Metóda otvorenej koordinácie v  sociálnej oblasti 
a v oblasti sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia 
zahŕňa tri konkrétne politické smery:

• odstránenie chudoby a sociálneho vylúčenia;

• primerané a udržateľné dôchodky;

• prístupná, kvalitná a udržateľná dlhodobá zdravotná 
starostlivosť.
OMK v sociálnej oblasti sa tiež snaží rozvíjať vzájomný 

vzdelávací proces tým, že predstavuje a  podporuje 
špecifické politiky, programy, či inštitucionálnu štruktúru, 
ktorú v  praxi jednotlivých štátov považuje za dobrý 
príklad. Jedným z kľúčových nástrojov v tejto oblasti sú 
PeerReview semináre o sociálnej ochrane a sociálnom 
začlenení, ktoré podporujú šírenie dobre fungujúcich 
postupov v  jednotlivých členských štátoch podľa 
hodnotenia účinnosti kľúčových politík a inštitúcií.

Záujmové skupiny občianskej spoločnosti, akými 
sú napríklad organizácie seniorov, by mali byť konzul-
tované národnou vládou v  každej fáze OMK – od 
vývoja národných politík, po monitoring implemen-
tácie členskými štátmi. Národné vlády by tiež s týmito 
skupinami mali konzultovať prípravu ich správ pre 
Európsku komisiu. Bohužiaľ reálna situácia je úplne iná 
a v mnohých členských štátoch sú tieto správy vypracov-
ávané úradníkmi bez zapojenia občianskej spoločnosti.

.

ZAPOJTE SA

Organizácie seniorov by mali nadviazať 
kontakt s úradníkmi zodpovednými 
za vypracovanie národnej stratégie v oblasti 
sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia. 
Napríklad Ministerstvo sociálnych vecí (pre 
sociálne začlenenie) a Ministerstvo financií 
(pre oblasť dôchodkov) a Ministerstvo 
zdravotníctva alebo sociálnych vecí (pre 
zdravie a dlhodobú zdravotnú starostlivosť).

Po vydaní Národnej sociálnej správy 
organizácie seniorov musia tiež vykonať 
vlastnú analýzu národných politík. Musia 
vyvinúť vlastné hodnotenie dosiahnutého 
pokroku a navrhnúť pripomienky v oblastiach, 
kde je potrebné zlepšenie.

 

Spätnú väzbu vašej organizácie 
na zapojenie sa do prípravy 
Národných sociálnych správ môžete zasielať 
AGE, ktorá ju následne posunie Európskej 
komisii. Táto aktivita sa uskutočňuje 
s pomocou expertných skupín AGE v oblasti 
sociálnej ochrany, sociálneho začlenenia 
a zdravia. Každoročne AGE informuje svojich 
členovo zverejnení Národných sociálnych 
správ na internetovej stránke Komisie 
a podporuje ich v analyzovaní týchto správ 
a poskytovaní spätnej väzby. AGE následne 
posiela zozbierané príspevky Komisii, ktorá 
tieto informácie používa na vypracovanie 
konkrétnych odporúčaní pre danú krajinu. 
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Užitočné odkazy
• EUR-Lex – portál práva EÚ:  

www.eur-lex.europa.eu/en/treaties/index.htm

• Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre 
spravodlivosť:  
www.ec.europa.eu/justice/mission/index_en.htm

• Webová stránka Európskej komisie o Lisabonskej 
zmluve:  
www.europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_en.htm

• Webová stránka Európskej komisie o procese 
posúdenia vplyvu:  
www.ec.europa.eu/governance/impact/
index_en.htm

• Webová stránka Európskej komisie o 
Európskej občianskej iniciatíve:  
www.ec.europa.eu/citizens-initiative/public/
welcome

• Brožúra “Poradenstvo Európskych sociálnych 
partnerov, ako to funguje“:  
www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId
=en&pubId=6152&furtherPubs=yes 

• e-Justice portal (pomáha občanom pochopiť, ktorý 
súd je príslušný v ich kauze):  
https://e-justice.europa.eu/home.do

• Rozpočet EÚ:  
www.ec.europa.eu/budget/explained/myths/
myths_en.cfm

• Webová stránka Európskej komisie o Dohovore OSN 
o právach osôb so zdravotným postihnutím: 
www.ec.europa.eu/justice/discrimination/
disabilities/convention/index_en.htm

• Webová stránka európskeho fóra zdravotne postih-
nutých (EDF) a Dohovoru OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím:  
www.edf-feph.org/Page_Generale.
asp?DocID=13854&thebloc=30214

• Webová stránka OSN o Dohovore o právach osôb so 
zdravotným postihnutím:  
www.un.org/disabilities/default.asp?id=150

• Webová stránka Rady Európy (zahŕňajúca podrob-
nosti o pristúpení EÚ k EDĽP, ako aj úplné znenie 
dohovoru a jeho protokolu):  
www.coe.int/lportal/web/coe-portal/what-we-do/
human-rights/eu-accession-to-the-convention

• Viacročný finančný rámec (MFF/VFR) 2014-2020: 
www.ec.europa.eu/budget/reform

• Európa 2020: 
 www.ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm

• Európsky Semester:  
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/

• Otvorená metóda koordinácie v sociálnej oblasti:  
www.ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=750&langId=en

 

http://www.ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
http://www.ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6152&furtherPubs=yes
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6152&furtherPubs=yes
http://www.ec.europa.eu/budget/explained/myths/myths_en.cfm
http://www.ec.europa.eu/budget/explained/myths/myths_en.cfm
http://www.ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/convention/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/convention/index_en.htm
http://www.edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID=13854&thebloc=30214
http://www.edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID=13854&thebloc=30214
http://www.coe.int/lportal/web/coe-portal/what-we-do/human-rights/eu-accession-to-the-convention
http://www.coe.int/lportal/web/coe-portal/what-we-do/human-rights/eu-accession-to-the-convention
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=750&langId=en
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=750&langId=en
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Na základe zmlúv EÚ prijímajú inštitúcie zodpovedné 
za rozhodovací proces politické priority a  spúšťajú 
procesy na ich realizáciu. V časti II nájdete prehľad tých, 
ktoré sú pre seniorov najviac relevantné.

Aktívne občianstvo 
a hlas starších pri 
tvorbe politík

Ako ukazujú údaje z  posledného eurobarometra, 
z  meraní verejnej mienky v  Európskej únii, dôvera 
v EÚ od jesene roku 2011 klesla a teraz dosahuje svojej 
najnižšej úrovne vôbec. Európska únia a  jej inštitúcie 
trpia nedostatkom demokracie a  kvôli zložitosti 
metód ich fungovania sú pre bežného občana zdanlivo 
nedosiahnuteľné. To je ešte väčším problémom od 
vypuknutia krízy v roku 2008. V septembri 2012 len 31% 
občanov uviedlo, že veria Európskej únii, v porovnaní 
s 57% zo septembra roku 2007. 

OBČIANSKY DIALÓG 
A PARTICIPATÍVNA DEMOKRACIA

Pre preklenutie priepasti medzi EÚ a  jej občanmi 
Lisabonská zmluva predstavila nový článok 11, o partici-
patívnej demokracii. Tento článok zakotvuje dôležitosť 
občianskeho dialógu a zvyšuje možnosti občianskych 
združení zúčastniť sa európskeho procesu tvorby politík. 
Zavádza povinnosť konzultácie organizácií občianskej 
spoločnosti v rámci procesu tvorby politiky: inštitúcie 
musia „dať občanom a reprezentatívnym združeniam 
možnosť oznamovať a verejne si vymieňať svoje názory 
na všetky oblasti činnosti Únie“, „dodržiavať otvorený, 
transparentný a pravidelný dialóg so zastupiteľskými 
združeniami a občianskou spoločnosťou” a „vykonávať 
rozsiahle konzultácie s dotknutými stranami, s cieľom 
zabezpečiť, aby činnosti Únie boli koherentné 
a transparentné“.

EURÓPSKA OBČIANSKA INICIATÍVA
Jedným z nových prvkov obsiahnutých v Lisabonskej 

zmluve s  cieľom posilniť participatívnu demokraciu 
a zapojenie občanov do rozhodovacieho procesu EÚ, je 
Európska občianska iniciatíva (ECI/EOI) platná od apríla 
2012. Tento nový nástroj umožňuje minimálne 1 miliónu 
občanov, pochádzajúcich z aspoň 1/4 členských štátov 
EÚ, vyzvať Európsku komisiu, aby predložila legislatívne 
návrhy v oblastiach, v ktorých má Komisia právomoc tak 
urobiť.

DOBRÉ VEDIEŤ

Občiansky dialóg si netreba zamieňať 
so sociálnym dialógom. Ide o dva rôzne 
koncepty. Občiansky dialóg má všeobecnú 
povahu a týka sa verejnej politiky ako celku, 
zatiaľ čo sociálny dialóg zahŕňa špecifické 
makroekonomické sféry a vymedzuje jasné 
ciele aj štandardných aktérov: orgány verejnej 
správy, zamestnávateľov a pracovníkov.

 

AGE vydalo „Sprievodcu pre 
občiansky dialóg o podpore 
a sociálnom začlenení seniorov“, ktorý 
obsahuje úlohy a povinnosti jednak pre 
organizácie seniorov, ale aj pre príslušné 
orgány verejnej moci. Tieto majú zabezpečiť, 
že občiansky dialóg o starnutí sa stane 
realitou: www.age-platform.eu/en/action-
name-02

II. Opatrenia EÚ na podporu 
práv seniorov
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Po zhromaždení týchto podpisov a  ich overení 
členskými štátmi, musí byť občianska iniciatíva 
predložená Komisii. Od tej chvíle má Komisia tri mesiace 
na posúdenie žiadosti zo strany občanov. Medzitým 
budú organizátori prijímaní v Komisii a budú tiež mať 
možnosť prezentovať ich iniciatívu na verejnom vypočutí, 
ktoré usporiada Európsky parlament. Komisia potom vo 
verejnom dokumente uvedie svoje závery ohľadom 
iniciatívy, akcie, ktoré prípadne plánuje realizovať 
a vysvetlenie svojich úvah.

UŽITOČNÉ ODKAZY A ZDROJE
• Viac informácií o EOI:  

www.ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/
citizens_initiative/docs/eci_work_en.pdf

• Hlavná stránka EOI:  
www.ec.europa.eu/citizens-initiative/public/
welcome

• Nariadenie EP a Rady o EOI:  
www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?u
ri=OJ:L:2011:065:0001:0022:EN:PDF

DOBRÉ VEDIEŤ

Praktické opatrenia, podmienky 
a postupy ohľadom EOI boli stanovené 
v novom nariadení, navrhnutom Európskou 
komisiou a prijatom Európskym parlamentom 
a radou (viď užitočné odkazy nižšie).

Antidiskriminácia
Európsky antidiskriminačný zákon stanovuje stály 

súbor práv a  povinností v  rámci všetkých krajín EÚ, 
vrátane postupov, ktorých cieľom je pomôcť obetiam 
diskriminácie. Vďaka tejto právnej úprave majú občania 
nárok na:

• právnu ochranu proti priamej a nepriamej diskriminácii 
na základe rasy alebo etnického pôvodu v  oblasti 
vzdelávania, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej 
starostlivosti a prístupe k tovaru a službám;

• rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a vzdelávaní, bez 
ohľadu na rasový alebo etnický pôvod, náboženstvo 
alebo presvedčenie, sexuálnu orientáciu, zdravotné 
postihnutie, či vek;

• prijať opatrenia na boj proti diskriminácii z  vyššie 
uvedených dôvodov;

• prijímať pomoc od národných organizácií, presad-
zujúcich rovnaké zaobchádzanie a pomoc obetiam 
rasovej diskriminácie;

• podať sťažnosť prostredníctvom súdneho alebo 
správneho (zmierovacie konanie – konciliácia) 
orgánu a očakávať primerané sankcie pre tých, ktorí 
diskriminujú.

PODPORA ROVNOSTI V ZAMESTNANÍ
Smernica o rovnosti v zamestnaní prijatá v roku 2000 

(pozri kapitolu o zamestnanosti) je prvým nástrojom EÚ, 
ktorý sa snaží bojovať proti diskriminácii na základe veku. 
Ustanovuje všeobecný rámec boja proti diskriminácii na 
základe náboženského vyznania alebo viery, zdravot-
ného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie, ale 
bohužiaľ sa obmedzuje len na oblasť zamestnanosti 
a povolania.

Podľa článku 6 tejto smernice, zákaz diskriminácie na 
základe veku nie je absolútny a členské štáty si môžu 
zvoliť oblasti, kde rozdielne zaobchádzania na základe 
veku môže byť opodstatnené. V dôsledku toho niektoré 
členské štáty definovali osobitné výnimky, kým iné prijali 
voľný výklad, ktorý umožňuje mnoho neoprávnených 
prípadov diskriminácie na základe veku, ktorá je akcepto-
vaná základe stereotypov a všeobecných predpokladov. 
Ako vysvetľuje Európska sieť expertov v oblasti antidis-
kriminácie: „To robí samotné srdce zákazu diskriminácie 
na základe veku ľahko zraniteľné, a tiež to znamená, že 
musí byť určená starostlivá rovnováha, ktorá zabezpečí, 
že tento zákaz má zmysel.“

http://www.ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/docs/eci_work_en.pdf
http://www.ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/docs/eci_work_en.pdf
http://www.ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
http://www.ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:EN:PDF
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:EN:PDF
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To znamená, že úloha judikatúry v tomto smere je 
dôležitý nástroj pre určenie podmienok pre odôvod-
nenie. Aj keď to znamená vyšetrovanie prípad od 
prípadu, zdá s, že niektoré spoločné kritériá vznikajú 
v dôsledku uplatňovania smernice Súdnym dvorom EÚ:

• Zásada zákazu diskriminácie na základe veku je 
všeobecnou zásadou práva EÚ, ktorá je konkreti-
zovaná v smernici 2000/78 a musí mať plný úžitok 
pre d vnútroštátnymi súdmi13

• Zbavenie pracovníka práva na odstupné z dôvodu, 
že môže čerpať starobný dôchodok je diskriminácia 
na základe veku – toto opatrenie bolo použité aj pri 
tých obdržia dôchodok, aj pri tých, ktorí naň majú 
právo, ale ešte sa rozhodnú pokračovať v práci.14

• Veková hranica, ktorá je opodstatnená a určená 
profesnými požiadavkami, môže byť odôvodnená15

• Povinný odchod do dôchodku môže byť odôvod-
nený v  prípadoch ako je vyhýbanie a  sporom 
o schopnosti zamestnancov pracovať po určitom 
veku, zaistenia rovnováhy medzi generáciami, 
efektívneho plánovania odchodu a náboru pracov-
níkov a  podpore náboru a  propagácie mladých 
ľudí16.

13 Mangold v. Helm, C – 144/04
14 Ingeniorforeningen i Danemark v. Region Syddanmark,   

C-499/08
15 Colin Wolf v. Stadt Frankfurt am Main, C-229/08
16 Gerhard Fuchs (C-159/10), Peter Köhler (C-160/10)   v. Land 

Hessen

ZAPOJTE SA

Je dôležité, aby organizácie 
zastupujúce seniorov sledovali 
implementáciu smernice o zamestnanosti 
vo svojej krajine tak, že budú pravidelne 
kontrolovať, či ich vnútroštátne právne 
predpisy a judikatúra bránia poslanie smernice 
a neslúžia naopak k legalizácii diskriminácie na 
základe veku.

OPATRENIA EÚ ZAMERANÉ NA 
BOJ PROTI DISKRIMINÁCII MIMO 
PRACOVNÉHO POMERU

Sledujúc lobistickú činnosť mimovládnych organizácií 
EÚ v  snahe presvedčiť európske inštitúcie o  vyššej 
potrebe akcií v  boji proti diskriminácii na úrovni EÚ,  
Európska komisia preskúmala možnosti rozšírenia 
právnych predpisov mimo oblasť zamestnania a v roku 
2008 podala návrh smernice o boji proti diskriminácii 
z dôvodu veku,, náboženského vyznania a sexuálnej 
orientácie mimo zamestnanie, ako výsledok Európskeho 
roka rovných príležitostí pre všetkých, 2007. 

Táto navrhovaná smernica sa vzťahuje na rovný 
prístup k tovarom a službám a je významným krokom 
vpred pri dosahovaní Európskej  únie bez diskrim-
inácie. Avšak, obsahuje špecifické ustanovenia, ktoré 
by mohli členským štátom umožniť zaobchádzanie so 
staršími ľuďmi inak, čo sa týka poisťovníctva, finančných 
produktov a prístupu k sociálnej ochrane. To znamená, 
že členské štáty by mali príliš široký priestor pre voľnú 
úvahu, čo by mohlo mať za následok rozdielne zaob-
chádzanie na základe veku, čo by mohlo vážne oslabiť 
účinnú ochranu seniorov zo strany práva EÚ.

O tomto návrhu stále prebieha diskusia medzi 
členskými štátmi v Rade ministrov. Bohužiaľ niektoré 
členské štáty sú proti nemu, a  keďže pre európske 
opatrenia o  zákaze diskriminácie je potrebné 
jednomyseľné rozhodnutie, je návrh zatiaľ blokovaný.

AGE spolupracuje s ostatnými antidiskriminačnými 
sieťami v  EÚ v  snahe zabezpečiť, aby  Rada v  rámci 
vyjednávania dospela k vylepšenému  návrhu smernice 
k, ktorý seniorom prinesie lepšiu ochranu.
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Okrem navrhovania právnych predpisov EÚ organizuje 
výročné fórum pre diskusiu a presadzovanie rovných 
práva  rovnakých príležitostí pre všetkých. Summit 
o  rovnoprávnosti je spoluorganizovaný Európskym 
predsedníctvom a Európskou komisiou a  jeho cieľom 
je zdieľať vedomosti a skúsenosti tak, aby bolo možné 
vyvinúť účinnejšie spôsoby boja proti všetkým formám 
diskriminácie.

ZAPOJTE SA

Seniori by sa mali zúčastňovať 
týchto debát na národnej úrovni 
a vysvetliť prečo je dôležité čeliť vekovej 
diskriminácii, ktorej sú vystavovaní starší 
ľudia v kontexte starnúcej populácie. 
Zhromažďovanie konkrétnych príkladov 
diskriminačných praktík, ako aj dobrá prax, 
sú užitočnými pri presviedčaní politikov, že 
práve toto je problém, ktorý je treba riešiť. 
Vzhľadom k tomu, že opatrenia EÚ v oblasti 
antidiskriminácie vyžadujú jednomyseľnosť, je 
dôležité, aby organizácie zastupujúce seniorov 
vo všetkých členských štátoch lobovali 
u svojich vlád za prijatie smernice.

 

Po našej výzve pre EÚ na 
vydanie opatrení na potláčanie 
vekových limitov finančných produktov, a 
tiež vďaka príkladom zhromaždeným členmi 
AGE demonštrujúcich prekážky v prístupe 
k zdravotnej starostlivosti, cestovaniu 
a poisteniu, ako aj k hypotékam, Európska 
komisia zriadila skupinu pre dialóg o poistení, 
ktorá združuje poistenie a bankový sektor 
s občianskymi spoločnosťami, ako sú AGE, 
aby mohli prediskutovať prekážky v prístupe k 
poisteniu a finančným produktom.

ROVNOSŤ POHLAVÍ
Rovnosť žien a mužov je základným princípom EÚ, 

zakotveným v zmluvách o EÚ17 a Charte základných 
práv18 . Veľká časť európskych textov je venovaná 
rovnosti pohlaví, vrátane smerníc týkajúcich sa 
prístupu k zamestnaniu, rovnakého odmeňovania, 
ochrany materstva, rodičovskej dovolenky a sociál-
neho zabezpečenia. Najviac relevantné pre staršie 
ženy sú:

• Smernica 2004/113/EC: rovnaké  zaobchádzanie 
s mužmi a ženami v prístupe a dodávkach tovarov 
a služieb;

• Smernica 2006/54/EC: rovné príležitosti a zaob-
chádzanie s mužmi a ženami v otázkach týkajúcich 
sa zamestnania a povolaní;

• Smernica 2010/41/EU: rovné zaobchádzanie 
s mužmi a ženami vykonávajúcimi živnostenskú 
činnosť.
Európsky inštitút pre rovnosť pohlaví bol založený 

v roku 2006 s cieľom poskytovať odborné znalosti, 
zlepšiť povedomie a zviditeľniť rovnosť medzi mužmi 
a  ženami. Bez ohľadu na existujúce legislatívne 
a politické nástroje EÚ v oblasti rovnosti pohlaví, 
súčasný rámec sa doteraz ukázal nedostatočný na 
to, aby rovnosť mužov a žien vstúpila z principiálnej 
úrovne do praxe. Legislatíva je nevyhnutná, ale nie 
je dostačujúca. Politika pohlaví je nevyhnutná pre 
zmiernenie následkov demografického starnutia.

Stratégia rovnosti medzi ženami a  mužmi 
reprezentuje prácu európskej komisie v  oblasti 
gendrovej rovnosti a  pre obdobie 2010-2015. Ide 
o komplexný rámec zaväzujúci Komisiu k podpore 
rovností pohlaví vo všetkých svojich politikách. 
Stratégia kladie dôraz na prínos gendrovej rovnosti 
pre hospodársky rast a  udržateľný vývoj. To 
podporilo implementáciu ochrany rovnosti pohlaví 

17  Článok 2 a Článok 3(3) ZEÚ a článok 157 ZFEU
18  Článok 23

 

AGE sa aktívne účastní summitu 
o rovnoprávnosti. Jeho prínos 
zahŕňa určenie hlavných výziev v oblasti 
rovnosti práv a navrhovanie konkrétnych 
opatrení na úrovni EÚ.
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do Stratégie Európa 2020. Pokrok je zaznamenávaný 
každým rokov a prezentovaný v správe o rovnosti 
žien a mužov.

Činnosť EÚ v oblasti rovnosti pohlaví je obzvlášť 
relevantná pre staršie ženy, ktoré čelia mnohým 
znevýhodneniam na trhu práce, vplyvom ich nároku 
na dôchodok a faktom, že sú vystavované vyššiemu 
riziku prekročenia hranice chudoby, ako muži. Okrem 
toho sú často ženy diskriminované pri poistnom 
krytí a musia čeliť vážnym problémom pri zosúladení 
zamestnania a opatrovateľských aktivít.

Popri existujúcej EÚ legislatíve, hrá dôležitú rolu 
judikatúra Súdneho dvora EÚ pri zabezpečovaní toho, 
aby členské štáty dodržiavali myšlienky smerníc pri 
ich implementácii.

V marci roku 2011 Súdny dvor EÚ vydal zásadné 
rozhodnutie v  prípade Test-Achats19 , týkajúcom 
sa diskriminácie na základe pohlavia ohľadom 
poistného. Najvyšší súd EÚ rozhodol, že rozdielna 
výška poistného pre mužov a ženy nie je kompati-
bilná s  Chartou základných práv. Možnosť, ktorá 
bola daná členským štátom, dovoľujúca odchýliť 
sa od zásady rovnosti medzi mužmi a ženami v ich 
národných právnych predpisoch20 je teda nelegálna. 
Od 21. Decembra 2012 nebude povolené v  rámci 
EÚ žiadne rozlišovanie poistných výhod pre ženy 
a mužov.

AGE predpokladá pozitívny vývoj pre staršie 
ženy vďaka ochrane, ktorú im poskytne rozhod-
nutie Test - Achats pred finančnou penalizáciou 
v prístupe k doplnkovému zdravotnému poisteniu, 
a  tiež ich ochráni pred diskrimináciou zo strany 
zamestnávateľov z  dôvodu vyšších poistných 
nákladov v nezamestnaní a bude poskytovať lepšie 
podmienky v súkromnom penzijnom sporení.

Pod záštitou Komisie bolo zahájené v marci 2009 
Fórum združujúce zástupcov členských štátov, 
orgány zaoberajúce sa rovnosťou pohlaví, poisťovací 
priemysel, poistných matematikov a  organizácie 
občianskej spoločnosti, aby Komisii pomohlo 
pochopiť súčasnú prax členských štátov k  článku 
5.2 a pomohlo tiež Komisii navrhnúť implementačnú 
správu, s  cieľom uľahčiť dialóg medzi kľúčovými 
zúčastnenými stranami a  podporovať zdieľanie 
osvedčených postupov v  tejto oblasti. Fórum sa 

19 C-236/09
20 Smernica 2004/113/EC: www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/

LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:011:0001:0011:EN:PDF

tiež chopilo príležitosti prediskutovať dôsledky 
rozhodnutia v prípade Test - Achats, dopadajúce na 
poisťovníctvo v členských štátoch a jeho dopad na 
dôchodky. 

DOBRÉ VEDIEŤ

V decembri 2011 Komisia vydala 
usmernenie týkajúce sa uplatňovania 
smernice o poisťovacích produktoch, ktoré 
odrážalo rozsudok Test – Achats19 s cieľom 
zabezpečiť právnu istotu a viesť poisťovne 
k prispôsobeniu ich zmlúv.

ZAPOJTE SA

Organizácie zastupujúce seniorov 
by mali sledovať implementáciu 
rozhodnutia Test - Achats ich národnými 
orgánmi a hlásiť pretrvávajúce diskriminačné 
praktiky v poisťovacom sektore na národnej 
úrovni.

http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:011:0001:0011:EN:PDF
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:011:0001:0011:EN:PDF
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RASOVÁ ROVNOSŤ
Smernica o rasovej rovnosti, ktorou sa vykonáva 

zásada rovnakého zaobchádzania s  osobami bez 
ohľadu na rasový alebo etnický pôvod, je dôležitá 
pre seniorov z etnických menšín. Táto má oveľa širšiu 
pôsobnosť ako smernica o zamestnanosti a ukladá 
členským štátom povinnosť zakázať diskrimináciu 
z  dôvodu rasy v  oblasti zamestnanosti, odbornej 
prípravy, vzdelávania, prístupu k  sociálnemu 
zabezpečeniu a zdravotnej starostlivosti, sociálnym 
výhodám a prístupu k  tovaru a  službám, vrátane 
bývania.

ROVNÉ PRÍLEŽITOSTI PRE OSOBY 
SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

Aj keď nie všetci seniori trpia zdravotným postih-
nutím a veľa problémov, ktorým musia čeliť nemá 
s postihnutím žiadnu spojitosť, EÚ právny rámec pre 
ľudí so zdravotným postihnutím smeruje k vyvíjaniu 
pozitívneho dopadu na ochranu starších ľudí, najmä 
pokiaľ ide o prístupnosť, právnu kapacitu, začlenenie 
a zapojenie sa do spoločnosti.

Európska stratégia zdravotného postihnutia 
pre roky 2010-2020 ponúka sériu opatrení na 
zlepšenie rovnosti osôb so zdravotným postihnutím 
a prelamuje bariéry, ktoré im bránia plne využívať 
svoje občianske a spotrebiteľské práva. Jej cieľom je 
zabezpečiť prístup k financovaniu zo strany Európskej 
únie, zvýšenie povedomia verejnosti o zdravotnom 
postihnutí a povzbudiť vlády členských štátov, aby 
spolupracovali na odstránení prekážok v začlenení 
ich do spoločnosti. Tiež si kladie za cieľ splniť 
záväzok EÚ k Dohovoru OSN o právach osôb  so zdra-
votným postihnutím (pozri časť I a  III). Vo svojom 
úsilí o podporu rovnakých príležitostí pre osoby so 
zdravotným postihnutím sa EÚ snaží brať do úvahy 
potreby starších ľudí a podporuje koncepciu „Dizajn 
pre všetkých“

Stratégia naväzuje na skúsenosti z Akčného plánu 
zdravotného postihnutia (2004-2010) a zameriava 
sa na prístupnosť, účasť, rovnosť, zamestnanosť, 
vzdelávanie a odbornú prípravu, sociálnu ochranu, 
zdravie a vonkajšie činnosti. Jeho ciele v prvých 5 
rokoch zahŕňajú:

• vypracovanie politiky pre začlenenie, skvalitnenie 
vysokoškolského vzdelávania

• zabezpečiť aby Európska platforma pre boj proti 
chudobe venovala špeciálnu pozornosť ľuďom so 
zdravotným postihnutím.

• usilovať o uznanie karty zdravotného postihnutia 
v celej EÚ s cieľom zabezpečiť rovnaký prístup pri 
liečbe, bývaní a cestovaní naprieč EÚ

• vyvinúť štandard pre prístupnosť k  hlasovacím 
priestorom a propagačným materiálom

• Brať práva osôb so zdravotným postihnutím do 
úvahy v  zahraničným vývojových programoch 
a kandidátskych krajinách EÚ.
Komisia tiež uvažuje o vývoji európskeho aktu 

o  prístupnosti (pozri časť II, časť o  prístupnosti) 
obsahujúci opatrenia na zlepšenie dostupnosti 
tovaru a služieb na trhu EÚ.

ÚLOHA SUBJEKTOV ZAOBERAJÚCICH 
SA ROVNOSŤOU PRI PRESADZOVANÍ 
ROVNOSTI V ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH EÚ

Orgány pre rovnosť sú špecializované vnútroštátne 
orgány pre podporu rovnakého zaobchádzania. 
Ich úlohou je presadzovať rovnaké zaobchádzanie 
v  jednej alebo viacerých z  nasledujúcich oblastí: 
náboženstvo a viera, rasový alebo etnický pôvod, 
vek, zdravotné postihnutie, pohlavie, sexuálna 
orientácia, sociálny pôvod, národnosť a iné. Ich úloha 
môže zahŕňať poskytovanie právneho poradenstva, 
a  reprezentáciu, monitoring realizácie pravidiel 
rovnosti, podporu zúčastnených strán aby si osvojili 
dobrú prax v oblasti rovnosti v zamestnaní a služieb, 
rozvoj vedomostnej základne prostredníctvom 
výskumu a  zvyšovania povedomia o  právach 
vyplývajúcich z  legislatívy venovanej rovnému 
zaobchádzaniu a prispievať tak k vytvoreniu kultúry 
priaznivej pre tieto práva. Niekoľko subjektov 
zaoberajúcich sa rovnosťou pracuje na niekoľkých 
úrovniach spojených s  vekovou diskrimináciou, 
niekedy aj nad rámec zamestnaneckého sektoru.

Práca s judikatúrou, ktorú realizujú práve subjekty 
venujúce sa rovnému zaobchádzaniu ukazuje, že 
hlavné oblasti, v ktorých seniori hlásia skúsenosť 
s diskrimináciou zahŕňajú: inzeráty na prácu, ďalej 
prístup k  zamestnaniu a  náboru zamestnancov, 
prepúšťanie a  nútený odchod do dôchodku, 
prístup k poisteniu (cestovnému, automobilovému, 
dôchodkovému, životnému, či zdravotnému); tiež 
k bankovým službám (spotrebiteľským úverom, 
kreditným kartám, pôžičkám, hypotékam a účtom); 
bývaniu, sociálnej ochrane, sociálnej starostlivosti 
a zdravotníctvu.
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Spolupráca a výmena informácií medzi orgánmi 
pre rovné zaobchádzanie v  celej Európe je 
zjednodušené prostredníctvom Equinetu, európskej 
koordinácii politík týchto orgánov. Táto sieť má za 
cieľ pomôcť orgánom pre rovnaké zaobchádzanie 
plniť svoje mandáty vytvorením udržateľnej siete 
a zdrojovej základne pre výmenu právnych expertíz, 
presadzovania stratégie, vzdelávania a osvedčených 
postupov, ako aj poskytovanie zázemia pre dialóg 
s  európskymi inštitúciami. To všetko sa koná 
za účelom podpory jednotného uplatňovania 
antidiskriminačných predpisov EÚ a  zvýšenia 
úrovne spôsobilosti k  právnym úkonom u  obetí 
diskriminácie.

Konkrétnym prispením k  Európskemu roku 
aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity 
2012 bol výskum orgánov členských subjektov 
Equinetu21 v apríli  až júni 2011, ktorý zhromaždil 
údaje a  preskúmal ich prácu v  oblasti vekovej 
diskriminácie a  podpore rovnosti medzi staršími 
ľuďmi. Táto spáva ukázala, že mnoho

ľudí v spoločnosti nevie alebo si nemyslí, že 
by bola diskriminácia starších zakázaná a  majú 
tendenciu bagatelizovať dôležitosť diskriminácie na 
základe veku s ostatnými formami diskriminácie. To 
vedie k zníženému nahlasovaniu vekovej diskrim-
inácie a  predstavuje významnú prekážku práce 
orgánov pre rovnosť. Okrem toho je v niektorých 
krajinách veľmi slabé zastúpenie mimovládnych 
organizácií reprezentujúcich starších ľudí, ktoré 
dostatočne neriešia problém vekovej diskriminácie 
alebo nemajú dostatok dostupných zdrojov.

21 www.equineteurope.org/
Tackling-Ageism-and-Discrimination 

EURÓPSKA AGENTÚRA PRE 
ZÁKLADNÉ PRÁVA

Európska agentúra pre základné práva začala 
fungovať 1. marca 2007 vo Viedni. Stala sa tak nástupcom 
Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu 
a xenofóbie(EUMC). Agentúra je nezávislým odborným 
strediskom pre výskum základných práv a jeho hlavnou 
úlohou je zber informácií a  analýzy, poskytovanie 
poradenstva a osveta. Medzi inými, má aj mandát pre 
prácu v oblasti diskriminácie na základe veku.

Agentúra plní svoje úlohy nezávisle. Má právo 
zaujímať stanoviská k inštitúciám EÚ a členským štátom 
v prípadoch, že implementujú komunitárne právo, a to 
buď z vlastného podnetu alebo na žiadosť Európskeho 
parlamentu, Rady alebo Komisie. Nemá mandát na 
vyšetrovanie individuálnych sťažností a nemá ani rozho-
dovacie právomoci pre regulačné rozhodnutia.

Agentúra tiež vytvorila Platformu základných 
práv ako štrukturované fórum občianskej spoločnosti 
a ľudskoprávnych organizácií, ktorých je AGE členom.

ZAPOJTE SA

Orgány pre rovnaké zaobchádzanie 
sú dôležitým zdrojom informácií pre 
seniorov a je preto dôležité, aby organizácie, 
ktoré seniorov zastupujú s nimi nadviazali 
stále a dobré kontakty. To ponúka možnosť, 
prostredníctvom ktorej organizácie starších 
sa môžu zapojiť do národných procesov 
a zaistiť, že diskriminácia na základe veku je na 
národnej úrovni správne a dostatočne riešená. 
AGE odporúča svojim členom monitorovať 
a zapájať sa do aktivít týchto orgánov 
a pokúsiť sa stať sa jedným z referenčných 
subjektov pre svoj národný orgán zodpovedný 
za rovnosť a rovný prístup.

http://www.equineteurope.org/Tackling-Ageism-and-Discrimination
http://www.equineteurope.org/Tackling-Ageism-and-Discrimination
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UŽITOČNÉ ODKAZY A ZDROJE
• Boj proti diskriminácii v EÚ:  

www.ec.europa.eu/justice/discrimination/
index_en.htm

• Smernica 2000/78/EC, ktorá ustanovuje všeobecný 
rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a pri 
povolaní:  
www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?u
ri=OJ:L:2000:303:0016:0022:EN:PDF

• Návrh smernice Rady o vykonávaní zásady 
rovného zaobchádzania medzi osobami bez ohľadu 
na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné 
postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu: 
www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:52008PC0426:EN:NOT

• Európsky inštitút pre rovnosť pohlaví:  
www.eige.europa.eu

• Stratégia rovnosti medzi mužmi a ženami:  
www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6568&
langId=en

• AVýročné správy o gendrovej rovnosti:  
www.ec.europa.eu/justice/gender-equality/
document/index_en.htm

• Smernica 2000/43/EC, ktorá zavádza zásadu 
rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na 
rasový alebo etnický pôvod:  
www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:32000L0043:en:NOT

 

AGE neprestajne lobuje za 
to, aby priority Agentúry pre 
základné práva zahŕňali boj proti diskriminácii 
na základe veku a prepojenie tohto druhu 
s ostatnými formami diskriminácie. AGE chce 
vidieť osobitný dôraz na diskrimináciu na 
základe pohlavia, ktorej čelia staršie ženy, 
ako i špecifické zameranie sa na oblasť 
sociálnych práv, znižovanie chudoby a sociálne 
začlenenie, ktorá by mala zahŕňať aj ochranu 
starších pracovníkov a spotrebiteľov.

• Európska stratégia pre zdravotne postihnutých 
2010-2020:  
www.ec.europa.eu/justice/discrimination/
disabilities/disability-strategy/index_en.htm

• Equinet:  
www.equineteurope.org

• Agentúra pre základné práva:  
http://fra.europa.eu 

• Európske ženské Lobby:  
www.womenlobby.org

• Európske fórum zdravotne postihnutých:  
www.edf-feph.org

• Európska sieť proti rasizmu:  
www.enar-eu.org

• Európska rómska informačná kancelária:  
www.erionet.eu

• ILGA-Europe:  
www.ilga-europe.org

http://www.ec.europa.eu/justice/discrimination/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/justice/discrimination/index_en.htm
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:303:0016:0022:EN:PDF
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:303:0016:0022:EN:PDF
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0426:EN:NOT
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0426:EN:NOT
http://www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6568&langId=en
http://www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6568&langId=en
http://www.ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/index_en.htm
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:en:NOT
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:en:NOT
http://www.ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/disability-strategy/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/disability-strategy/index_en.htm
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Zamestnanie
Priemerná dĺžka života v EÚ stále narastá. Napriek 

tomu ale vek odchodu do dôchodku nesleduje rovnaký 
trend. Hlavným cieľom Stratégie Európa 2020 je dosiah-
nutie 75% miery zamestnanosti 

do roku 2020, čo je cieľ považovaný za nevyhnutný pre 
zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti našich systémov 
sociálnej ochrany s ohľadom na demografické starnutie, 
ktoré Európa zažíva. Tento cieľ sa v dnešnom kontexte 
hospodárskej krízy a stagnujúceho rastu javí ako veľmi 
ambiciózny.

Prvý každoročný Prieskum zamestnanosti a sociál-
neho vývoja v Európe 2011 (ESDE) publikovaný Európskou 
komisiou vo februári 2012 zdôrazňuje, že spojenie 
zamestnanosti a sociálnej politiky, je v súčasnej klíme 
fiškálnej konsolidácie a  bezútešného ekonomického 
výhľadu potrebné, pre zaistenie dlhodobej obnovy 
hospodárstva EÚ a dostatku pracovných príležitostí pre 
všetkých.

Prieskum poukazuje najmä na to, že zatiaľ čo 
nerovnosti sa znížili alebo len mierne vzrástli v historicky 
viac nerovných krajinách (napr. Taliansko alebo Grécko), 
naopak v mnohých tradične rovnostárskych členských 
štátoch, ako sú škandinávske krajiny, ide celkový trend 
stále nahor. Zvýšenie účasti v zamestnaní, lepšie sociálne 
výdavky a spravodlivejšie zdanenie priemerných príjmov 
a bohatstva, môže prispieť k zmierneniu nerovností.

Európska únia realizuje široké spektrum iniciatív 
na podporu dlhšieho aktívneho pracovného veku 
a na pomoc členských štátom pri vytváraní väčšieho 
množstva pracovných miest a  boji proti dlhodobej 
nezamestnanosti.

VIAC LEPŠÍCH PRACOVNÝCH MIEST
Na podporu členských štátov v ich úsilí o dosiah-

nutie plných cieľov v oblasti zamestnanosti vytýčených 
Stratégiou Európa 2020, stanovuje Európska stratégia 
zamestnanosti (ESZ) súbor opatrení na podporu 
a  koordináciu politík zamestnanosti v  jednotlivých 
členských štátoch. ESZ usiluje o vytváranie väčšieho 
množstva a  lepších pracovných miest v  celej EÚ 
a o pomoc určitým znevýhodneným skupinám, ako sú 
ženy, starší pracovníci a  dlhodobo nezamestnaným, 
v zotrvaní alebo návrate na trh práce.

Na podporu členských štátov v ich úsilí o dosiah-
nutie plných cieľov v oblasti zamestnanosti vytýčených 
Stratégiou Európa 2020, stanovuje Európska stratégia 
zamestnanosti (ESZ) súbor opatrení na podporu 

a  koordináciu politík zamestnanosti v  jednotlivých 
členských štátoch. ESZ usiluje o vytváranie väčšieho 
množstva a  lepších pracovných miest v  celej EÚ 
a o pomoc určitým znevýhodneným skupinám, ako sú 
ženy, starší pracovníci a  dlhodobo nezamestnaným, 
v zotrvaní alebo návrate na trh práce.

Na jar 2012 bol prijatý nový balíček zamestnanosti. 
Tento súbor opatrení sa zameriava na dopyt po tvorbe 
pracovných miest, stanovujúci spôsoby, podľa ktorých 
majú členské štáty podporovať zamestnávanie znížením 
daní zo zamestnania alebo vyššiu podporu zakladania 
podnikov. Rovnako identifikuje oblasti s  najväčším 
potenciálom vzniku pracovných miest do budúcna: 
zelená ekonomika, zdravotnícke a opatrovateľské služby 
a nové technológie. 

Spoločná správa o  zamestnanosti (SSZ) zobrazuje 
situáciu zamestnanosti v krajinách EÚ a politiky súvisiace 
s trhom práce. Nabáda členské štáty k použitiu štyroch 
pravidiel zamestnanosti22, ktoré sa týkajú účasti na 
trhu práce, kvalifikácií, vzdelania a chudoby. Hlavnými 
témami pre seniorov sú:

Spoločná správa o  zamestnanosti (SSZ) zobrazuje 
situáciu zamestnanosti v krajinách EÚ a politiky súvisiace 
s trhom práce. Nabáda členské štáty k použitiu štyroch 
pravidiel zamestnanosti22, ktoré sa týkajú účasti na 
trhu práce, kvalifikácií, vzdelania a chudoby. Hlavnými 
témami pre seniorov sú:

• Účasť na trhu práce

• Tvorba pracovných miest

• Rovnosť pohlaví a rovnováha práce a života

• Kvalifikovaná pracovná sila a celoživotné vzdelávanie

• Inkluzívny rast

• Podpora starších opatrovateľov

EURÓPSKY SOCIÁLNY FOND
Európsky sociálny fond (ESF) je kľúčovým nástrojom 

pre financovanie, ktorý môže byť použitý zúčastnenými 
stranami na národnej a miestnej úrovni, k posilneniu 
kapacít tvorcov politík, zamestnávateľov a pracovníkov, 
odstránenie prekážok pre ženy, k uľahčeniu dlhšieho 
pracovného života a  prínosu pokroku pre zvýšenie 
zamestnanosti starších pracovníkov oboch pohlaví..

Budúci ESF 20014-2020, s 84 miliardami eur, ktoré 
majú byť investované do podpory zamestnanosti, sa 
bude snažiť podporovať dlhší, zdravší a produktívnejší 
pracovný život.

22 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st14/st14338.
en10.pdf

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st14/st14338.en10.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st14/st14338.en10.pdf
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PODPORA POZITÍVNEHO PRÍSTUPU 
K STARŠÍM PRACOVNÍKOM

Aj napriek vysokej miere nezamestnanosti mnohí 
zamestnávatelia musia čeliť ťažkostiam pri hľadaní 
a  udržaní si kvalifikovanej pracovnej sily, ktorú 
potrebujú pre udržanie si konkurencieschopnosti. 
Napriek tomu sa stále často zdráhajú zamestnávať 
starších pracovníkov, pretože vekové predpoklady 
stále pretrvávajú.

Smernica o  zamestnanosti, ktorá zakazuje 
diskrimináciu z dôvodu veku, zdravotného postih-
nutia, rasy, náboženstva a  sexuálnej orientácie, 
priniesla veľký pokrok pri zvyšovaní povedomia 
o  diskriminácii na základe veku. Avšak právna 
úprava zjavne nepostačuje a EÚ tiež implementuje 
niektoré „mäkké“ opatrenia pre podporu vekovej 
rozmanitosti na pracovisku a  pozitívneho obrazu 
starších pracovníkov. Tieto opatrenia zahŕňajú 
kampane a projekty sociálnych partnerov.

EÚ sa tiež snaží riešiť prekážky, ktorým čelia starší 
pracovníci pri zotrvaní alebo znovu zamestnaní sa, 
vrátane tlakov na balancovanie medzi svojim profe-
sionálnym životom a opatrovateľskými povinnosťami 
k  členom rodiny. Do dnes nebola dostatočná 
pozornosť venovaná podpore starších neprofesionál-
nych  opatrovateľov – ktorými sú predovšetkým ženy 
vo veku 50+ - a AGE súčasné úvahy odohrávajúce sa 
na úrovni EÚ, naznačujúce možný legislatívny návrh 
o opatrovateľskej dovolenke. Takéto ustanovenia sú 
nevyhnutné v súvislosti s demografickým starnutím 
a škrtmi v sociálnych rozpočtoch, kvôli ktorým sa 
mnohí starší pracovníci stretávajú s  rodinnými 
povinnosťami starostlivosti o  starých rodičov 
a mladých vnukov, pričom neexistuje žiadna pomoc, 
aby mohli zároveň zotrvať na trhu práce.

UŽITOČNÉ ODKAZY A ZDROJE
• Každoročný prieskum EÚ o zamestnanosti 

a sociálnom vývoji v Európe 2011:  
www.ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=113&langId=en

• Európsky sociálny fond (ESF):  
www.ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en

• Európska stratégia Zamestnanosti (ESZ):  
www.ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=101&langId=en

• Balíček zamestnanosti:  
www.ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/
headlines/news/2012/04/20120418_en.htm

• Smernica o zamestnanosti:  
www.europa.eu/legislation_summaries/
employment_and_social_policy/employ-
ment_rights_and_work_organisation/
c10823_en.htm

Vzdelávanie a celoživotné 
vzdelávanie

Organizáciu a financovanie vzdelávania a celoživotného 
vzdelávania majú na starosti členské štáty. Avšak EÚ 
podporuje členské štáty v ich činnostiam pre podporu 
Stratégie Európa 2020, konkrétne v oblasti hospodár-
skych a  sociálnych cieľov pre celú EÚ. Vzdelávanie 
a odborná príprava 2020 (ET 2020) je strategický rámec 
európskej spolupráce v oblasti vzdelávania a odbornej 
prípravy, ktorý nadväzuje na predošlý pracovný program 
„Vzdelávanie a odborná príprava 201P“ (ET 2010).

EURÓPSKY PROGRAM PRE 
VZDELÁVANIE DOSPELÝCH

Stratégia Európa 2020 uznáva celoživotné vzdelávanie 
a rozvoj zručností ako kľúčové prvky v reakcii na súčasnú 
hospodársku krízu, demografické starnutie a  širšie 
ekonomické a sociálne stratégie Európskej únie.

Kríza zdôraznila významnú úlohu, ktorú pre vzdelá-
vanie dospelých môže hrať napĺňanie cieľov stratégie 
Európa 2020 tým, že umožňuje dospelým – najmä 
s nízkou kvalifikáciou a starším pracovníkom – zlepšiť 
ich schopnosť prispôsobiť sa zmenám na trhu práce 
a v spoločnosti. Vzdelávanie dospelých poskytuje spôsoby 
pre zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikácie tých, ktorí 

http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=113&langId=en
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=113&langId=en
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=en
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=en
http://www.ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/headlines/news/2012/04/20120418_en.htm
http://www.ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/headlines/news/2012/04/20120418_en.htm
http://www.europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/employment_rights_and_work_organisation/c10823_en.htm
http://www.europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/employment_rights_and_work_organisation/c10823_en.htm
http://www.europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/employment_rights_and_work_organisation/c10823_en.htm
http://www.europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/employment_rights_and_work_organisation/c10823_en.htm
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boli zasiahnutí nezamestnanosťou, reštrukturalizáciou 
a kariérnymi prechodmi. Tiež významným spôsobom 
prispieva k sociálnemu začleneniu, aktívnemu občianstvu 
a osobnému rozvoju.

Prostredníctvom Európskeho programu pre vzdelá-
vanie dospelých Komisia využíva finančné prostriedky, 
dostupné na európskej úrovni, k podpore implementácie 
tohto programu na národnej a miestnej úrovni.

PODPORA EÚ PRE PROGRAMY 
VZDELÁVANIA DOSPELÝCH

Počínajúc rokom 2000 sa program Gruntvig snaží 
poskytnúť dospelým viac spôsobov pre zlepšenie ich 
vedomostí a zručností, ktoré by uľahčili ich osobný rozvoj 
a posilnili vyhliadky na zamestnanie. Tiež pomáha riešiť 
problémy spojené so starnutím európskej populácie.

Špecifické ciele programu Gruntvig sú:

• Zvýšenie počtu ľudí v oblasti vzdelávania dospelých na 
25 000 v roku 2013 a zlepšenie kvality ich skúseností, 
či už doma alebo v zahraničí;

• zlepšenie podmienok pre mobilitu tak, aby aspoň 7 000 
osôb ročne mohlo do roku 2013 využívať vzdelanie 
osôb v zahraničí;

• zlepšenie kvality a objemu spolupráce medzi organ-
izáciami na vzdelávanie dospelých;

• rozvíjať inovatívne vzdelávanie dospelých a manažérske 
postupy a podporiť rozsah implementácie.;

• Zabezpečenie prístupu k vzdelávaniu dospelých ľuďom 
na okraji spoločnosti, najmä starším, a  tým, ktorí 
zanechali vzdelávanie bez základnej kvalifikácie;

• podporiť inováciu postupov služieb a  obsahu 
vzdelávania.

ERASMUS+ 2014-2020
Erasmus+ by spájal všetky aktuálne európske a medz-

inárodné programy v  oblasti vzdelávania, odbornej 
prípravy, mládeže a športu, nahrádzajúc sedem exis-
tujúcich programov jedným. Je otvorený pre všetkých 
študentov a školiteľov, prostredníctvom akéhokoľvek 
verejného alebo súkromného subjektu, ktorý pôsobí 
v  oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže 
a športu. Bude podporovať formálne a neformálne skúse-
nosti vo vzdelávaní, ako aj činnosti naprieč všetkými 
sektormi.

UŽITOČNÉ ODKAZY A ZDROJE
• Vzdelávanie a odborná príprava 2020 (ET 2020): 

www.europa.eu/legislation_summaries/
education_training_youth/general_framework/
ef0016_en.htm

• Európsky program pre vzdelávanie dospelých:  
http://ec.europa.eu/education/

• Program Grundvig:  
http://ec.europa.eu/education/opportunities/
index_en.htm

• Erasmus+  
www.ec.europa.eu/education/erasmus-for-all

ZAPOJTE SA

I keď názov napovedá, že budúci 
program Erasmus+ bude pre všetkých 
a nahradí existujúce programy, napr. 
program Grundtvig, popis na internetových 
stránkach Komisie sa zameriava na mládež 
a neobsahuje žiadny odkaz na vzdelávanie 
seniorov. U svojich europoslancov a ministrov 
školstva môžete lobovať o ich podporu pre 
primeraný rozpočet programu Erasmus+, 
aby bolo zabezpečené, že bude skutočne 
zahŕňať podporu činností v prospech starších 
dospelých študentov. 

http://www.europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/ef0016_en.htm
http://www.europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/ef0016_en.htm
http://www.europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/ef0016_en.htm
http://ec.europa.eu/education/
http://ec.europa.eu/education/opportunities/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/education/erasmus-for-all
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Koordinácia sociálnej 
ochrany na úrovni EÚ

Podľa súčasného európskeho právneho rámca 
zostávajú za navrhovanie, vykonávanie a  sledo-
vanie národných systémov sociálneho zabezpečenia, 
zodpovedné členské štáty. Avšak vnútroštátne 
systémy sociálneho zabezpečenia sú koordinované 
a európske ustanovenia stanovujú pravidlá a zásady 
na zabezpečenie práva na voľný pohyb v  rámci EÚ. 
Európske nariadenie o koordinácii systémov sociálneho 
zabezpečenia23 nenahrádza vnútroštátne systémy 
jednotným európskym trhom. Všetky krajiny môžu 
slobodne rozhodnúť, kto bude poistený v  rámci ich 
legislatívnych predpisov a ktoré dávky budú poskyto-
vané a za akých podmienok. EÚ poskytuje iba spoločné 
pravidlá ochrany práv na sociálne zabezpečenie občanov, 
ktorí sa pohybujú v rámci EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, 
Nórska a Švajčiarska. Tieto pravidlá sú pravidelne aktu-
alizované a Európska komisia môže uplatňovať sankcie 
pre tie členské štáty, ktoré ich nerešpektujú. EÚ však 
v poslednej dobe zaviazala podporovať užšiu spoluprácu 
medzi členskými štátmi pri modernizácii ich sociálnych 
ochranných systémov, ktoré čelia podobným problémom 
v celej EÚ.

Nariadenie EÚ sa vzťahuje na všetkých štátnych 
príslušníkov krajín EÚ, ktorí sú alebo boli poistení podľa 
predpisov o sociálnom zabezpečení jedného z členských 
krajín EÚ, ako aj na členov ich rodiny. Rovnako sa uplatní 
na štátnych príslušníkov tretích krajín, legálne žijúcich 
na území EÚ, a ktorých situácia ich spája s niekoľkými 
členskými krajinami a  rodinnými členmi. V  súlade 
so zásadou rovnakého zaobchádzania, je občanom 
členských štátov EÚ a osobám pobývajúcim v týchto 
krajinách, bez toho aby boli štátnymi príslušníkmi 
týchto krajín, poskytovaný rovnaký štandard v rámci 
práv a  povinností podľa vnútroštátnych predpisov. 
Ustanovenia tohto nariadenia platia pre všetky tradičné 
odvetvia sociálneho zabezpečenia: chorobu, materstvo, 
pracovné úrazy, choroby z povolania, dávky v invalidite, 
dávky v  nezamestnanosti, rodinné dávky, dôchodok 
a preddôchodkové dávky, pohrebné.

23 Regulation (EC) No 883/2004: www.eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:166:0001:0123:en
:PDF

UŽITOČNÉ ODKAZY A ZDROJE
• Vaše práva na sociálne zabezpečenie pri pohybe: 

V rámci EÚ (vo všetkých EÚ jazykoch):  
www.ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=854&langId=en

• Vaše práva na sociálne zabezpečenie krajina po 
krajine:  
www.ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=858&langId=en

DOBRÉ VEDIEŤ

Keď sa presúvate v rámci EÚ, v súlade 
s princípom sčítania dôb, vaša doba poistenia, 
zamestnania alebo bydliska v jednom 
členskom štáte musí byť zohľadnená 
v ostatných krajinách EÚ, do ktorých sa 
presuniete. To znamená, že získanie nároku 
na dávku v jednom štáte musí započítavať 
súčet osôb zdravotného poistenia, dávok, 
zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti 
alebo pobývania v inom členskom štáte EÚ.

http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:166:0001:0123:en:PDF
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:166:0001:0123:en:PDF
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:166:0001:0123:en:PDF
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=854&langId=en
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=854&langId=en
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=en
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=en
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Dôchodky
Existujú značné rozdiely v štruktúre a zložení dôchod-

kových systémov naprieč EÚ, odrážajúce kultúrnu 
a  sociálnu rozmanitosť medzi členskými štátmi. Hoci 
sú členské štáty naďalej zodpovedné za navrhovanie, 
vykonávanie a  sledovanie ich národných dôchodko-
vých systémov, nedávno sa v dôsledku domino efektu 
verejnej dlhovej krízy v jednotlivých krajinách, úloha EÚ 
v diskusii o dôchodkoch zvýšila.

PRIMERANOSŤ DÔCHODKOV
Síce v  rôznej miere, ale všetky členské štáty 

čelia podobným problémom ohľadom adekvátnosti 
a  dlhodobej udržateľnosti svojich dôchodkových 
systémov. So starnutím európskej populácie žijú ľudia 
dlhšie a majú menej detí, v dôsledku čoho členské štáty 
čelia výzve, ako zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť 
verejných financií z dôvodu nových hrozieb, ktoré majú 
vplyv na rozpočet. Vplyv demografických zmien zhoršuje 
prebiehajúcu krízu verejného dlhu, čo členským štátom 
sťažuje možnosť rešpektovať obmedzenia Paktu stability  
a rastu, právne predpisy EÚ, ktoré zakazujú členským 
štátom, aby prekračovali 3% hranicu HDP.

EÚ má naďalej slovo pri dôchodkoch v rámci Národného 
programu reforiem (NPR), ktorý členské štáty predložia 
súčasne s  ich programami stability a  konvergencie, 
ktoré sú hodnotené na úrovni EÚ s cieľom monitorovať 
pokrok smerom k stratégii Európa 2020, a to konkrétne 
v oblasti národných cieľov pre inteligentný, udržateľný 
a inkluzívny rast. Od roku 2012 by navyše členské štáty 
mali prezentovať svoje politické návrhy v  sociálnej 
oblasti  prostredníctvom Národných sociálnych správ 
(NSS) - , ktoré nasledujú tematické zameranie Otvorenej 
metódy koordinácie v sociálnej oblasti na dôchodky, 
sociálne začlenenie a zdravotnú a dlhodobú starostlivosť 
– zabezpečiť, aby ich reformy riešili ciele stratégie Európa 
2020 (pre viac informácií pozri kapitolu o európskom 
semestri v časti I.)

V roku 2010 Európska komisia zahájila verejné konzul-
tácie (Zelená kniha), aby zhromaždila názory zaintereso-
vaných strán nato, ako zabezpečiť primerané, udržateľné 
a bezpečné dôchodky v snahe tiež definovať úlohu EÚ pri 
podpore členských štátov v ich reformách. V nadväznosti 
na konzultácie, Komisia vo februári 2012 navrhla „Bielu 
knihu: program pre primerané, bezpečné a udržateľné 
dôchodky“, navrhujúci opatrenia na európskej úrovni 
pre podporu a  doplnenie vnútroštátnych dôchodko-
vých reforiem. Komisia navrhuje viac holistický prístup 
k  reformám dôchodkového systému – návrh, ktorý 
podporuje AGE – napríklad prostredníctvom hľadania 
synergií medzi všetkými relevantnými témami, ako 
napríklad: dlhšie zotrvanie v  práci, rovnosť pohlaví, 
vnútorný trh v oblasti dôchodkov, mobilita dôchodkov 
v celej EÚ, budúci režim solventnosti pre dôchodkové 
fondy s cieľom lepšie chrániť nároky zamestnancov alebo 
informované rozhodnutie – rozhodovanie a riadenie na 
úrovni EÚ.

Európska komisia v spolupráci s Výborom pre sociálnu 
ochranu zverejnila v polovici roka 2012 spoločnú „Správu 
o primeranosti dôchodkov 2010-2050“. Táto spoločná 
analýza má pomôcť členským štátom v  kontexte 
Európskej platformy pre boj proti chudobe posúdiť 
primeranosť ich dôchodkových systémov v dlhodobom 
horizonte pre ženy a  mužov. Použitím spoločných 
ukazovateľov EÚ, táto správa poskytuje porovnávaciu 
analýzu toho, ako sa členským štátom darí riešiť problém 
udržateľnosti aj primeranosti.  Správa a primeranosti 

DOBRÉ VEDIEŤ

Nová Lisabonská zmluva umožňuje 
EÚ zachovávať a ďalej rozvíjať sociálne 
úspechy v plnom súlade s právomocami 
členských štátov. Čl. 9. Tzv. „Horizontálnej 
sociálnej klauzule“ prehlasuje, že Únia musí 
brať do úvahy...záruku primeranej sociálnej 
ochrany,...pri vykonávaní nových politík. 
Lisabonská zmluva je preto dôležitá v kontexte 
rozhovorov o dôchodkoch, pretože uznáva 
a rešpektuje právo na prístup k dávkam 
sociálneho zabezpečenia a sociálnych služieb a 
poskytujúcich ochranu v takých prípadoch, ako 
je závislosť a staroba.
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dôchodkov dopĺňa predchádzajúcu publikáciu „Správa 
o starnutí obyvateľstva 2012“, ktorú pripravila v spolu-
práci s  Výborom pre hospodársku politiku, a  ktorá 
posudzuje ekonomický a  rozpočtový vplyv starnutia 
obyvateľstva. Odkazy na tieto dokumenty sú k dispozícii 
v užitočných odkazoch na konci tohto oddielu.

ROVNOSŤ POHLAVÍ
Zatiaľ čo staršie ženy a muži trpia nerovnosťou v oblasti 

sociálnej ochrany, ženy sú navyše ovplyvňované ich 
históriou plodnosti, ako aj neoficiálnymi opatrovateľskými 
povinnosťami, ktoré ich obmedzujú v prístupe ku kval-
itnému zamestnaniu. Táto kariérna medzera a segmen-
tácia trhu práce znižuje dôchodky žien, čím mnohé z nich 
vystavuje zvýšenému riziku chudoby.

Európska komisia presadzuje rovnosť pohlaví v prístupe 
k dôchodkovým právam, a to prostredníctvom lepšieho 
monitoringu vykonávania európskej legislatívy v tejto 
oblasti na národnej úrovni (pozri oddiel boja proti diskrim-
inácii), majoritných opatrení uľahčujúcich zosúladenie 
pracovného a rodinného života a zlepšujúcich prístup do 
doplnkového súkromného dôchodkového zabezpečenia. 
Európska legislatíva zabezpečuje dodržiavanie zásady 
rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami v oblasti 
sociálneho zabezpečenia. Smernica 79/7/EEC24 sa 
vzťahuje na sociálne zabezpečenie (choroba, invalidita, 
nehody pri práci a choroby z povolania, nezamestnanosť 
a riziká spojené so starobou)a  sociálnu pomoc, ktorá 
dopĺňa alebo nahrádza základné schémy. Smernica 
96/97/EC25 uplatňuje zásadu rovnakého zaobchádzania 
s mužmi a ženami k sociálnemu zabezpečeniu spojenému 
so zamestnaním. Vzhľadom k  tomu, že v mnohých 
členských štátoch existujú tendencie spoliehať sa čoraz 
viac na súkromné kapitalizačné penzijné programy, 
ktoré majú zabezpečiť adekvátny náhradový pomer pre 
dôchodcov, môže o viesť dokonca k ďalšiemu zvýšeniu 
rizika chudoby u  starších žien, a  ak sa nič nezmení 
v riešení diskriminácie, ktorej sú ženy vystavené v týchto 
programoch. 

Európska diskusia o rovnosti žien a mužov v dôchodku 
tiež vytvára „plán uplatňovania rovnosti medzi ženami 
a mužmi pre 2006-2010“ a jeho odporúčania pre posil-
nenie účinnosti právnych predpisov gendrovej rovnosti 
pre oblasť starobných  dôchodkov.

24 www.europa.eu/legislation_summaries/employment_
and_social_policy/equality_between_men_and_women/   
c10907_en.htm

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:31979L0007:SK:HTML

PRENOSNOSŤ DOPLNKOVÝCH 
PRÁV NA DÔCHODOK

Okrem koordinácie vnútroštátnych systémov 
sociálneho zabezpečenia Európskou úniou, ktorá má 
zabezpečiť, že dôchodcovia nestratia svoje zákonné 
nároky v prípade vycestovania do inej krajiny EÚ, existuje 
smernica26, ktorá zaručuje práva na penzijné pripoistenie 
zamestnaných a samostatne zárobkovo činných osôb 
ktoré cestujú v rámci Únie. Stanovením určitých práv 
a povinností pre členov doplnkového dôchodkového 
pripoistenia sa však táto smernica nevzťahuje  na tzv. 
„prenosnosť“ doplnkových dôchodkov, t.j. Možnosť 
prevodu získaných dôchodkových práv do nového 
systému v prípade pracovnej mobility.  

V  roku 2005 Komisia predložila legislatívny návrh 
smernice o zlepšení prenosnosti doplnkových dôchod-
kových práv27. Cieľom bolo zabezpečiť, aby sa práva 
na doplnkový dôchodok nestratili pri tom, ako sa ľudia 
sťahujú vnútri a mimo hranice, a aby tak strata týchto 
práv nebola prekážkou ich mobility. Cieľom Komisie bolo 
povzbudiť členské štáty, aby optimalizovali podmienky 

26 Directive 98/49/EC: http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=468&langId=en

27 www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=COM:2005:0507:FIN:EN:PDF

ZAPOJTE SA

V rámci hlavnej iniciatívy Európskej 
platformy na boj proti chudobe môžu 
organizácie seniorov vyvíjať nátlak na ich 
národnú vládu, aby sa venovala riešeniu 
všetkých príčin nerovnosti žien a mužov 
a zabezpečila primerané dôchodky pre 
všetkých, vrátane tých, ktorí oprávnene 
prerušili kariéru – hlavne ženy – aby zabezpečili 
dôstojný život pre všetkých v staršom veku. 
Členovia môžu tiež pomôcť vybudovať 
verejnú podporu pre adekvátne dôchodkové 
práva jednotlivých žien, vzhľadom k poklesu 
celoživotného manželstva a rastúcemu počtu 
rodín s jedným rodičom. Takáto širšia reakcia je 
potrebná pre riešenie všetkých spoločenských 
zmien, ktoré v budúcnosti ešte zosilnejú

http://www.europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/   c10907_en.htm
http://www.europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/   c10907_en.htm
http://www.europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/   c10907_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31979L0007:SK:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31979L0007:SK:HTML
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=468&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=468&langId=en
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0507:FIN:EN:PDF
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0507:FIN:EN:PDF
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pre získanie práv na doplnkový dôchodok a  harmo-
nizovali pravidlá upravujúce pozastavenie práv na 
dôchodok a prevod nadobudnutých práv.

Napriek námietkam mnohých členských štátov, 
Komisia predložila koncom roku 2010 revidovaný 
návrh bez sporných ustanovení týkajúcich sa prevodu 
dôchodku cez hranice. Ako bolo avizované v  Bielej 
knihe o dôchodkoch, Komisia – v spolupráci s Radou 
a Európskym parlamentom – bude pokračovať v práci na 
smernici o prenositeľnosti dôchodkov, ktorá má stanoviť 
minimálne normy pre nadobúdanie a  zachovávanie 
doplnkových dôchodkových práv. Vďaka Lisabonskej 
zmluve môže byť smernica schválená kvalifikovanou 
väčšinou a nie jednomyseľne, ako tomu bolo predtým.

S cieľom riešiť dôsledky voľného pohybu pracovníkov 
s ohľadom na ustanovenia o pracovných dôchodkoch, 
bolo zostavené Fórum európskych dôchodkov. Tento 
poradný výbor je zložený z odborníkov z vlád, sociál-
nych partnerov a  zástupcov organizácií európskej 
úrovne, vrátane platformy AGE Europe. Jeho mandát 
je obmedzený na výmenu informácií o tom, ako zlepšiť 
poskytovanie penzijného pripoistenia. V Bielej knihe ale 
komisia uvádza, že „vzhľadom na zvyšujúcu sa vzájomnú 
závislosť členských štátov je dôležité v úzkej spolupráci 
s Výborom pre sociálnu ochranu (SPC/VSO) a Výborom 
pre politiku zamestnanosti (EPC/VPZ) sledovať progres, 
ktorý členské štáty dosahujú pri vytváraní primer-
aných, bezpečných a udržateľných dôchodkov, vrátane 
porovnávacích ukazovateľov v kontexte Európy 2020. 
Zahrnutím širokej škály zúčastnených strán a posilnením 
úlohy Dôchodkového fóra, bude dosiahnutý holistický 
prístup k  dôchodkom, ktorý zakotvuje Zelená kniha 
o dôchodkoch.

UŽITOČNÉ ODKAZY A ZDROJE
• Pakt rastu a stability:  

www.ec.europa.eu/economy_finance/
economic_governance/sgp/index_en.htm

• Biela kniha o primeranosti, bezpečí a udržateľnosti 
dôchodkov: Pensions (2012):  
www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7341&
langId=en

• Správa o primeranosti dôchodkov 2010-2050:  
www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7805&
langId=en

• 2012 Správa o starnutí obyvateľstva (len v 
angličtine):  
www.ec.europa.eu/economy_finance/publications/
european_economy/2012/pdf/ee-2012-2_en.pdf

• Plán uplatňovania rovnosti žien a mužov 2006-2010: 
www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:52006DC0092:EN:NOT

• EU portál ‘Vaša Európa’ o vašich právach, pri 
odchode do dôchodku v inej krajine EÚ:  
www.europa.eu/youreurope/citizens/work/ retire/
index_en.htm

ZAPOJTE SA

Organizácie seniorov by sa mali 
snažiť skontaktovať a presvedčiť 
svojich národných, ako aj európskych tvorcov 
politiky, že je potrebné rozšíriť rozsah 
pôsobnosti Európskeho fóra pre dôchodky 
a, vo všeobecnosti, uplatňovať holistický 
prístup k dôchodkovým reformám, tak aby 
boli pokryté všetky dôchodkové systémy 
a zohľadnené všetky príslušné oblasti politiky, 
ktoré majú dopad na primeranosť dôchodkov.

http://www.ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7341&langId=en
http://www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7341&langId=en
http://www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7805&langId=en
http://www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7805&langId=en
http://www.ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-2_en.pdf
http://www.ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-2_en.pdf
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0092:EN:NOT
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0092:EN:NOT
http://www.europa.eu/youreurope/citizens/work/ retire/index_en.htm
http://www.europa.eu/youreurope/citizens/work/ retire/index_en.htm
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Sociálne začlenenie 
a sociálna participácia 

V  nadväznosti na politické dedičstvo z  Roku boja 
proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 2010 obsahuje 
Stratégia Európa 2020 prioritné opatrenia, tzv. „hlavnú 
iniciatívu“ v  boji proti chudobe. Charta základných 
práv je takisto osobitný nástroj s cieľom zvýšiť celkovú 
sociálnu súdržnosť v  rámci EÚ a  na vnútroštátnej 
úrovni (pozri časť I.) Z pohľadu starších ľudí, kombinácia 
faktorov ako napríklad nízky príjem, zlý zdravotný stav, 
diskriminácia na základe veku alebo pohlavia, znížená 
fyzická, či mentálna kapacita, nezamestnanosť, izolácia, 
zneužívanie a  obmedzený prístup k  službám, môžu 
hrať úlohu pri zvyšovaní rizika chudoby a sociálneho 
vylúčenia. Hoci boj proti chudobe spočíva predovšetkým 
v zodpovednosti národných vlád, základné hodnoty 
zakotvené v  zmluvách EÚ a  cieľ inkluzívneho rastu 
v Európa 2020 znamená, že aktivity v tejto oblasti sú 
podnikané aj na európske úrovni.

EURÓPSKA PLATFORMA PROTI 
CHUDOBE A SOCIÁLNEMU VYLÚČENIU

Počínajúc rokom 2010 je táto európska platforma 
súčasťou stratégie Európa 2020 pre inteligentný 
a udržateľný inkluzívny rast. Platforma sa snaží zohrávať 
koordinačnú úlohu medzi národnými politikami sociál-
neho začleňovania pomocou určovania osvedčených 
postupov a podpory vzájomného učenia sa, stanovenia 
celoeurópskych pravidiel, A zabezpečovania dostupnosti 
fondov tak, aby finančné prostriedku na boj proti chudobe 
a podporu sociálnej súdržnosti boli dostatočné. V rámci 
platformy sa členské štáty vôbec prvý krát dohodli na 
spoločnom cieli EÚ, ktorý spočíva v znížení počtu ľudí 
žijúcich v chudobe a sociálnom vylúčení o 20 miliónov 
do roku 2020. Národné vlády majú tento cieľ premietnuť 
do národného kontextu.

KAŽDOROČNÁ KONFERENCIA 
PLATFORMY PRE BOJ PROTI CHUDOBE 
A SOCIÁLNEMU VYLÚČENIU

Táto každoročná konferencia je organizovaná 
v rámci Európskej platformy pre boj proti chudobe. Je 
postavená na poznatkoch získaných vďaka Európskemu 
roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 2010 
a spája výsledky a politiku „dedičstva“ tohto roka so 
sociálnymi cieľmi Stratégie Európa 2020. Konferencia má 
dať politickú váhu a tiež zviditeľniť Európsku platformu na 
boj proti chudobe a získať podporu naprieč rôznymi poli-
tikami a inštitúciami na rôznych úrovniach vlád a medzi 
subjektmi občianskej spoločnosti.

DOBRÉ VEDIEŤ

„Miera materiálnej deprivácie“ 
určuje schopnosť dovoliť si tovar a služby, 
ktoré väčšina ľudí považuje za esenciálne 
k dôstojnému životu. Takýto ukazovateľ je 
spoľahlivou komplementárnou alternatívou 
k bežne používanej „miere rizika chudoby“, 
ktorá za chudobných považuje tých, ktorí 
disponujú príjmom na živobytie nižším, ako je 
60% priemerného národného príjmu. Veľmi 
dôležité rozdiely medzi dvoma indikátormi 
možno sledovať u staršej populácie 
v niekoľkých krajinách východnej Európy, kde 
starší ľudia starší ľudia čelia väčšiemu riziku, 
ako je tomu v krajinách západnej Európy. Táto 
doplnková metóda merania hodnotiaca životné 
podmienky, poskytuje dôkaz proti často 
zdieľanému názoru, že straší ľudia východnej 
Európy nemusia byť priamo terčom stratégií 
sociálneho začleňovania.
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AKTÍVNE ZAČLEŇOVANIE
Európska komisia prijala na konci roka 2008 

Odporúčanie o  aktívnom začleňovaní ľudí, ktorí sú 
najviac vylúčení z trhu práce, pre podporu komplexnej 
stratégie založenej na integrácii troch pilierov sociálnej 
politiky, a to::

• podpora primeraného príjmu

• inkluzívne trhy práce

• prístup ku kvalitným službám.
Toto odporúčanie sa nevzťahuje priamo k starším 

ľuďom, ako k  cieľovej skupine, ale skôr sa zaoberá 
otázkami zamestnanosti, primeranosti systémov 
minimálnej mzdy a prístupu k službám z perspektívy 
celej aktívnej populácie. Z  toho dôvodu sú národné 
stratégie sociálneho začleňovania sa obmedzené na 
aktívne zamestnávanie. Komisia plánuje vypracovať 
správu o posúdení implementácie odporúčaní členských 
štátov 2008, v druhom polroku 2012.V nadväznosti na 
odporúčania bude tiež slúžiť ako vodítko k ďalšiemu 
smerovaniu v oblasti aktívneho začleňovania sa.

 

AGE sa aktívne zapája do 
európskej diskusie o znižovaní 
chudoby a vyzýva európskych politikov, aby 
zabezpečili, že budúca konferencia bude 
pravidelne mapovať pokrok, ktorý členské 
štáty dosiahli pri riešení špecifík chudoby 
v starobe a podpore seniorov pri sociálnom 
začlenení a zapojení sa do spoločnosti. 
AGE a jej členovia budú pokračovať najmä 
v podpore primeranej životnej úrovne vo 
vnútroštátnom kontexte, t.j. s využitím 
národných rozpočtových štandardov pre 
staršiu populáciu.

PRIMERANÁ MIINIMÁLNA MZDA 
PRE DÔSTOJNÝ ŽIVOT

Medzi členskými štátmi existuje veľké množstvo 
dôchodkových systémov a  ich prvkov, ktoré možno 
opísať ako minimálny zaručený príjem pre starších ľudí. 
Možno identifikovať tri hlavné typy výhod minimálneho 
príjmu, špecificky sa vzťahujúce priamo na starších :

• minimálne dávky v  rámci ziskov súvisiacich s 
dôchodkami

• paušálne dávky pre starších ľudí (Všeobecne vo veku 
65 rokov a viac) a

• samostatné sociálne dávky
Vo svojom uznesení z  20. Októbra 2010 o  úlohe 

minimálneho príjmu v  boji proti chudobe a  podpore 
spoločnosti umožňujúcej integráciu v Európe, Európsky 
parlament uviedol zámer zaručiť minimálny príjem 
európskou rámcovou smernicou. Dohoda o spoločnej 
definícii primeranosti a zavedení spoločných metód pri 
zavádzaní primeraných dôchodkov, by mala poskytnúť 
informácie pre európsku Smernicu o minimálnom príjme 
a mala by označiť historický pokrok v európskej spolupráci 
pri dosahovaní vyššej úrovne sociálnych štandardov. 
Návrh rámcovej smernice EÚ v dnešnom kontexte – keď 
mnohé drastické škrty sú zavádzané v celej EÚ, a ktoré 
budú naďalej ohrozovať ľudský blahobyt, kvalitu života 
a dôstojnosť – je potrebný viac ako inokedy.

 

Hoci AGE podporuje opatrenia 
na boj proti vekovej diskriminácii 
zo strany zamestnávateľov (napr. postupy 
zamerané na tých, ktorí vo svojich 
50tich rokoch sú vystavení plánovanému 
prepúšťaniu) alebo tých, ktorí znemožňujú 
dôchodcom pokračovať v zamestnaní, pretože 
zraniteľnosť dnešných starých ľudí spočíva 
najmä v nedostatku finančných prostriedkov. 
AGE varuje proti rozvoju programov 
minimálnej mzdy, ktoré sú predovšetkým 
motiváciou pre aktiváciu politiky 
zamestnanosti, ale bez súčasného poskytnutia 
záruky univerzálneho práva na primeranú 
minimálnu mzdu pre dôstojný život.
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UŽITOČNÉ ODKAZY A ZDROJE
• Viac informácií k aktivitám EÚ v oblasti Sociálnej 

ochrany a sociálneho začlenenia:  
www.ec.europa.eu/social/main.
jsp?langId=en&catId=750

• Európska Platforma pre boj proti chudobe 
A sociálnemu vylúčeniu:  
www.ec.europa.eu/social/main.
jsp?langId=en&catId=961

• Webové stránky Európskeho roka 2010 pre boj proti 
chudobe a sociálnemu vylúčeniu:  
www.ec.europa.eu/employ-
ment_social/2010againstpoverty/
index_en.htm

• Odporúčanie EK o aktívnom začleňovaní ľudí 
Vylúčených z trhu práce:  
www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:32008H0867:EN:NOT

ZAPOJTE SA

V súčasnej situácii, kedy väčšina 
členských štátov zavádza škrty 
v poskytovaní doplnkových dávok pre 
starších ľudí, napr. naturálií, ktoré pomáhajú 
s množstvom nákladov, členovia AGE môžu 
podporovať koncept národných „rozpočtových 
štandardov“ pre starších ľudí, a to skrz 
národných politikov, ktorí by myli vytvoriť 
systém minimálneho príjmu pre staršie osoby.

Dobrovoľníctvo
V  Európskej únii takmer 100 miliónov občanov 

všetkých vekových kategórií investovalo svoj čas, 
talent a peniaze, aby pozitívne prispelo ich komunite 
prostredníctvom dobrovoľníckych činností v občianskej 
spoločnosti, mládežníckych kluboch, nemocniciach, 
školách, športových kluboch, atď. Mnoho z  týchto 
dobrovoľníkov je vo veku 50+.

Dobrovoľníci zohrávajú dôležitú rolu v rozmanitých 
odvetviach, ako je vzdelávanie, mládež, kultúra, šport, 
životné prostredie, zdravotníctvo, sociálna starostlivosť, 
ochrana spotrebiteľa, humanitárna pomoc, rozvojová 
politika, výskum, rovnosť príležitostí a vonkajšie vzťahy. 
To je dôležité najmä v čase hospodárskej krízy.

Hoci dobrovoľníctvo nie je samo o sebe oblasťou, 
kde by mala EÚ kompetencie, je považované za aktívne 
vyjadrenie občianskej účasti, ktorá posilňuje spoločné 
európske hodnoty, ako solidarita a sociálna súdržnosť, 
a preto je podporované prostredníctvom rôznych aktivít.

Dobrovoľníctvo starších ľudí je jednou z tematických 
priorít Európskeho roka aktívneho starnutia a  soli-
darity medzi generáciami 2012 a  bolo tiež podporo-
vané počas európskeho roku dobrovoľníctva 2011, čo 
zlepšilo povedomie o význame prínosu dobrovoľníkov 
spoločnosti a komunitám v ktorých žijú, pričom sú mnohí 
z nich vo veku 50+. Rôzne európske programy ponúkajú 
možnosti financovania projektov, zapájajúcich starších 
dobrovoľníkov a občiansky aktívnych seniorov tam, kde 
je cezhraničný, resp. jasný európsky rozmer. 

PROGRAM EURÓPA PRE OBČANOV
Program Európa pre občanov podporuje širokú škálu 

projektov a  občianskych skupín, ktorých cieľom je 
podpora aktívneho európskeho občianstva, napr. pomáha 
občanom EÚ všetkých vekových kategórií a občianskym 
združeniam v celej EU aktívne sa podieľať na realizácii 
hodnôt a cieľov EÚ. Osobitná pozornosť je v rámci tohto 
programu venovaná podpore dobrovoľníctva.

http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=750
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=750
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=961
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=961
http://www.ec.europa.eu/employment_social/2010againstpoverty/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/employment_social/2010againstpoverty/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/employment_social/2010againstpoverty/index_en.htm
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008H0867:EN:NOT
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008H0867:EN:NOT
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AKTIVITY V PROGRAME GRUNDTVIG: 
DOBROVOĽNÍCKE PROJEKTY SENIOROV

Táto akcia dáva európskym seniorom (vo veku 
50+) možnosť stať sa dobrovoľníkom v rámci projektu 
v  niektorej z  krajín Európy, čo im umožňuje učiť sa 
a zdieľať svoje znalosti a skúsenosti. 

Projekty podporujú partnerstvo a výmenu senior-
ských dobrovoľníkov medzi miestnymi organizáciami 
nachádzajúcimi sa v dvoch krajinách, ktoré sa účastina 
európskeho Programu celoživotného vzdelávania. Každá 
organizácia vysiela a zároveň hostí až 6 dobrovoľníkov 
počas dvojročného projektu. Dobrovoľníci, ktorí by 
mali mať nad 50 rokov, zvyčajne strávia 3 až 8 týždňov 
prácou na projektoch v zahraničí, a to hlavne v oblastiach 
sociálnej ochrany, životného prostredia, športu a kultúry.

ERASMUS+ 2014-2020
Európska komisia navrhuje, aby ďalším programom 

v  oblasti celoživotného vzdelávania sa stal program 
Erasmus+. Tento program je stále súčasťou rokovaní 
v  Európskom parlamente a  Rade (pozri viacročný 
finančný rámec v časti I.) Mal by začať v roku 2014, pričom 
by mal výrazne zvýšiť finančné prostriedky určené na 
rozvoj vedomostí a  zručností. Erasmus+ je založený 
na predpoklade, že investície do vzdelania a odbornej 
prípravy sú kľúčom k uvoľneniu ľudského potenciálu, bez 
ohľadu na ich vek, či zázemie. To by im malo pomôcť 
zvýšiť ich osobný rozvoj, získať nové zručnosti a zvýšiť 
tiež vyhliadky na zamestnanie.

ZAPOJTE SA

Či už si prajete zúčastniť sa ako 
vyslanec, či hosťujúci, za organizáciu 
alebo ako jednotlivec, všetky potrebné 
informácie ako sa zúčastniť nájdete tu::

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/index_en.htm

NÁVRH EURÓPSKEHO PARLAMENTU: 
INICIATÍVA AKTÍVNYCH SENIOROV

Martin Kastler, nemecký člen Európskeho parla-
mentu, ktorý bol spravodajom Správy EP k Európskemu 
roku aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity 
2012, navrhuje aby v rámci podpory aktívneho starnutia 
a dobrovoľníctva starších, bola v programe Erasmus+ 
špecifická iniciatíva venovaná Aktívnym seniorom.

AGE spolupracuje s pánom Kastlerom na vytvorení 
iniciatívy, ktorá bude podporovať vzdelávanie 
a koordináciu starších dobrovoľníkov z celej EÚ, ktorí by 
mali zmapovať potreby našej starnúcej populácie priamo 
v ich komunitách a prispieť tak k rozvoju inovatívnych 
riešení, ktoré podporujú aktívne starnutie a solidaritu 
medzi generáciami. Takýto program by mal doplniť 
Európsku dohodu primátorov a  starostov o  demo-
grafických zmenách, ktorej sa dovoláva AGE, ako aj 
široká škála zainteresovaných strán (pozri časť zdravie 
a prístupnosť).

ZAPOJTE SA

U vašich poslancov a ministrov 
školstva môžete lobovať za ich 
podporu pre adekvátny rozpočet programu 
Erasmus+ pre istotu, že bude skutočne zahŕňať 
presadzovanie činností na podporu starších 
dobrovoľníkov.

ZAPOJTE SA

Pripojte sa k nám a lobujte u svojich 
poslancov a vnútroštátnych orgánov 
za zisk tejto iniciatívy aktívnych seniorov pre 
vekovo priateľskú EÚ. Pre informácie o tom, 
ako lobovať u svojich poslancov, si pozrite 
sekciu o Európskom parlamente v časti III.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
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UŽITOČNÉ ODKAZY A ZDROJE
• Program Európa pre občanov:  

www.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

• Grundtvig Seniorské dobrovoľnícke projekty:  
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
index_en.htm

• Program Erasmus+  
www.ec.europa.eu/education/erasmus-for-all

• Európsky rok dobrovoľníctva:  
www.europa.eu/volunteering

Podpora zdravia 
a koordinácia 
národných zdravotných 
systémov

Podľa práva EÚ, musia opatrenia EÚ obsahovať ciele 
zlepšenia verejného zdravia, prevencie ľudských chorôb 
a ochorení a identifikácie príčin ohrozenia zdravia ľudí. 
A  tak hoci členské štáty majú výhradnú právomoc 
organizovať poskytovanie zdravotníckych služieb 
a zdravotnej starostlivosti vo svojej krajine, EÚ zohráva 
významnú rolu pri zlepšovaní verejného zdravia v Európe 
a pôsobí zároveň v mnohých oblastiach, kde opatrenia EÚ 
sú prínosom v rámci činností členských štátov.

Starnutie populácie vyvoláva dôležité výzvy pre 
členské štáty, ktoré potrebujú uspokojiť vyšší dopyt po 
zdravotnej starostlivosti a prispôsobiť svoj zdravotný 
systém potrebám starnúcej populácie a udržať ich stabilné 
v spoločnostiach s menšou pracovnou silou. EÚ aktívne 
podporuje členské štáty v ich úsilí o podporu zdravého 
starnutia so zámerom zlepšenia zdravia starších osôb, 
pracovníkov, detí a mládeže; a predchádzať chorobám po 
celý život. EÚ tiež podniká kroky na zlepšenie životných 
podmienok starších ľudí.

V  skratke Únia koordinuje národné systémy zdra-
votnej starostlivosti, aby zabezpečila uľahčenie voľného 
pohybu v rámci EÚ; vyhodnotila a kontrolovala liečivá 
pre humánne a veterinárne použitie v EÚ; koordino-
vala darcovstvo a  transplantácie orgánov v celej EÚ; 
združovala zdroje v oblasti zriedkavých chorôb a rakoviny 
; optimalizovala zdravotné poistenie a  zaoberala sa 
determinantami zdravia; podporila členské štáty v ich 
snahe zvládať chronické a prenosné ochorenia, zvýšiť 
bezpečnosť pacientov a kvalitu zdravotných systémov.

http://www.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
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PODPORA ZDRAVÉHO STARNUTIA
V nadchádzajúcich desaťročiach bude kľúčovou 

úlohou podpora zdravého a aktívneho starnutia. Viac 
rokov v  dobrom zdravotnom stave bude znamenať 
vyššiu kvalitu života, viac nezávislosti a možnosť zostať 
aktívnym. Starnutie populácie v dobrom zdravotnom 
stave bude tiež znamenať menší tlak na zdravotné 
systémy a menej ľudí odchádzajúcim zo zamestnania 
kvôli zlému zdravotnému stavu. To by malo mať pozitívny 
vplyv na ekonomický rast v Európe.

Európska komisia v  tejto oblasti podniká niekoľko 
iniciatív, a to predovšetkým na posilnenie spolupráce 
medzi zúčastnenými stranami (orgány verejnej správy, 
zdravotníci, priemysel, pacienti, spotrebitelia, výskumní 
pracovníci, organizácie zastupujúce starších, atď.), napr. 
stratégia EÚ v oblasti alkoholu, platforma EÚ pre činnosti 
súvisiace so stravovaním, telesnou aktivitou a zdravím, 
spoločné aktivity v  oblasti rakoviny a  pod. Ďalšie 
zaujímavé aktivity v oblasti duševného zdravia: Európsky 
pakt za duševné zdravie a pohodu v roku 2008 (pozri 
užitočné odkazy a na konci tohto oddielu) bol podporený 
rôznymi zainteresovanými stranami EÚ pod vedením 
Európskej komisie. Pre uľahčenie jeho implementácie 
boli definované rôzne oblasti vrátane duševného zdravia 
u starších ľudí.

EURÓPSKE INOVAČNÉ PARTNERSTVO 
V OBLASTI AKTÍVNEHO 
A ZDRAVÉHO STARNUTIA

V novembri 2010 vydaním hlavnej iniciatívy „Únia 
inovácií“, Komisia spustila prvé Európske inovatívne 
partnerstvo v oblasti aktívneho a zdravého starnutia 
(EIP AHA). EIP AHA sleduje trojité víťazstvo pre Európu:

• umožniť európskym občanom viesť zdravý, aktívny 
a nezávislý život počas starnutia;

• zlepšiť udržateľnosť a efektivitu sociálnej a zdravotnej 
starostlivosti;

• posilnenie a zlepšenie konkurencieschopnosti trhov 
pre inovačné projekty a služby, v reakcii na starnutie 
populácie na úrovni EÚ a  globálnej úrovni, a  tým 
vytvorenie nových príležitostí pre podniky.

Celkovým cieľom tohto pilotného partnerstva je zvýšiť 
priemernú dĺžku zdravého života o dva roky. Platforma 
AGE Europe bola zastúpená v riadiacej skupine najvyššej 
úrovne, ktorá sa zhodla na Strategickom implementačnom 
pláne (SIP) v  novembri 2011, so záväzkom všetkých 
zúčastnených strán. Boli definované tri hlavné oblasti: 
podpora zdravia a  prevencia, starostlivosť  a liečba, 
aktívny a nezávislý život. Európske inovačné partner-
stvo (EIP) nie je programom v financovaným z EÚ, ale 
ide skôr o nový proces, ktorý sa snaží viesť dohromady 
zúčastnené strany (koncoví užívatelia, verejné úrady, 
priemysel), všetky subjekty v oblasti inovačného cyklu, 
od výskumu až po prijatie (adaptáciu) s tými, ktorí sa 
zaoberajú štandardizáciou a  reguláciou. Toto pilotné 
partnerstvo poskytuje týmto aktérom fórum, kde môžu 
spolupracovať, zjednotiť sa okolo spoločných vízií, ktoré 
si vážia seniorov a ich prínos pre spoločnosť, identifikovať 
a odstrániť potenciálne bariéry pre inovácie a mobilizovať 
politiky a legislatívne nástroje.

 

Využijúc príležitosti, ktorú 
ponúklo Európske inovačné 
partnerstvo v oblasti aktívneho a zdravého 
starnutia (EIP AHA), AGE zriadilo virtuálnu 
sieť vo vekovo priateľskom prostredí, pre 
mobilizáciu rôznych zúčastnených strán 
a miestnych/regionálnych úradov. Táto 
sieť bude vystavaná na práci Svetovej 
zdravotníckej organizácie (WHO), prispôsobujúc 
jej pokyny týkajúce sa vekovo priateľského 
prostredia európskemu kontextu, uľahčujúc 
tak výmenu informácií o relevantných 
politických dokumentoch a nástrojoch EÚ. 
Okrem toho, s veľkou koalíciou zúčastnených 
strán je AGE pre zahájenie Dohody starostov  
o demografických zmenách, aby bol vytvorený 
politický rámec nevyhnutný pre spájanie 
lokálnych a miestnych orgánov naprieč EÚ, 
ktoré hľadajú inteligentné a inovatívne riešenia 
pre podporu aktívneho a zdravého starnutia 
a tvorbu vekovo priaznivého prostredia.
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Riešenie nerovností v oblasti zdravia je politickou 
prioritou na európskej úrovni a je zahrnutá v platforme 
proti chudobe, pretože tá vyplýva najmä zo sociálnej 
nerovnosti. To je tiež oblasť, kde je veľmi dôležitá 
spolupráca so Svetovou zdravotníckou organizáciou. 
Hodnotenie prebieha na európskej úrovni, aby bolo možné 
lepšie pochopiť príčiny a následky zdravotnej nerovnosti 
medzi európskymi krajinami a skupinami obyvateľstva. 
Prvé výsledky majú tendenciu vykazovať, že diskrim-
inácia na základe veku je jedným z  najdôležitejších 
skrytých problémov.

KOORDINÁCIA ZDRAVOTNÍCKYCH 
A OPATROVATEĽSKÝCH SLUŽIEB

Napriek veľmi obmedzeným právomociam EÚ v oblasti 
zdravotníctva ukazuje posledný vývoj na rastúcu potrebu 
lepšej koordinácie členských štátov v oblasti ustanovení 
o zdravotnej a sociálnej starostlivosti, a to najmä preto, 
že právo na slobodu pohybu v  rámci EÚ si vyžaduje 
opatrenia v  tejto oblasti na európskej úrovni. Okrem 
toho všetky členské štáty čelia spoločným problémom 
v tejto oblasti, s ohľadom na rastúci dopyt po zdravotnej 
starostlivosti a rastúcimi rozpočtovými obmedzeniami.

To je dôvod, prečo sa Komisia snaží uľahčiť spolu-
prácu medzi členskými štátmi v  rôznych oblastiach 
ako je pracovná sila v oblasti zdravotnej starostlivosti, 
kde migrácia v rámci EÚ narastá, a to prináša otázky 
ohľadom uznávania kvalifikácií, nedostatku pracovníkov, 
„odlivu mozgov“ z niektorých členských štátov, a pod. 
Rôzne iniciatívy sa snažia reagovať na tieto problémy 
v  rámci hlavnej iniciatívy „Nové zručnosti pre nové 
pracovné miesta“, ktorá sa zaoberá potrebou vyškolenia 
väčšieho množstva zamestnancov pre zdravotnícky 
a opatrovateľský sektor (pozri časť o zamestnanosti).

Ďalším problémom je cezhraničná mobilita pacientov. 
Aj keď sa stále ešte jedná o obmedzený jav, jeho poten-
ciálny vplyv na národné systémy zdravotnej starostliv-
osti EÚ starostlivo sleduje. V roku 20011 napríklad EÚ 
prijala smernicu o právach pacientov cezhraničnej zdra-
votnej starostlivosti28 , ktorá dopĺňa existujúci systém 
koordinácie sociálneho zabezpečenia EÚ.

28  Smernica 2011/24

OTVORENÁ METÓDA KOORDINÁCIE 
V OLASTI ZDRAVIA A DLHODOBEJ 
STAROSTLIVOSTI

Hoci má EÚ v oblasti zdravia a dlhodobej starostlivosti 
obmedzené kompetencie, koordinácia na úrovni EÚ j stále 
viac potrebná z rôznych dôvodov: zdravotné výsledky 
v EÚ sú výrazne odlišné podľa toho, v ktorej krajine 
žijete, aký je váš etnický pôvod, pohlavie a sociálno-
ekonomický status; EÚ presadzuje prístup „zdravie 
vo všetkých politikách“; európske štrukturálne fondy 
môžu byť použité k  podpore reforiem zdravotníctva 
a  k  budovaniu kapacít v  oblastiach, ktoré potrebujú 
osobitnú pomoc ; vysoký dopyt po zdravotnom personáli 
je v niektorých krajinách nahrádzaný kvalifikovanými 
zdrojmi z iných krajín, čo zdôrazňuje potrebu celoeuróp-
skeho prístupu; prístupnosť technologického pokroku pre 
všetkých a väčšia možnosť výberu pre pacienta musia 
byť v rovnováhe s finančnou udržateľnosťou; výdavky 
na zdravotnú starostlivosť v krajinách EÚ rastú rýchlejšie 
než ich národné bohatstvo; musia byť stanovené priority 
a dosiahnutá vyššia hodnota peňazí.

DOBRÉ VEDIEŤ

Prístup k zdravotnej 
starostlivosti pri 
cestovaní v rámci EÚ

Európsky preukaz zdravotného poistenia 
(EHIC) je bezplatná karta, ktorá vám umožní 
prístup k nevyhnutnej medicínskej, štátom 
poskytovanej starostlivosti počas prechodného 
pobytu v niektorej z 28 krajín EÚ, či na Islande, 
v Lichtenštajnsku, Nórsku a Švajčiarsku. Keď sa 
preukážete svojim preukazom, budete liečení 
podľa rovnakých podmienok a za rovnakú 
cenu (v niektorých krajinách bezplatne) ako 
ľudia poistení v tej danej krajine. Je potrebné si 
uvedomiť, že zdravotný systém každej krajiny 
je iný. Služby, ktoré vás doma nemusia nič 
stáť, nemusia byť v iných krajinách zadarmo. 
Pre viac informácií sa obráťte na inštitúciu 
nemocenského poistenia, ktorá vám poskytne 
presné pravidlá a postupy, ktoré je treba 
dodržať (pozri tiež odkaz na webové stránky 
EHIC v užitočných odkazoch na konci tejto 
kapitoly).
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Z týchto dôvodov EÚ podporuje koordináciu národných 
zdravotníckych politík prostredníctvom otvorenej 
metódy koordinácie so zvláštnym zameraním sa na 
prístupnosť, kvalitu a udržateľnosť. Kľúčové ciele sú:

Zlepšiť prístup k podpore zdravia, prevencii chorôb 
a liečebnej starostlivosti prostredníctvom:

• kratších čakacích dôb

• sprostredkovanie univerzálneho poistenia a dostupnej 
starostlivosti všetkým častiam obyvateľstva

• zníženie geografických rozdielov v dostupnosti 
a kvalite starostlivosti

• riešenie kultúrnych a jazykových bariér pri využívaní 
služieb
Zvýšenie kvality zdravotníckych služieb 

prostredníctvom:

• starostlivosti viac zameranej na pacienta

• účinnú a bezpečnú liečbu a vybavenie

• väčšie využitie liečby založenej na dôkazoch 
a hodnoteniach zdravotníckych technológií (EUnetHTA)

• väčšie využívanie účinných preventívnych programov 
pre rakovinu, kardiovaskulárne ochorenia a infekčné 
ochorenia (očkovanie) a iné

• lepšia integrácia/koordinácia medzi: primárnou, ambu-
lantnou a  sekundárnou a  terciárnou nemocničnou 
starostlivosťou; medicínskou, ošetrovateľskou, 
sociálnou a paliatívnou starostlivosťou
Zaistiť udržateľnosť zdravotníckych systémov pros-

tredníctvom racionálnejšieho využívania finančných 
prostriedkov pomocou:

• väčšieho využívania generických liekov

• zameranie sa na primárnu starostlivosť – postúpenie 
systémov sekundárnej starostlivosti

• znižovanie počtu hospitalizovaných pacientov, 
zvýšenie počtu ambulantných pacientov

• zjednodušenie administratívnych postupov

• sústredenie špecializovanej starostlivosti v excelu-
júcich centrách

• posilnenie podpory zdravia a prevencie chorôb
Vyvarovanie sa poskytovania nedostatočných zdrojov 

pre zdravotnícke zariadenia a vytvorenie životaschopného 
vymeriavacieho základu prostredníctvom:

• lepšej koordinácie starostlivosti

• zabezpečenie dostatočných ľudských zdrojov 
v zdravotníctve prostredníctvom: dobrého tréningu, 
motivácie a  pracovných podmienok; riešenia 
nerovnováhy medzi kategóriami pracovníkov

Vzájomné hodnotenia a sú pravidelne organizované 
tak, aby členské štáty mohli spolu diskutovať a vymieňať 
si poznatky na špecifické témy. Jedna krajina navrhne 
tému a  predloží materiály k  prerokovaniu ostatným 
krajinám a externým aktérom. AGE Platform Europe je 
pravidelne pozývaná k účasti na vzájomnom hodnotení 
a jej príspevky sú zostavované vďaka využívaniu kapacít 
svojich odborníkov.

Čeliac narastajúcej dôležitosti tohto problému, Komisia 
začala hĺbkovú analýzu sektoru dlhodobej starostlivosti 
a prediskutovala ju s Výborom pre sociálnu ochranu. 

V roku 2010 Rada prijala Európsky dobrovoľný rámec 
pre kvalitu sociálnych služieb, ktorý vyvinul Výbor pre 
sociálnu ochranu. Tento dobrovoľný rámec si kladie za 
cieľ vytvoriť spoločné porozumenie kvality sociálnych 
služieb v EÚ tým, že určí zásady kvality, ktoré by tieto 
služby mali spĺňať. Navyše tým, že navrhuje sadu meto-
dických pokynov, sa snaží pomôcť verejným orgánom 
s  organizáciou a  financovaním sociálnych služieb, 
vyvinutím zodpovedajúcich nástrojov pre definovanie, 
meranie a hodnotenie  kvality sociálnych služieb. Tiež 
si kladie za cieľ slúžiť ako referencia pre definovanie, 
zabezpečenie a zlepšovanie kvality sociálnych služieb.

Vzhľadom k tomu, aké je spektrum sociálnych služieb 
široké, bude ďalším krokom prispôsobenie tohto rámca 
rôznym odvetviam. Dlhodobá starostlivosť je odvetvím, 
kde sa to predpokladalo z  rôznych dôvodov, najmä 
však kvôli rastúcemu trendu privatizácie tohto sektora 
a  poskytovatelia služieb ju čoraz viac prevádzkujú 
cezhranične, využívajúc možnosť, ktorú im ponúka 
fungovanie vnútorného trhu. Dlhodobá starostlivosť je 
v dôsledku starnutia populácie tiež rapídne rastúcim 
a meniacim sa „trhom“, kde kvalita sa stáva kľúčovou 
otázkou, pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľa.
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ZNEUŽÍVANIE SENIOROV
Počas niekoľkých posledných rokov nadobudlo 

zneužívanie seniorov markantný význam 
v diskusiách na úrovni EÚ. V marci 2008 Európska 
komisia zorganizovala konferenciu na tému 
„Ochrana ľudskej dôstojnosti starších osôb – 
prevencia zneužívania a  zanedbávania starších“ 
a nasledujúce predsedníctva EÚ preukázali svoje 
zámery a  záväzky bojovať proti zneužívaniu 
seniorov. Európsky parlament prijal veľkou 
väčšinou uznesenie o dlhodobej starostlivosti 
o starších, požadujúc od Komisie vydanie posudku 
o zneužívaní a ochrane starších osôb v spoločnosti 
a  v  rámci starostlivosti. Ďalšie iniciatívy členov 
EP tiež podporili aktívnejšiu úlohu EÚ v boji proti 
zneužívaniu starších. V  roku 2011 Komisia uspo-
riadala veľkú konferenciu na tému zneužívania 
starších a ich dôstojnosti, kde účastníci mali možnosť 
zvýšiť povedomie o  dokumentoch EÚ, ktoré by 
mohli mať vplyv v boji proti zneužívaniu seniorov, 
ako je zvyšovanie kvality v dlhodobej starostlivosti, 
podpora práv zraniteľných spotrebiteľov, ponuka 
lepšej ochrany a  podpory neprofesionálnych 
opatrovateľov, investovanie do vzdelávania zdra-
votníckeho personálu a pod. Nakoniec EK podporuje 
európske projekty snažiace sa bojovať proti 
zneužívaniu starších osôb, a to najmä tie s cieľom 
zlepšiť znalosti o tejto téme: výmenou osvedčených 

 

Výbor sociálnej ochrany (SPC) 
zriadil pracovnú skupinu pre 
otázky súvisiace s vekom, kde väčšina 
členských štátov má svojho zástupcu. AGE 
je pravidelne pozývaná na zasadnutia tejto 
skupiny, aby mohla diskutovať o otázkach 
dlhodobej starostlivosti a predkladať aktuálne 
informácie o projekte WEDO (www.wedo-
partnership.eu),  európskom projekte vedenom 
AGE, ktorý je zameraný na podporu blahobytu 
a dôstojnosti starších ľudí, potrebujúcich 
starostlivosť a pomoc a zabraňuje zneužívaniu 
starších prostredníctvom podpory kvalitnej 
dlhodobej starostlivosti.

postupov, vytváraním celoeurópskych nástrojov 
na zamedzenie zneužívania seniorov prostred-
níctvom informovania opatrovateľov, výskumnými 
projektmi o výskyte a vplyve zneužívania starších, 
atď.

Prostredníctvom budúceho programu EÚ o právach, 
rovnosti a  občianstve, ktorý je v  súčasnej dobe 
predmetom rokovania a  plánovaný začiatok má 
v  roku 2014, bude EÚ schopná naďalej podporovať 
iniciatívy zamerané na boj proti zneužívaniu seniorov, 
v nadväznosti na súčasný program Daphne, ktorého 
cieľom je prispieť k prevencii a boji proti všetkým formám 
násilia páchaného na ohrozených skupinách.

 

S podporou programu Daphne 
vyvinula AGE v spolupráci s 11 
partnerskými organizáciami „Európsku chartu 
práv a povinností starších ľudí odkázaných na 
dlhodobú starostlivosť a pomoc“ a sprievodné 
príručky ako súčasť „Eustacea projektu“ – 
európskej stratégie pre boj proti zneužívaniu 
starších osôb“ (2008 – 2010). Tieto dokumenty 
je možné nájsť na adrese: 
http://www.age-platform.eu/age-projects/
previous-projects/1676-daphne-2 

http://www.wedo-partnership.eu
http://www.wedo-partnership.eu
http://www.age-platform.eu/age-projects/previous-projects/1676-daphne-2
http://www.age-platform.eu/age-projects/previous-projects/1676-daphne-2
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FARMACEUTICKÉ OTÁZKY
Farmaceutický sektor je prísne regulovaný zo strany 

EÚ v obojstrannom záujme :

• zabezpečenia najbezpečnejších, najefektívnejších 
a najkvalitnejších liekov, ako je možné,

• pokračovania v rozvoji jednotného trhu EÚ pre liečivá, 
na posilnenie európskeho farmaceutického priemyslu 
a konkurencieschopnosti výskumu..
Dôležité otázky sú v súčasnosti predmetom rokovaní 

medzi Európskym parlamentom, Radou a  Komisiou. 
V roku 2008 Komisia navrhla rôzne texty zhromaždené 
vo „farmaceutickom balíčku“ Konkrétnejšie obsahoval tri 
legislatívne návrhy s významom pre seniorov:

• Právne predpisy týkajúce sa falšovania liekov, ktoré 
boli prijaté v júni roku 2011, aby sa zabránilo vstupu 
falošných medicínskych produktov do dodávateľského 
reťazca.

• Právne predpisy týkajúce sa farmakovigilancie, ktoré 
sú aplikovateľné od júla 2012a  zameriavajú sa na 
lepšie sledovanie liekov, a tým na vyššiu bezpečnosť 
pre pacientov vďaka uľahčeniu koordinácie informácií 
medzi národnou a  európskou úrovňou. Tak bude 
informačný proces pomocou správ zjednodušený ako 
pre zdravotných pracovníkov, tak aj pacientov a lepšia 
informovanosť pacientov o nových liekov bude viac 
pod kontrolou.

• Právny predpis týkajúci sa informácií poskytovaných 
pacientom o liekoch vydávaných na predpis navrhla 
Komisia vo februári 2012 (zatiaľ neprijatý). Jeho cieľom 
je definovať správnu rovnováhu medzi pacientovou 
potrebou byť informovaný a nevyhnutnou kontrolou 
nad uvedenými informáciami.

EÚ má v úmysle revidovať dva ďalšie dôležité právne 
predpisy, ktoré sú pre starších relevantné:

• Smernica o klinických skúškach z  roku 2001. Tá by 
mohla byť príležitosťou pre zabezpečenie, že sa starší 
ľudia stanú súčasťou klinických štúdií, bezpečnejšej 
výroby účinnejších liekov určených pre starších 
užívateľov.

• Smernica o  zdravotníckych pomôckach, prijatá 
v 90-tych rokoch k zvýšeniu bezpečnosti produktov so 
širokým rozsahom použitia, ako sú kardiostimulátory 
alebo bedrové protézy a spôsob, akým sú povolené 
na trhu EÚ.
Popri širokej škále legislatívnych textov regulujúcich 

celý farmaceutický sektor, má EÚ svoju vlastnú agentúru 
pre lieky: European Medicines Agency (EMA). EMA je 
decentralizovaný orgán so sídlom v Londýne, ktorého 
hlavnou úlohou je ochrana a presadzovanie verejného 
zdravia a zdravia zvierat, prostredníctvom hodnotenia 
a dohľadu nad liekmi.

EMA hrá dôležitú úlohu pri ochrane zdravia všetkých 
občanov, vrátane starších ľudí. Zapája regulačné orgány, 
farmaceutické spoločnosti, pacientov a spotrebiteľské 
organizácie, ako i zdravotníckych pracovníkov, za účelom 
rozvoja harmonizovaných noriem pre vývoj, testovanie, 
schvaľovanie a používanie liečiv.

DOBRÉ VEDIEŤ

Ako sa zúčastniť správ o liekoch

Vďaka novej legislatíve o farmakovigilancii 
budú môcť pacienti hlásiť problémy, ktorým 
čelia pri svojich liekoch prostredníctvom 
svojho lekára alebo priamo na národný orgán 
pre reguláciu liečiv v ich krajine. Hlásenia 
o podozrení na nežiadúce účinky sú potom 
odovzdané Európskej agentúre pre liečivá 
(pozri nižšie), ktorá vydáva tieto informácie tak 
aby mali subjekty, vrátane verejnosti, prístup 
k informáciám, ktoré európske regulačné 
orgány používajú na prieskum bezpečnosti 
liekov alebo aktívnych substancií.
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V roku 2005 bola vytvorená Pracovná strana pacientov 
a  spotrebiteľov aby agentúre EMA a  jej vedeckým 
výborom poskytovala odporúčania o  všetkých 
záležitostiach v  priamom alebo nepriamom záujme 
pacientov a spotrebiteľov v súvislosti s liekmi. 

 

AGE je členom Pracovnej strany 
pacientov a spotrebiteľov. Dvaja 
odborníci, menovaní Platformou AGE Europe, 
sú pravidelne pozývaní na rokovania EMA. 
Okrem toho sú pravidelne žiadaní o posúdenie 
letákov pre pacientov, prípadne špecifických 
materiálov týkajúcich sa liekov, a tiež aby 
poskytovali rady a názory súvisiace so 
špecifickými problémami seniorov. AGE tiež 
rozširuje informácie a upozornenia, ktoré EMA 
uverejňuje o liekoch používaných staršími 
ľuďmi a pomáha šíriť tieto novinky v rámci 
celej EÚ.

DOBRÉ VEDIEŤ

V roku 2011 EMA prijala stratégiu 
geriatrickej medicíny. Táto stratégia odráža 
existujúce stratégie týkajúce sa pediatrických 
liekov a má veľký význam zvážiť budúce 
výzvy v oblasti bezpečnosti, prispôsobených 
liekov, nežiaducich účinkov u starších ľudí, 
polyfarmácie, atď. Skupina expertov na oblasť 
geriatrie bola zostavená, aby podporovala 
prácu agentúry EMA, ktorá je v súčasnosti 
zložená prevažne z geriatristov. EMA tiež má 
na svojich webových stránkach špeciálne 
sekcie venované liekom pre staršie osoby 
(pozri užitočné odkazy).

ELEKTRONICKÉ ZDRAVOTNÍCTVO
Podpora elektronického zdravotníctva (eHealth) 

je ďalšou kľúčovou prioritou EÚ. Práca v  tejto oblasti 
zahŕňa mnoho rôznych otázok, ako je prenos informácií 
medzi zdravotníckymi odborníkmi a inštitúciami, a tiež 
využitie riešení, ktoré elektronické zdravotníctvo ponúka 
pre sledovanie stavu pacientov. Elektronické zdravot-
níctvo ponúka zaujímavé možnosti, ako je zabezpečenie 
koordinácie medzi zdravotníckou a  sociálnou 
starostlivosťou, ktorá je kľúčovou otázkou pre starších 
ľudí, ale tiež vyvoláva obavy v súvislosti s ochranou 
údajov a etickými otázkami, ktoré sú v zdravotníctve 
veľmi citlivé. 

Hlavná iniciatíva „Digitálna agenda pre Európu“ (jedna 
z kľúčových iniciatív stratégie Europe 2020 popísaná 
v časti I) má v úmysle prispieť v tejto oblasti akčným 
plánom elektronického zdravotníctva - eHealth 2012 
– 2020, vyvinutým Komisiou, ktorá týmto apeluje na 
členské štáty, aby začali prispôsobovať svoje národné 
a regionálne stratégie potrebám elektronického zdra-
votníctva, odpovedajúceho na ich špecifické potreby. 
Súčasne sú ciele nastavené tak, aby posilnili spoluprácu 
členských krajín v  tejto oblasti, najmä so zámerom 
diskutovať o otázkach ako sú normy, interoperabilita 
a prepojenie systémov a ich obsahu.  

ZDRAVOTNÍCKE FÓRA EÚ
Fórum politiky zdravotníctva si kladie za cieľ združovať 

európske platformy zastupujúce zúčastnené strany 
z oblasti zdravotníctva, aby tým zabezpečilo, že európska 
stratégia bude v oblasti zdravia otvorená, transparentná 
a reagujúca na obavy verejnosti. Ponúka tiež možnosť 
konzultácie a výmeny názorov a skúseností v širokom 
spektre tém a pomoc pri realizácii a sledovaní konkrét-
nych iniciatív.

Fórum sa snaží pokryť štyri skupiny organizácií:

• Mimovládne organizácie v oblasti verejného zdravot-
níctva a organizácie pacientov.

• Organizácie zastupujúce zdravotníckych pracovníkov 
a odbory.

• Poskytovateľov zdravotníckych služieb a zdravotného 
poistenia.

• Hospodárske subjekty so záujmom a  záväzkom 
k podpore, ochrane a zlepšeniu zdravia.
Európske fórum politiky zdravotníctva sa schádza dva 

krát ročne v Bruseli a organizuje otvorené fórum každé 
dva roky. Európska aliancia pre verejné zdravie (EPHA) 
pôsobí ako sekretariát fóra.
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Skupina účastníkov elektronického zdravotníctva bola 
zriadená Európskou komisiou pred niekoľkými rokmi, v snahe 
zorganizovať dialóg s rôznymi zainteresovanými stranami 
v  oblasti elektronického zdravotníctva: predovšetkým 
priemyslu, zástupcov užívateľov vrátane profesionálnych 
zdravotníckych pracovníkov, nemocníc a  zdravotných 
poisťovní. Jeho hlavnou úlohou je prispieť k rozvoju legislatívy 
a politiky týkajúcej sa elektronického zdravotníctva.

UŽITOČNÉ ODKAZY A ZDROJE
• Zdravotnícky portál EK:  

http://ec.europa.eu/health/index_en.htm

• EU Portal ‘Vaša Európa“ pre zdravie:  
www.europa.eu/youreurope/citizens/health/
index_en.htm

• Európsky pakt za duševné zdravie a pohodu: 
www.ec.europa.eu/health/mental_health/policy/
index_en.htm

• Inovatívna Únia:  
www.ec.europa.eu/research/innovation-union/
index_en.cfm

• Digitálny program pre Európu:  
www.ec.europa.eu/information_society/
digital-agenda/index_en.htm

• Európske inovačné partnerstvo pre aktívne a zdravé 
starnutie:  
http://ec.europa.eu/research/innovation-union

• EHIC – European Health Insurance Card/Európsky 
preukaz poistnca (informácie vo všetkých jazykoch EÚ):  
www.ec.europa.eu/social/main.
jsp?langId=en&catId=559

• Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia na 
úrovni EÚ:  
www.ec.europa.eu/social/main.
jsp?langId=en&catId=850

 

AGE je členom európskeho Fóra 
pre politiku zdravotníctva, ako 
aj skupiny zainteresovaných strán eHealth, 
a tiež EPHA, aby mohla vyjadrovať svoje 
obavy a očakávania týkajúce sa zdravotných 
problémov seniorov.

• Európsky dobrovoľný rámec kvality pre sociálne 
služby: 
www.socialsecurity.fgov.be/eu/docs/agenda/26-
27_10_10_spc_qf_document.pdf

• Výbor pre sociálnu ochranu:  
www.europa.eu/legislation_summaries/employ-
ment_and_social_policy/social_protection/
c10119_en.htm

• Európska agentúra liečiv:  
www.ema.europa.eu/ema

• EMA strtégia geriatrickej medicíny:  
www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_
library/Other/2011/02/WC500102291.pdf

• EMA webstránka o liekoch pre starších ľudí:  
www.emea.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/
special_topics/general/general_content_000249.
jsp&mid=WC0b01ac058004cbb9

• Výkonná agentúra pre zdravie a spotrebiteľov:  
www.ec.europa.eu/eahc

• WHO Europe: 
www.euro.who.int/en

• Nerovnosti v oblasti zdravia a komentár WHO:  
www.instituteofhealthequity.org

• EÚ fórum per politiku zdravotníctva:  
www.ec.europa.eu/health/interest_groups/
eu_health_forum/policy_forum/index_en.htm

• European Public Health Alliance:  
www.epha.org

• Daphne III Funding Programme:  
www.ec.europa.eu/justice/grants/programmes/
daphne/index_en.htm

DOBRÉ VEDIEŤ

Nová publikácia EÚ predstavuje 33 
projektov financovaných z prostriedkov 
európskych programov v oblasti zdravotníctva:

Zdravie pre EÚ v 33 príbehoch o úspechu: 
www.ec.europa.eu/health/programme/docs/
success_stories_full_en.pdf
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Výskum a inovácie
Výskum starnutia je kľúčovou prioritou už mnoho 

rokov. Niekoľko výskumných programov EÚ finan-
covalo veľké výskumné projekty v oblasti zdravia 
a dlhodobej starostlivosti, nové technológie, dopravu, 
sociálny a  hospodársky vplyv starnutia, starších 
pracovníkov, rovnosť pohlaví, atď. Vzhľadom na 
demografický vývoj v Európe bude výskum starnutia 
stále politickou aj vedeckou prioritou a  zapojenie 
starších ľudí si získa väčšiu pozornosť v politike aj vo 
vede. Všetky tieto snahy sledujú podporu členských 
štátov pri rozvoji inovatívnych riešení v  reakcii na 
rôzne problémy vyvolané demografickým starnutím. 

HLAVNÉ SCHÉMY 
FINANCOVANIA VÝSKUMU

Európska únia poskytuje mnoho príležitostí 
k financovaniu výskumných projektov:

• 7. Rámcový program 2007 – 2013, ktorý sa má 
vyvinúť v Horizont 2020 do roku 2014, je jedným 
z  hlavných nástrojov financovania európskych 
projektov a je základom širokej škály projektov 
venovaných dlhodobému výskumu (v časovom 
rozmedzí 5 – 10 rokov)

• Rámec pre konkurencieschopnosť a  inovácie 
(CIP) podporuje lepšie využívanie informačných 
a  komunikačných technológií (IKT) a  podporuje 
vyššie využívanie obnoviteľných zdrojov energie 
a energetickú účinnosť.

KOORDINÁCIA NA ÚROVNI EÚ 
A ZDRUŽOVANIE ZDROJOV

Od roku 2008 navyše Európska komisia podporuje 
lepšiu koordináciu výskumu na úrovni EÚ pomocou 
podporovania členských štátov v rozvoji spojených 
programových iniciatív ( JPI). Celkovým cieľom 
spoločného plánovania je zoskupenie vnútroštátnych 
výskumných snáh, v  záujme lepšieho využitia 
vzácnych zdrojov Európskeho verejného výskumu 
a vývoja (R & D) a riešenia spoločných európskych 
problémov efektívnejšie v  niekoľkých kľúčových 
oblastiach. Dve z  iniciatív spoločného plánovania 
majú osobitý význam pre starších ľudí:

• The Ambient Assisted Living Joint Programme: 
(AAL JP) si za cieľ kladie zlepšiť kvalitu života 
starších osôb a  posilniť priemyselnú základňu 
v Európe prostredníctvom využívania informačných 
a komunikačných technológií (ICT). Komisia nie je 
súčasťou implementačných štruktúr, ale prispieva 
výraznou finančnou podporou; pričom financujúce 
činnosti bežne realizuje združenie AAL a  jeho 
členovia, ktorými sú národné organizácie financu-
júce výskum v 20 členských štátoch EÚ.

• JPI: “Viac rokov – lepší život“pre starnúcu populáciu 
v oblastiach výskumu, napr. ako udržať ľudí na trhu 
práce, ako pomôcť starším ľuďom zostať aktívnym 
tak dlho ako sa len dá, v dobrom zdraví a s vyššou 
kvalitou života a ako urobiť naše budúce systému 
starostlivosti udržateľné.

• Spoločný program EÚ v  oblasti neurodegener-
atívnych ochorení ( JPND), ktorého hlavným cieľom 
je nájsť lieky na tieto ochorenia (napr. Alzheimerova 
choroba, demencia) a umožniť včasnú diagnózu pre 
cielenú liečbu prostredníctvom lepšej koordinácie 
výskumného úsilia a prostriedkov na úrovni EÚ.

 

Činnosť AGE: Na úrovni EÚ je 
AGE súčasťou poradného zboru 
asociácie AAL, a je teda schopná poskytnúť 
spätnú väzbu o tomto programe, jeho 
prioritách a projektoch, ktoré sú skrz neho 
financované.
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PODNIETENIE HOSPODÁRSKEHO 
RASTU A RIEŠENIE AKTUÁLNYCH 
SPOLOČENSKÝCH PROBLÉMOV

Prijatie všeobecného integrovanejšieho prístupu 
k riešeniu rôznych špecifických aspektov výskumu 
starnutia a zohľadnenie názorov a záujmov rôznych 
zainteresovaných strán je teraz potrebné riešiť 
v komplexnosti problematiky a prijať výzvy, ktoré 
vyplývajú z demografického starnutia.

Doplňujúc Európske inovačné partnerstvo v oblasti 
aktívneho a zdravého starnutia (EIP AHA) (pozri časť 
o  zdraví v  časti II) vydá Európsky technologický 
inštitút (EIT) v roku 2014 zborník vedomostí a inovácií 
(KIC) o zdravom životnom štýle a aktívnom starnutí 
a dĺžke ľudského života.

ZAPOJENIE UŽÍVATEĽOV – 
KĽÚČOVÝ PRINCÍP EÚ

Výskumy v EÚ uplatňujú rôzne kritériá účinnosti 
v prípade zapojenia konečných príjemcov do výskumu. 
Zapojenie užívateľov sa ukázalo byť kľúčom: výskum, 
inovácie a  investície by mali znížený vplyv, keby 
neboli vedené potrebami a  záujmami obyvateľov, 
na ktorých sa zameriavajú. V dôsledku toho sú straší 
ľudia stále viac a viac žiadaní, aby zohrali rolu, pričom 
narastajú aj požiadavky pre ich zastupiteľské organ-
izácie, aby prezentovali širokú škálu potrieb starších 
v rôznych výskumoch, a to ako na národnej, tak aj na 
európskej úrovni.

Seniori môžu byť zapojení do fáz, od defino-
vania výskumného rámca a formovania výskumnej 
otázky, po šírenie výsledkov a nasledujúci monitoring 
projektu.

UŽITOČNÉ ODKAZY A ZDROJE
• Európsky technologický inštitút (EIT):  

http://eit.europa.eu/

• Knowledge and Innovation Communities (KICs): 
www.eit.europa.eu/kics1/knowledge-and-innova-
tion-communities/overview.html

• Spoločné programové ciele:  
www.ec.europa.eu/research/era/areas/
programming/joint_programming_en.htm

 

Organizácie občianskej 
spoločnosti ako je AGE, hrajú 
dôležitú rolu pri podpore zapájania konečných 
užívateľov do výskumu financovaného 
prostredníctvom projektov EÚ. Ich úlohou je 
vyjadriť vízie, obavy a názory starších ľudí 
zameraním sa, okrem iného, na kvalitu života, 
ich zdravotných potrieb, ich neochotu používať 
nové technológie, mobilitu a problémy 
s prístupnosťou

ZAPOJTE SA

Na národnej úrovni sa môžu 
organizácie zastupujúce seniorov 
zapojiť do spoločných projektov vedených 
univerzitami, malými a strednými podnikmi, 
miestnymi a regionálnymi orgánmi, atď. Vaša 
účasť je kľúčom k zaisteniu, že užívateľská 
perspektíva je braná do úvahy. Pre každú 
príležitosť financovania Komisia nielenže 
poskytuje všetky informácie on-line, pomocou 
príslušnej webovej stránky, ale tiež stanovuje 
národné kontaktné miesta (NCP). Informácie 
o NCP možno nájsť na webovej stránke 
každého programu (pozri užitočné odkazy 
nižšie). 

http://www.eit.europa.eu/kics1/knowledge-and-innovation-communities/overview.html
http://www.eit.europa.eu/kics1/knowledge-and-innovation-communities/overview.html
http://www.ec.europa.eu/research/era/areas/programming/joint_programming_en.htm
http://www.ec.europa.eu/research/era/areas/programming/joint_programming_en.htm
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• Výskumné programy Európskej Komisie FP7:  
www.cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

• Horizont 2020:  
www.ec.europa.eu/research/horizon2020/
index_en.cfm?pg=h2020

• Program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP): 
www.ec.europa.eu/cip

• Ambient Assisted Living Joint Programme (AAL JP): 
www.aal-europe.eu

• JPI “Viac rokov – lepší život”:  
www.jp-demographic.eu

• EU spoločný program pre neurodegeneratívne 
ochorenia (JPND):  
www.neurodegenerationresearch.eu/home

• Pre komplexný pohľad na financovanie programov:  
www.ec.europa.eu/contracts_grants/grants_en.htm

Dostupnosť tovaru a 
služieb

Napriek skutočnosti, že naša populácia starne, pros-
tredie, v ktorom žije väčšina Európanov nie je prispôso-
bené rastúcemu počtu starších ľudí a osôb so zdravotným 
postihnutím. Fyzické prekážky bránia mnohým 
v  prístupe k  službám, tovaru a  mnohým výrobkom. 
Nedostatočná dostupnosť sa obzvlášť náročná v oblas-
tiach každodenného života, ako je stavebníctvo (napr. 
chodníky, vonkajšie priestory, atď.), bývanie (napr. 
výťahy v budovách), informační a komunikačné tech-
nológie (napr. počítač, telefón), doprava (napr. autobusy, 
automobily), samoobslužné terminály (napr. bankomaty, 
automaty na lístky), atď. Sprístupnenie tovaru a služieb 
pre všetkých je nevyhnutné pre umožnenie našej 
starnúcej populácii žiť samostatne, aktívne sa zapájať 
do spoločnosti a plniť svoje práva a povinnosti ako rovno-
právni občania.

Jedná sa o narastajúci problém na úrovni EÚ a otvára 
sa mnoho možností ako zvýšiť dostupnosť.

Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi 
generáciami 2012 ponúkol dobrú príležitosť, aby táto 
problematika bola presadená do politickej agendy, ktorá 
volá po vytvorení vekovo priateľskej EÚ ako požiadavky 
uviesť aktívne starnutie do reality. Nad tým všetkým stojí 
Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím 
(UNCRPD) (pozri časť I), ktorý znamená, že ako Európska 
únia, tak aj členské štáty, ktoré ratifikovali tento nástroj, 
musia prijať potrebné opatrenia v súlade s týmto medz-
inárodným dokumentom. Na úrovni EÚ existujú rôzne 
nástroje pre optimalizáciu dostupnosti, predovšetkým 
legislatíva a štandardizácia cieľov.

http://www.ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020
http://www.ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020
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EURÓPSKY AKT O PRÍSTUPNOSTI
Vo svojom pracovnom programe na rok 2012, Európska 

Komisia predpokladá prijatie aktu o prístupnosti, súboru 
legislatívnych opatrení pre zlepšenie prístupu k tovaru 
a službám pre osoby so zdravotným postihnutím a staršie 
osoby, na základe koncepcie „Dizajn pre všetkých“. Tento 
návrh má byť adresovaný na jednej strane verejným 
orgánom, ktoré majú na starosti obstarávanie tovarov 
a  služieb a  na strane druhej tiež výrobcom tovarov, 
distribútorom, predajcom a  poskytovateľom služieb. 
Títo budú mať prospech z európskeho harmonizovaného 
rámca pre prístup tovaru a služieb. 

 

Spolu so sieťou účastníkov AGE 
usporiadalo kampaň na podporu 
vytvorenia vekovo priateľského prostredia na 
miestnej, regionálnej, národnej a európskej 
úrovni, prostredníctvom zahájenia Dohody 
primátorov a starostov EÚ o demografických 
zmenách (existuje už pakt starostov EÚ 
o klimatických zmenách). Pre viac informácií 
alebo pripojeniu sa k sieti účastníkov prosím 
navštívte: www.age-platform.eu/en/
component/content/article/1457

DOBRÉ VEDIEŤ

Xxx Na základe rešpektovania ľudskej  
rozmanitosti, „Dizajn pre všetkých“ znamená 
prispôsobenie prostredia, produktov a služieb 
pre všetkých bez ohľadu na vek, pohlavie, 
schopnosti alebo kultúrne pozadie, aby sa 
mohli n rovnakom základe podieľať na stavbe 
našej spoločnosti vo všetkých typoch činností 
(t.j. ekonomickej, sociálnej, kultúrnej, zábavnej 
a rekreačnej).

KAMPAŇ INTERNETOVEJ DOSTUPNOSTI
Komisia tiež zvažuje možnosti podať návrh venovaný 

prístupnosti webových stránok vo verejnom sektore 
a  webových stránok poskytujúcich základné služby 
pre verejnosť. Tento návrh skutočne je obsiahnutý 
v hlavných cieľoch „Digitálnej agendy pre Európu“ (jedna 
zo siedmich hlavných iniciatív Európy 2020 uvedených 
v časti I), ktorá zdôrazňuje prístupnosť pre osoby so zdra-
votným postihnutím a starších ľudí v oblasti nových tech-
nológií (ICT). Je ďalej veľmi dôležité podporovať rovnaký 
prístup k  informáciám pre všetkých najmä preto, že 
starší a zdravotne postihnutí spotrebitelia sa v prístupe 
k on-line verejným službám v mnohých oblastiach stre-
távajú s veľkými problémami (napr. vo vzdelávaní, zdra-
votníctve, sociálnej ochrane, zamestnanosti, doprave, 
bankovníctve a bývaní). To je výzvou pre členské štáty, 
aby zabezpečili, že verejné elektronické služby a inter-
netové stránky, najmä hlasovacie  e- systémy, budú 
prístupné pre všetkých ako nevyhnutný predpoklad 
k tomu, aby sa mohli títo občania zúčastniť vo voľbách. 
Tiež zdôrazňuje, že potreby starších ľudí a osôb so zdra-
votným postihnutím by mali byť brané do úvahy hneď na 
začiatku a tiež počas celého výrobného procesu rozvoja 
prístupnosti ICT produktov a služieb, vrátane produktov 
elektronického zdravotníctva.

V boji proti tomuto digitálnemu rozdeleniu sa Platforma 
AGE Europe v roku 2011 pripojila ku kampani vedenej 
ANEC (Európska asociácia zastupujúca spotrebiteľov 
v normalizácii), EBU (Európska únia nevidiacich) a EDF 
(Európske fórum zdravotne postihnutých), aby webové 
stránky boli dostupné pre každého.

ZAPOJTE SA

Európsky akt o prístupnosti bude 
mať zásadný význam pre vytvorenie 
vekovo priateľskej EÚ. Keď bude zverejnený 
Komisiou, môžete pomôcť pri jeho prijatí 
Parlamentom a Radou, lobovaním u svojich 
poslancov a príslušných vnútroštátnych 
orgánov (tých, zaoberajúcich sa diskrimináciou 
a otázkami zdravotnej postihnutých osôb) 
s cieľom zabezpečiť, že ako Rada, tak aj 
Parlament to budú starostlivo zvažovať.
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ŠTANDARDIZÁCIA: TECHNICKÁ 
DRÁHA K PRÍSTUPNOSTI

Štandardizácia má veľký význam pre zlepšenie 
dostupnosti, odkedy je tento technický nástroj 
schopný uľahčiť rozvoj dostupných tovarov a služieb. 
Avšak normy nejdú automaticky ruka v  ruke 
s dostupnosťou, pretože do značnej miery závisí na 
ich obsahu a spôsobe, akým sú vyvinuté. Zástupcovia 
spotrebiteľov sa stále viac a viac podieľajú na príprav 
noriem na úrovni EÚ prostredníctvom Európskej 
asociácie zastupujúcej spotrebiteľa v  normalizácii 
(ANEC). Okrem toho, Európske fórum zdravotne 
postihnutých (EDF) a Platforma AGE Europe sa v tejto 
činnosti angažujú. Aby vyjadrili názory a  záujmy 
spotrebiteľov.

Štandardizačný mandát bol nedávno zahájený 
Komisiou tak, aby zahŕňal „Dizajn pre všetkých“ 
vo všetkých relevantných iniciatívach a  aby bolo 
zabezpečené, že normy budú zodpovedať potrebám 
prístupnosti. Je to tzv. Mandát 473 (M/473), ktorý 

ZAPOJTE SA

Európska komisia vydala návrh, ktorý 
zahŕňa niektoré kľúčové pripomienky 
predložené organizáciami zastupujúcimi 
seniorov. Úlohou na národnej úrovni pre nich 
stále ostáva presviedčať nielen ich vlády, ale 
aj členov Európskeho parlamentu o dôležitosti 
sprístupnenia ich webových stránok pre 
všetkých. 

bol prijatý CEN-CENELEC, dvoma zo štandardizačných 
orgánov na úrovni EÚ a práca začala so zapojením 
organizácií užívateľov, ako sú ANEC, ERF a AGE.

ZAPOJENIE UŽÍVATEĽOV DO 
ŠTANDARDIZAČNÉHO PROCESU

V  júni 2011 Komisia navrhla súbor dokumentov 
strategickej vízie pre európske normy, vyzývajúc 
členské štáty k zabezpečeniu efektívneho zapojenia 
zúčastnených strán, enviromentálnych mimovlád-
nych organizácií a zástupcov zdravotne postihnutých 
a starších ľudí do normalizácie na národnej úrovni. 
Okrem toho, požaduje od normalizačných orgánov 
lepšie zohľadnenie faktorov životného prostredia 
a dopravnej dostupnosti.

V závislosti na spôsobe, akým Rada a Parlament 
pozmenia navrhované texty, bude posilnená úloha 
a  zvýšené možnosti pre obe platformy, ktoré sa 
podieľajú na štandardizácii – Platforma AGE Europe 
a organizácie seniorov na národnej úrovni.

ZAPOJTE SA

Štandardizácia prebieha na úrovni 
EÚ, ale aj na národnej úrovni, kde 
„zrkadlové výbory“ sú nastavené tak, aby 
nadviazali na prácu odvedenú v Bruseli 
a dali tak národným zástupcom spätnú 
väzbu o vnútroštátnej situácii. V závislosti na 
národnej kultúre sa užívateľské organizácie 
viac či menej podieľajú na tejto práci. Mandát 
473 dizajnu pre všetkých ponúka zaujímavé 
príležitosti, pretože sám nutne vyžaduje 
konzultáciu s organizáciami zastupujúcimi 
užívateľov.

Zoznam národných štandardizačných 
organizácií je dostupný na: www.cen.eu/cen/
Members/Bulgaria/Pages/default.aspx

http://www.cen.eu/cen/Members/Bulgaria/Pages/default.aspx
http://www.cen.eu/cen/Members/Bulgaria/Pages/default.aspx
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Okrem toho existuje mnoho rôznych oblastí, kde sú 
normy s dopadom na seniorov predmetom rokovaní. 
Napríklad Platforma AGE Europe sa podieľa na práci 
podvedením Európskej železničnej agentúry, ktorá 
reviduje „Technickú špecifikáciu a interoperabilitu – osôb 
s obmedzenou pohyblivosťou (TSI PRM)“, t.j. režim pre 
zvýšenie dostupnosti železníc pre starších ľudí, osoby so 
zdravotným postihnutím a všeobecne všetkých cestu-
júcich, ktorí môžu mať zníženú pohyblivosť.

Ďalšou oblasťou kde je štandardizácie veľmi dôležitá, sú 
informačné a komunikačné technológie (ICT). Napríklad 
mandát „ Európske požiadavky prístupnosti verejných 
zákaziek na produkty a  služby v oblasti ICT domén“ 
(Mandát 376) je v  súčasnosti predmetom rokovaní. 
Komisia tiež ustanovila Európsku mnohostrannú ICT 
štandardizačnú platformu, kde všetky zainteresované 
strany sa budú mať možnosť stretnúť a  diskutovať 
o programe štandardizácie v tejto oblasti a pomáhať 
určovať priority.

ĎALŠIE EURÓPSKE AKTIVITY PRE 
PODPORU ŠTANDARDIZÁCIE

Okrem právnych predpisov a  normalizácie, prijala 
Európska únia súbor „mäkkých nástrojov“ na podporu 
prístupnosti, vrátane:

• Akčný plán EÚ pre mestskú mobilitu (2009): je 
súbor opatrení na podporu poskytovanie integro-
vaných dopravných riešení, zameraných na občanov 
v  kontexte demografického starnutia. Podporuje 
inovatívne projekty v prospech ekologickejších vozidiel 
mestskej dopravy, dostupnosť, práva cestujúcich 
a inteligentné dopravné systémy a zdieľa poznatky 
a skúsenosti medzi členskými štátmi  regiónmi pros-
tredníctvom niekoľkých finančných prúdov, (vrátane 
spolupráce FP7 – fond pre regionálny rozvoj dopravy 
a inteligentný energetický program pre Európu).

• Ocenenie Prístupné mesto bolo vytvorené v  roku 
2010 na podporu dostupnosti v európskych mestách, 
pomocou odmeňovania tých najlepších, ako je 
Salzburg/Rakúsku (víťaz 2011), či Avila/Španielsko 
(víťaz 2010).

• V neposlednom rade Európske inovačné partnerstvo 
v oblasti aktívneho a zdravého starnutia (pozri časť 
o zdraví), ponúka zaujímavé príležitosti pre zlepšenie 
dostupnosti, najmä pôsobením v  oblasti veku 
priateľského prostredia

DOBRÉ VEDIEŤ

Organizácie seniorov a organizácie 
zdravotne postihnutých sú členmi poroty 
pri oceňovaní prístupnosti v mestách. AGE 
a Európske fórum zdravotne postihnutých sú 
tiež členmi poroty EÚ.

ZAPOJTE SA

Organizácie seniorov a organizácie 
zdravotne postihnutých sú členmi 
poroty pri oceňovaní prístupnosti v mestách. 
AGE a Európske fórum zdravotne postihnutých 
sú tiež členmi poroty EÚ.

If you feel that your city has done a lot 
to improve accessibility to persons with 
disabilities and older people, you can 
encourage them to send their application to 
this annual Award. 

 

AGE sa podieľa na mnohých 
projektoch na podporu 
prístupnosti v oblasti dopravy, mobility 
a nových technológií: http://www.age-
platform.eu/age-projects. Spolu s ERF 
spojili svoje sily s nadáciou Vodafone aby 
odštartovali odovzdávanie ocenení za 
inteligentnú prístupnosť v rokoch 2011 a 2012, 
ktoré sa zameriavajú na podporu prístupnosti 
smartphone aplikácií a služieb prispôsobených 
potrebám starších ľudí a ľudí so zdravotným 
postihnutím.

http://www.age-platform.eu/age-projects
http://www.age-platform.eu/age-projects
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UŽITOČNÉ ODKAZY A ZDROJE
• Akt prístupnosti: 

www.ec.europa.eu/justice/newsroom/
discrimination/opinion/111207_en.htm

• Digitálna agenda pre Európu:  
www.ec.europa.eu/information_society/
digital-agenda/index_en.htm

• Spoločná kampaň pre internetovú dostupnosť 
(AGE-ANEC-EBU-EDF):  
www.age-platform.eu/en/age-policy-work/acces-
sibility/age-position-statements/1341-age-anec-ebu-
and-edf-joint-campaign-on-web-accessibility

• Mandát 376 Európskej prístupnosti Požiadavky 
pre verejných obstarávateľov produktov a služieb 
v oblasti informačných a komunikačných technológií: 
www.mandate376.eu

• Štandardizácia na európskej úrovni: návrh Európskej 
komisie z júna 2011: 
www.ec.europa.eu/enterprise/policies/
european-tandards/standardisation-policy/
index_en.htm

• Zoznam národných štandardizačných organizácií: 
www.cen.eu/cen/Members/Bulgaria/Pages/default.
aspx

• EU Akčný plán mestskej mobility:  
www.ec.europa.eu/transport/urban/urban_mobility/
action_plan_en.htm

• EU Access City Award/ Ocenenia za mestskú 
prístupnosť:  
www.ec.europa.eu/justice/discrimination/
disabilities/award/index_en.htm

Spotrebiteľské práva
Jednotný trh je jedným z hlavných úspechov  EÚ 

a stal sa súčasťou každodenného života európskych 
občanov. Pomáha znižovať a odstraňovať prekážky 
voľného pohybu a  umožňuje tak občanom žiť 
a pracovať v zahraničí, či nakupovať tovar a služby 
od zahraničných poskytovateľov. Právny a politický 
rámec, týkajúci sa európskeho vnútorného trhu 
a  ochrany spotrebiteľa je veľmi dôležitý pre 
starších ľudí, pretože dopadá na otázky bezpečnosti 

produktov a mechanizmov ochrany a informovaných 
rozhodnutí o penzijnom pripoistení a transparent-
nosti bankových služieb. Okrem toho sa starší ľudia 
radia medzi najviac zraniteľných spotrebiteľov, najmä 
s ohľadom na eCommerce – používanie finančných 
produktov a  služieb, neprimeraných zmluvných 
podmienok a dostupnosti. Ako Európska populácia 
starne, otvárajú sa príležitosti pre nové trhy, ale 
služby a  produkty musia byť viac sprístupnené 
a upravené tak, aby odrážali vyvíjajúce sa potreby 
tejto veľkej časti našej populácie. 

CEZHRANIČNÉ POSKYTOVANIE SLUŽIEB
Voľný pohyb služieb poskytovaných naprieč 

hranicami je jednou zo základných slobôd EÚ a  je 
zakotvený v článku 56 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ). 
Umožňuje poskytovateľom služieb v jedno členskom 
štáte ponúkať služby na určitú dobu v inom členskom 
štáte bez toho, aby bolo nutné mať v tejto krajine 
sídlo. 

V  skutočnosti mnohé vnútroštátne právne 
predpisy komplikujú poskytovateľom služieb začatie 
aktivít v iných členských štátoch alebo poskytovanie 
ich služieb mimo hraníc, zatiaľ čo európsky spotre-
bitelia čelia početným problémom pri nákupe služieb 

http://www.ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/opinion/111207_en.htm
http://www.ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/opinion/111207_en.htm
http://www.ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
http://www.age-platform.eu/en/age-policy-work/accessibility/age-position-statements/1341-age-anec-ebu-and-edf-joint-campaign-on-web-accessibility
http://www.age-platform.eu/en/age-policy-work/accessibility/age-position-statements/1341-age-anec-ebu-and-edf-joint-campaign-on-web-accessibility
http://www.age-platform.eu/en/age-policy-work/accessibility/age-position-statements/1341-age-anec-ebu-and-edf-joint-campaign-on-web-accessibility
http://www.ec.europa.eu/enterprise/policies/european-tandards/standardisation-policy/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/enterprise/policies/european-tandards/standardisation-policy/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/enterprise/policies/european-tandards/standardisation-policy/index_en.htm
http://www.cen.eu/cen/Members/Bulgaria/Pages/default.aspx
http://www.cen.eu/cen/Members/Bulgaria/Pages/default.aspx
http://www.ec.europa.eu/transport/urban/urban_mobility/action_plan_en.htm
http://www.ec.europa.eu/transport/urban/urban_mobility/action_plan_en.htm
http://www.ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/award/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/award/index_en.htm
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v  zahraničí. Smernica o službách29 , ktorá bola 
prijatá v roku 2006 sa zameriava na riešenie týchto 
problémov tým, že zakazuje diskriminačné praktiky, 
ako napríklad rôzne sadzby, podporuje a dohliada 
na vysokú kvalitu služieb a posilňuje informovanosť 
a  transparentnosť pri poskytovaní služieb. Bez 
ohľadu na svoj význam má smernica obmedzený 
rozsah, pretože sa nevzťahuje na finančné služby 
elektronickej komunikácie, dopravu a zdravotnícke 
služby.

FINANČNÉ SLUŽBY
Prístup k  finančným službám je problematický 

najmä pre starších ľudí, čo iba prehĺbila finančná 
kríza a  jej vplyv na úspory, dôchodky, individual-
izáciu zdravotných rizík, dlhodobú starostlivosť 
a  sociálnu ochranu. Ochrana spotrebiteľa v tejto 
oblasti je ďalej obmedzovaná nedostatkom trans-
parentnosti v dôsledku použitia komplexných, a nie 
porovnateľných poistných – matematických údajov.

29 Smernica 2006/123/EC z 12. decembra 2006 o službách 
v rámci vnútorného trhu: www.eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0123:EN:NOT

Toto sa stáva narastajúcou oblasťou pre činnosti 
AGE, vďaka našej účasti vo Finančných službách 
skupiny užívateľov (FSUG) a komunikačnej skupine 
ustanovenej Komisiou pre diskusiu o  prekážkach 
prístupnosti finančných produktov. FSUG bola 
založená Komisiou v snahe konzultovať s účastníkmi, 
ktorí zastupujú užívateľov, rozvoj ich politík v oblasti 
finančných služieb. Otázky, ktorými sa skupina 
zaoberá, ale nie je na ne obmedzená, sú: dôchodky, 
kolektívne odškodnenie, samoregulácia, hypotéky, 
ochrana spotrebiteľa, poistenie, platobné pros-
triedky a transparentnosť cien.

V  roku 2012 Európska komisia začala konzul-
tácie, zhromažďujúce názory zúčastnených strán na 
potrebu opatrení potrebných v súvislosti s otázkami 
transparentnosti a  porovnateľnosti bankových 
poplatkov, zmenách bankových účtov a  prístupu 
k základnému platobnému účtu. Táto dokumentácia 
je potrebná pre starších ľudí, pretože mnohým z nich 
je prístup k základným finančný službám odmiet-
nutý, prípadne je im ponúkaný za prohibitívne 
poplatky. Ide o  služby ako napríklad doplnkové 
zdravotné poistenie, bankové úvery, cestovné 
poistenie z dôvodu veku, odopieranie práva na plnú 
účasť na trhu práce , prístup k dôstojnému bývaniu 
alebo pohyb v EÚ. 

OCHRANA SPOTREBITEĽA 
A PRÁVO NA NÁPRAVU

Dosiahnuť silnú legislatívu, ale aj zabezpečiť 
informovanosť v  tejto oblasti, sú nevyhnutné 
elementy pre účinnú ochranu spotrebiteľa. EÚ 
podniká početné kroky týkajúce sa práv a záujmov 
spotrebiteľov a  ich vzdelávania. Jedným z posled-
ných zlepšení je prijatie novej Smernice o právach 
spotrebiteľa30, ktorá by sa mala v členských štátoch 
uplatňovať od 13. Júna 2014. Táto smernica sa 
zameriava na on-line predaj a predaj na diaľku a pred-
pisuje, v  celej Únii platné právo pre spotrebiteľa, 
zmeniť svoj názor na rozhodnutie o kúpe do dvoch 
týždňov.

30 Smernica 2011/83/EU: www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:EN:PDF

http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0123:EN:NOT
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0123:EN:NOT
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:EN:PDF
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:EN:PDF
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Toto podporuje transparentnosť cien a  jasnejšie 
pravidlá internetového predaja, čo posilňuje ochranu 
spotrebiteľa 

vo vzťahu k digitálnym produktom.
V  rámci jednotného trhu môže protiprávne 

konanie v  oblasti poskytovania služieb ľahko 
ovplyvniť vysoký, až veľmi vysoký počet jedincov. 
Avšak, cezhraničné pohľadávky sú stále zložité 
a vysoké nálady na právnické služby môžu odradiť 
spotrebiteľa v  nárokovaní si svojich práv, a  to 
najmä v prípade nižšej hodnoty jeho pohľadávok. 
To je dôvod prečo EÚ podniká kroky v oblasti alter-
natívnych spôsobov riešenia sporov (mimosúdne) 
a kolektívneho odškodnenia.

V  roku 2011 AGE spojila svoje sily s  ďalšími 
mimovládnymi organizáciami v  kampani vedenej 
Organizáciou európskych spotrebiteľov (BEUC) 
a  požadovala od Komisie posun v  rokovaniach 
o kolektívnom odškodnení, a tiež prijatie právneho 
nástroja. Európsky parlament schválil návrh pre 
právnu činnosť v oblasti kolektívneho odškodnenia 
prijatého rezolúciou vo februári 2012.

Mechanizmus kolektívneho odškodnenia by mal 
dovoľovať všetkým európskym občanom podať na 
súd skupinovú žalobu a  požadovať pozastavenie 
protiprávneho konania a poskytnutie  náhrady škody 
obetiam v národných a  cezhraničných prípadoch. 
Ak bude tento mechanizmus použitý aj v  iných 
právnych oblastiach, môže byť prínosom nielen pre 
spotrebiteľov, ale aj pre pracovníkov, zraniteľné 
skupiny, obete diskriminácie na základe veku, ľudí 
trpiacich poškodením životného prostredia, atď.

OCHRANA ÚDAJOV
Osobné údaje sú všetky informácie týkajúce 

sa jednotlivca, ak sa týkajú jeho, či jej súkrom-
ného, profesionálneho, či verejného života. Nové 
technológie vytvorili nové spôsoby poskytovania 
informácií, komunikácie, ale aj propagácie, nákupu 
a  prijímania tovarov a  služieb. Tieto technológie 
nesú inherentné riziko pre súkromia a bezpečnosť, 
pretože jednotlivci sú často žiadaní o poskytovaní 
informácií o ich mene, e-mailovej adrese, bankovom 
spojení, či dokonca informáciách o  zdravotnom 
stave, aby mohli začať využívať službu. Komentáre 
a fotky na webových stránkach sociálnych sietí môžu 
byť prevedené mimo EÚ, pretože hranice Internetu 
neexistujú.

Ochrana osobných údajov je základným právom 
všetkých občanov zdržiavajúcich sa v  EÚ a  je 
zakotvená v Charte základných práv31, ale občania 
vždy nepociťujú plnú kontrolu nad svojimi osobnými 
údajmi. Hoci celoeurópska legislatíva o  ochrane 
údajov existuje od roku 199532, tieto pravidlá boli 
členskými štátmi zavádzané rozdielne, čo spôsobuje 
rozdiely v ich vynucovaní.

V  roku 2012 Komisia navrhla rozsiahlu reformu 
právneho rámca EÚ o  ochrane osobných údajov, 
ktorej cieľom je posilnenie práv jednotlivca a vyrov-
nanie sa s  výzvami globalizácie a  nových tech-
nológií. Návrh Komisie zahŕňa nariadenie, ktorým 
sa stanovuje všeobecné rámec pre ochranu údajov 
v  EÚ33 a  smernicu34 na ochranu osobných údajov 
spracovávaných pre účely prevencie, odhaľovania, 
vyšetrovania a stíhania trestných činov a súvisiacej 
súdnej činnosti.

Tento rámec sa zameriava na ochranu osobných 
údajov jednotlivcov, či sú doma, v práci, pri nakupo-
vaní, lekárskom ošetrení, na policajnej stanici alebo 
na internete, a tiež dáva občanom právo zmazať svoje 
údaje v prípade, že neexistujú oprávnené dôvody ich 
zachovávať a  je stanovená zvýšená zodpovednosť 
pre tých, čo tieto osobné údaje spracovávajú.

31 Článok 8 Charty základných práv EÚ
32 Smernica o ochrane údajov (95/46/EC)
33 www.ec.europa.eu/justice/data-protection/document/   

review2012/com_2012_11_en.pdf
34 www.ec.europa.eu/justice/data-protection/document/   

review2012/com_2012_10_en.pdf

DOBRÉ VEDIEŤ

Tento rámec je tiež dôležitý pre 
neziskové výskumné projekty a iniciatívy. 
Organizácie seniorov by mali zabezpečiť, 
že jednotlivci podieľajúci sa na ich činnosti 
pochopia, ako sú ich osobné údaje 
zhromažďované a používané, a že je daný 
ich výslovný súhlas a môžu sa odvolávať 
na vnútroštátne orgány pre ďalšie 
informácie o ochrane týchto údajov..

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_11_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_11_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_10_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_10_en.pdf
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E-COMMERCE
E-commerce je termín odkazujúci na predaj 

najrozmanitejších tovarov a  služieb na internete, 
a to od leteniek, až po on-line

nákup záhradného nábytku, predplatného 
novín, aplikácií inteligentných telefónov alebo 
hudby. Európska politika v  oblasti e-commerce 
sa tiež v podstate zaoberá akýmikoľvek obchod-
nými službami, ktoré spoločnosti ponúkajú, ako sú 
napríklad bezplatné e-mailové účty, vyhľadávače, 
služby internetových hovorov, správy alebo sociálne 
siete. Tieto služby sú často financované príjmom 
z reklamy.

Komisia sa aktívne usiluje o  zlepšenie on-line 
nakupovania a  posilnenie spotrebiteľskej dôvery 
v neho. V roku 2000 bola 

prijatá smernica o e-commerce35, ktorá obsaho-
vala pravidlá pre uľahčenie ponuky on-line služieb 
v EÚ a v záujme ochrany spotrebiteľa, zabezpečenie 
určitého štandardu pre tieto služby.

V roku 2012 Komisia vydala akčný plán v snahe 
objasniť spôsob výkladu niektorých ustanovení 
smernice e-commerce tak, aby

boli prekonané existujúce problémy. Napríklad 
má Komisia v úmysle: ďalej rozvíjať trh pre platby 
kartou, cez internet alebo mobilné telefóny; chrániť 
spotrebiteľov pred zneužívaním prostredníctvom 
internetu; pomáhať spotrebiteľov, ktorí majú problém 
s  on-line transakciami; zabezpečiť primeranú 
ochranu pacientom nakupujúcim lieky on-line pros-
tredníctvom aplikácie smernice o falšovaní liekov.

PRÁVA CESTUJÚCICH
Európska únia hrá dôležitú úlohu pri podpore 

rovnakých príležitostí pre všetkých v  každom 
odvetví spoločnosti, vrátane verejnej dopravy.

Cestujúci majú určité práva, čo sa týka informácií 
o ich ceste, rezervácií, cestovných lístkov, poškodenia 
batožiny alebo pre prípad nehody, meškaní a rušení 
letov, odmietnutia nástupu do lietadla alebo pri 
ťažkostiach s komplexnými službami pri dovolen-
kách. Konkrétne existuje legislatíva, ktorá zaistí 
cestujúcim s  obmedzenou mobilitou potrebné 
zariadenia

35 2000/31/EC: www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:32000L0031:EN:NOT

A  neodmietne prepravu, či pri ceste leteckej 
námornej alebo pozemnej. Medzi osoby so zníženou 
pohyblivosťou neradíme len tie so zdravotným 
postihnutím, ale aj tých, ktorí potrebujú pomoc 
vzhľadom k  svojmu veku, zníženým mentálnym 
schopnostiam, či zdravotnému stavu.

Aby bolo možné v  skutočnosti chrániť cestu-
júcich a  umožniť im bezproblémovú cestu, musia 
ísť práva cestujúcich ruka v ruke s požiadavkami na 
prístupnosť verejných budov, informácií, vybavenia, 
predaja vstupeniek a  služieb (pre viac informácií 
pozri predošlú sekciu o prístupnosti).

UŽITOČNÉ ODKAZY
• Rýchly sprievodca k smernici o službách: 

www.ec.europa.eu/internal_market/services/
services-dir/guides_en.htm

• Užívateľská užívateľov finančných služieb 
(FSUG):  
www.ec.europa.eu/internal_market/
finservices-retail/fsug/index_en.htm

• Informácie pre spotrebiteľov:  
www.ec.europa.eu/consumers/citizen/
index_en.htm

• Online vzdelávanie spotrebiteľov:  
www.dolceta.eu

 

AGE je pravidelne 
kontaktovaná Komisiou 
v otázkach potrieb seniorov v oblasti 
verejnej dopravy. Napríklad, AGE sa 
účastní záujmovej skupiny práv pasažierov 
v leteckej doprave, ktorá kontaktuje rôzne 
zúčastnené strany ohľadom vykonávania 
nariadenia o právach osôb so zdravotným 
postihnutím a osôb so zníženou 
pohyblivosťou v leteckej doprave. 

http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0031:EN:NOT
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0031:EN:NOT
http://www.ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/guides_en.htm
http://www.ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/guides_en.htm
http://www.ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/fsug/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/fsug/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/consumers/citizen/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/consumers/citizen/index_en.htm
http://www.dolceta.eu
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• Európska sieť spotrebiteľských centier:  
www.ec.europa.eu/consumers/ecc/
index_en.htm

• Akt o jednotnom trhu:  
www.ec.europa.eu/internal_market/smact/
index_en.htm

• E-Commerce Framework:  
www.ec.europa.eu/internal_market/e-
commerce/docs/communication2012/
COM2011_942_en.pdf

• Európska organizácia spotrebiteľov (BEUC): 
www.beuc.org

• Práva cestujúcich do ruky:  
www.ec.europa.eu/transport/passenger-rights/
en/index.html

• EU Portál ‘Vaša Európa’ o právach cestujúcich Pri 
cestovaní v EÚ:  
www.europa.eu/youreurope/citizens/travel/
passenger-rights/index_en.htm

• EU Portál ‘Vaša Európa’ o cezhraničnom nakupo-
vaní:  
www.europa.eu/youreurope/citizens/shopping/
index_en.htm

http://www.ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/internal_market/smact/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/internal_market/smact/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/docs/communication2012/COM2011_942_en.pdf
http://www.ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/docs/communication2012/COM2011_942_en.pdf
http://www.ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/docs/communication2012/COM2011_942_en.pdf
http://www.ec.europa.eu/transport/passenger-rights/en/index.html
http://www.ec.europa.eu/transport/passenger-rights/en/index.html
http://www.europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_en.htm
http://www.europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_en.htm
http://www.europa.eu/youreurope/citizens/shopping/index_en.htm
http://www.europa.eu/youreurope/citizens/shopping/index_en.htm
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Hlavné inštitúcie Európskej únie sú Európsky 
parlament (zastupujúci občanov EÚ!, Európska rada, Rada 
Európskej únie (zastupujúce členské štáty) a Európska 
komisia (zastupujúca EÚ).

Európsky parlament
Európsky parlament (EP) je európskou inštitúciou, 

zastupujúcou záujmy občanov. Zohráva aktívnu rolu pri 
tvorbe legislatívy, ktorá má vplyv na každodenný život 
občanov: napríklad na životné prostredie, ochranu práv 
spotrebiteľov, ochranu životného prostredia, rovných 
príležitostí, dopravy, voľného pohybu pracovníkov, 
kapitálu, služieb a tovaru. Parlament má spolu s Radou 
právomoci v prijímaní ročného rozpočtu Európskej únie.

Je volený vo všeobecných voľbách každých 5 rokov. 
Predseda EP plní svoju funkciu po obdobie 2,5 roka, 
obvykle rozdeleného medzi dve hlavné politické strany. 
Pre prvú polovicu mandátu 2009 – 2014 bol za predsedu 
zvolený poľský člen Európskej ľudovej strany (EPP) – 
Jerzy Buzek. Líder socialistickej skupiny Martin Schulz 
prevzal funkciu od januára 2012 až do mája 2014, kedy 
sa budú konať nové voľby.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

DOBRÉ VEDIEŤ

Počet kresiel podľa jednotlivých krajín 
a politických skupín, ako aj zoznam poslancov 
v každom členskom štáte možno nájsť na 
internetovej stránke Európskeho parlamentu:

www.europarl.europa.eu/meps/en/search.
html

III.  Európske a medzinárodné 
inštitúcie, rozhodovacie 
procesy

Martin Schulz

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/search.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/search.html
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Európsky parlament má tri hlavné úlohy:
Prijímanie európskych právnych aktov: spoločne 

s Radou má EP v mnohých oblastiach politiky právomoc 
schváliť, zamietnuť alebo pripomienkovať legislatívne 
návrhy predložené Európskou komisiou. Fakt, že 
EP je volený priamo občanmi, pomáha garantovať 
demokratickú legitimitu európskeho práva.

Demokratický dohľad nad ostatnými európskymi 
inštitúciami,

najmä Komisiou. Parlament má právomoc schvaľovať 
alebo odmietať menovanie komisárov, a má tiež právo 
odvolať Komisiu ako celok.

Sila peňaženky. Parlament s Radou zdieľa právomoc 
nad rozpočtom EÚ a môže teda ovplyvňovať výdavky EÚ. 
Na konci rozpočtovej procedúry prijíma alebo odmieta 
rozpočet ako celok.

ČINNOSTI EURÓPSKEHO PARLAMENTU
Plenárne zasadnutie – zúčastňujú sa ho všetci poslanci 

a zvyčajne sa koná po dobu jedného týždňa každý mesiac 
v Štrasburgu (niekedy tiež počas dvoch dní v Bruseli).

Parlament prerokúva navrhované právne predpisy 
a hlasuje o zmenách, než dospeje k rozhodnutiu ako 
celku.

Parlamentné výbory – spájajú menšie skupiny 
poslancov, ktoré sa špecializujú na konkrétne oblasti 
politiky EÚ. Majú na starosti veľkú časť prípravných 
prác na nasledujúce debaty a hlasovanie v pléne. Tie sa 
konajú v Bruseli (Belgicko).

Najdôležitejšie výbory, ktoré sa zaoberajú problé-
mami seniorov sú:

• Výbor zamestnanosti a sociálnych vecí  (EMPL)

• Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín  (ENVI)

• Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné 
záležitosti (LIBE)

• Výbor pre ľudské práva (DROI)

• Výbor pre hospodárske a menové záležitosti (ECON)

• Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví (FEMM)

• Výbor pre finančnú, hospodársku a sociálnu krízu

•   (CRIS, špeciálny výbor)

• Výbor pre kultúru a turizmus (CULT)

• Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO)

• Výbor pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE)

• Výbor pre dopravu a cestovný ruch (TRAN)

• Výbor pre regionálnu politiku (REGI)

• Rozpočtový výbor (BUDG)

The European Parliament in Brussels The European Parliament in Strasbourg
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Poslanci sa tiež stretávajú v  neoficiálnych, 
dobrovoľných, politickými stranami neviazaných 
skupinách, známych ako Intergroups, kde môžu 
diskutovať o otázkach spoločného záujmu. Tieto skupiny 
môžu byť dôležité pri zvyšovaní povedomia o konkrétnej 
problematike. Je dôležité, aby mimovládne organizácie  
vytvorili dobré kontakty s Intergroups a zdieľali svoje 
obavy v určitých oblastiach.

Dnes Intergroup pre starnutie a  medzigeneračnú 
solidaritu zhromažďuje asi 40 europoslancov z rôznych 
politických skupín. Kompletný zoznam je k dispozícii na 
webových stránkach AGE v rámci európskych inštitúcií/EP.

DOBRÉ VEDIEŤ

Väčšinu plenárnych zasadnutí a schôdzí 
výborov je možné sledovať prostredníctvom 
televízie EP na internete, vo všetkých jazykoch: 
www.europarltv.europa.eu/en/home.aspx

ZAPOJTE SA

Organizácie občanov ako je AGE, 
sú pravidelne konzultované 
jednotlivými poslancami EP a výborov a môžu 
navrhovať pripomienky k dokumentom EP. 
Jedná sa o priamy a veľmi účinný proces 
občianskeho dialógu, ktorý umožňuje starším 
ľuďom ovplyvňovať politiky EÚ a ich ciele, 
prostredníctvom svojich zvolených poslancov.

Intergroup spoločne predsedajú Heinz Becker (PPE, 
AU), Milan Cabrnoch (ECR, CZ), Kinga Göncz (S&D, HU), 
Cristina Gutierrez-Cortines (EPP, ES), Jean Lambert 
(Greens, UK), Kartika Liotard (GUE/NGL, NL), Claude 
Moraes (S&D, UK), Lambert van Nistelrooij (EPP, NL).

Intergroup pre starnutie je sama o sebe dôležitým 
nástrojom pre zvyšovanie povedomia o otázkach, ktoré 
sa priamo dotýkajú seniorov v rámci EP. Napríklad pri 
príležitosti 1. Svetového dňa povedomia o zneužívaní 
starších – 15. Júna 2006, Intergroup usporiadala seminár 
na zvýšenie povedomia o  problémoch zneužívania 
starších. Tento pomohol zaradiť problematiku zneužívania 
starších do európskej agendy a ovplyvnil Komisiu pri 
vydaní oznámenia a zorganizovaní európskej konferencie 
v roku 2008 a 2011 o zneužívaní starších. Mal tiež vplyv 
na európske normy kvality starostlivosti o  seniorov 
(pozri časť II).

Občianska Agora: Agora občanov sa zameriava na 
posilnenie dialógu medzi EP a občianskou spoločnosťou. 
Ponúka príležitosť diskutovať s občanmi o problémoch 
v rámci programu Parlamentu.

Prvá Agora rokovala o budúcnosti Európy (november 
2007). Druhá sa konala v júni 2008 a riešila klimatické 
zmeny. Tretia bola zameraná na ekonomickú a finančnú 
krízu a nové formy chudoby (27. A 28. Januára 2011). 
AGE sa medzi organizáciami aktívne zúčastnila týchto 
udalostí.
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NASLEDUJÚCE VOĽBY DO EP
Ďalšie voľby do EP sa budú konať v  máji 2014. 

Vzhľadom k tomu, že Lisabonská zmluva posilnila úlohu 
EP, je o  to dôležitejšie pre seniorov, aby sa aktívne 
podieľali na týchto voľbách, a tak zabezpečili, že budúci 
Parlament bude poznať ich potreby a bude navrhovať 
opatrenia EÚ v reakcii na ich obavy.

Pred nasledujúcimi voľbami pripravujú európske 
politické skupiny manifesty, v ktorých formulujú názory 
svojich členov na najväčšie výzvy, ktorým čelí EÚ 
a vymedzujú opatrenia, ktoré by mali byť EÚ riešené 
a prijaté.

Národné politické strany tiež pripravujú manifesty pre 
voľby do EP, ktoré predstavujú programy ich kandidátov 
na poslancov EP.

ZAPOJTE SA

Organizácie seniorov by sa mali 
zapojiť do prípravy týchto manifestov 
a pokúsiť sa zabezpečiť, že ich zvolení 
poslanci budú v EP reagovať na ich potreby 
a očakávania a navrhnú na úrovni EÚ patričné 
opatrenia. Občianske združenia môžu 
kontaktovať ich kandidátov buď jednotlivo 
alebo prostredníctvom organizovania 
seminárov, kde kandidáti z rôznych strán môžu 
prezentovať svoj program a odpovedať na 
otázky vznesené priamo seniormi. Účelom 
tejto brožúry je pomôcť starším ľuďom 
pochopiť, ako EÚ funguje, a čo možno na 
úrovni EÚ urobiť pre docielenie užitočnej 
diskusie s poslaneckými kandidátmi.

UŽITOČNÉ ODKAZY A ZDROJE
• Webové stránky Európskeho parlamentu:  

www.europarl.europa.eu/portal/en

• O občianskej Agore:  
www.europarl.europa.eu/aboutparliament/
en/00567de5f7/Agora.html

• EP informačné kancelárie:  
www.europarl.europa.eu/aboutparliament/
en/0093fa514d/Parliament-near-you.html

• EP návštevnícke centrum:  
www.europarl.europa.eu/visiting/en/parlamen-
tarium.html

DOBRÉ VEDIEŤ

Európsky parlament má v každom 
členskom štáte svoju informačnú kanceláriu. 
Ich úlohou je informovať verejnosť 
o európskych záležitostiach a úlohe EP 
a povzbudzovať ľudí, aby sa zúčastnili volieb 
do EP.

Občania tiež môžu navštíviť Európske 
návštevnícke centrum v Bruseli. Dynamickí, 
interaktívni multimediálni sprievodcovia 
návštevníkov prevedú po ceste európskej 
integrácie a jej dopadu na ich každodenný 
život. Stredisko zabezpečuje výklad vo 
všetkých 23 úradných jazykoch EÚ a vstup je 
zdarma. Zriadenia boli navrhnuté tak, aby boli 
plne prístupné aj návštevníkom so špeciálnymi 
potrebami.

http://www.europarl.europa.eu/portal/en
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/00567de5f7/Agora.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/00567de5f7/Agora.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/0093fa514d/Parliament-near-you.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/0093fa514d/Parliament-near-you.html
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Európska Rada
Európska rada bola vytvorená v roku 1974 so zámerom 

vytvorenia neformálneho fóra pre diskusie medzi hlavami 
štátov a vlád. Rapídne rýchlo sa vyvinula v orgán, ktorý 
stanovuje ciele pre Úniu a nastavuje kurz pre ich dosi-
ahnutie vo všetkých oblastiach činnosti EÚ. Formálny 
status získala v roku 1992 Maastrichtskou zmluvou, ktorá 
definovala jej funkciu ako hybnú silu určujúcu všeobecné 
politické smery rozvoja  Únie. Dňa 1. decembra 2009, 
s nadobudnutím účinnosti Lisabonskej zmluvy, sa stala 
jedným zo 7 hlavných orgánov Únie. Jej prvým prezi-
dentom sa stal Herman Von Rompuy, bývalý belgický 
premiér. Menovaný bol v decembri 2009 s mandátom na 
dva a pol roka, ktorý bol predĺžený do konca roka 2014. 
Nový predseda bude musieť byť menovaný na základe 
hlasovania Európskej rady, kvalifikovanou väčšinou.

ÚLOHA EURÓPSKEJ RADY
Európska rada pozostáva z  hláv štátov alebo 

z  predsedov vlád členských štátov, spoločne z  jej 
predsedom a predsedom Európskej komisie. Jej práce sa 
zúčastňuje aj Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné 
veci a bezpečnostnú politiku.

Úlohou európskej rady je definovať všeobecné 
politické smerovanie a priority EÚ. Nevykonáva legis-
latívnu funkciu.

ČINNOSŤ EURÓPSKEJ RADY
Európska rada sa schádza minimálne dvakrát ročne, 

zvyčajne v hlavnom sídle Rady Európskej únie, v budove 
Justus Lipsius v Bruseli. Od začiatku roku 2012 sa Európska 
rada stretáva častejšie, aby sa mohla dohodnúť na 
činnosti a postupoch EÚ v reakcii na krízu.

UŽITOČNÉ ODKAZY A ZDROJE
• Webová stránka Európskej radyl:  

www.european-council.europa.eu/
home-page?lang=en

• Web vysielanie stretnutí Európskej rady:  
www.european-council.europa.eu/council-meetings/
video-streaming-archives?lang=en

DOBRÉ VEDIEŤ

Stretnutia Európskej rady môžete 
sledovať v reálnom čase a vo všetkých 
jazykoch na internetovej stránke Európskej 
rady (pozri užitočné odkazy nižšie).

First President Herman Van Rompuy

http://www.european-council.europa.eu/home-page?lang=en
http://www.european-council.europa.eu/home-page?lang=en
http://www.european-council.europa.eu/council-meetings/video-streaming-archives?lang=en
http://www.european-council.europa.eu/council-meetings/video-streaming-archives?lang=en


64 I Aktívni seniori pre Európu: Sprievodca EÚ

Rada Európskej únie
Rada Európskej únie (často označované len ako Rada) 

je tvorená jedným zástupcom na ministerskej úrovni, 
z každej národnej vlády a je inštitúciou EÚ zastupujúcou 
záujmy členských štátov. V  Rade je každý minister 
oprávnený prijímať záväzky pre svoju vládu a je politicky 
zodpovedný vlastnému národnému parlamentu. To 
zaručuje demokratickú legitimitu rozhodnutí Rady.

ÚLOHA RADY
Rada EÚ je hlavným rozhodovacím orgánom a spoločne 

s  Parlamentom má právomoc prijímať, pozmeňovať 
alebo zamietať návrhy právnych aktov (zákonodarná 
moc), ktoré sú iniciované Európskou komisiou.

Väčšina rozhodnutí Rady je v hlasovaní prijatá pomocou 
kvalifikovanej väčšiny (vážený hlasovací systém na báze 
populácie členských štátov). Jednomyseľnosť ostáva 
uplatniteľná v obmedzenom počte oblastí, ako sú dane, 
či obrana.

ZAPOJTE SA

V Lisabonskej zmluve je 
antidiskriminačná politika stále 
označená za citlivú oblasť, preto sa pri 
hlasovaní uplatňuje jednomyseľnosť. 
Táto skutočnosť robí národný lobing ešte 
dôležitejším, keďže sa môže stať, že 
jedna vláda môže blokovať všetky nové 
antidiskriminačné legislatívy na úrovni EÚ.

DOBRÉ VEDIEŤ

Každý členský štát má stály počet hlasov, 
odvíjajúci sa (aj keď nie priamo úmerne) od 
počtu obyvateľov svojej krajiny.

ČINNOSŤ RADY
Formálne je Rada jediná entita, ale v praxi pracuje 

v desiatich “konfiguráciách”. V závislosti na konfig-
urácii (oblasti politiky), sa Rada schádza niekoľko 
krát ročne, až raz za mesiac. Každej konfigurácie sa 
zúčastňujú príslušní ministri z  každého členského 
štátu, ktorí sú zodpovední za danú oblasť politiky. 
Napríklad zloženie Rady pre zamestnanosť, sociálnu 
politiku, zdravie a ochranu spotrebiteľa (EPSCO) sa 
skladá z ministrov zamestnanosti, sociálnej ochrany, 
ochrany spotrebiteľa, zdravia a rovnakých príležitostí. 
Stretávajú sa asi 4 krát do roka.

 Predsedníctvo v Rade rotuje každých 6 mesiacov 
medzi členskými štátmi. Úlohou predsedníctva 
je vytvoriť pracovný program, predsedať zasada-
niam Rady, určovať agendu a uľahčovať dialóg ako 
v rámci stretnutí Rady, tak aj s ostatnými európskymi 
inštitúciami.

V  záujme zachovania náväznosti a  kontinuity 
svojej práce, pracuje Rada na základe spoločného 18 
– mesačného programu, ktorý zostavuje trio po sebe 
nasledujúcich predsedníckych zemí.,
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NASLEDUJÚCE TRIÁ V RADE
• od 1. Januára 2013 do 30. júna 2014:  Írsko – Litva 

– Grécko

• od 1. Júla 2014 do 31. decembra 2015:  Taliansko – 
Lotyšsko – Luxembursko

• od 1. januára 2016 do 30. júna 2017:  Holandsko – 
Slovensko – Malta

Všetku prácu Rady pripravuje a  koordinuje Výbor 
stálych zástupcov (COREPER), zložený zo stálych 
zástupcov členských štátov, pracujúcich v Bruseli, a ich 
asistentov. Práca tohto výboru je sama pripravovaná vo 
viac ako 150 výboroch a pracovných skupinách, sklada-
júcich sa z delegátov členských štátov. Napríklad Výbor 
pre sociálnu ochranu (SPC) a Výbor pre zamestnanosť 
(EMCO) pripravujú prácu Rady EPSCO.

VÝBOR PRE SOCIÁLNU OCHRANU (SPC)
Výbor pre sociálnu ochranu je zmluvou založený 

výbor s poradnou funkciou, ktorého cieľom je podporovať 
spoluprácu medzi členskými štátmi a Komisiou v rámci 
otvorenej metódy koordinácie, týkajúcej sa sociálneho 
začlenenia, zdravotnej starostlivosti, ako aj dôchodkov 
(pozri časť II oddiel o sociálnom začlenení). Tento výbor 
zohráva centrálnu úlohu pri príprave diskusií o spoločnej 
výročnej správe, ktorá sa týka sociálneho začlenenia 
a sociálnej ochrany. SPC tiež pripravuje správy, formuluje 
stanoviská a zaväzuje sa K ďalšej činnosti v oblastiach 
svojej pôsobnosti, na žiadosť Rady alebo Komisie, 
prípadne z vlastnej iniciatívy. 

 

AGE lobuje u budúcich 
európskych predsedníctiev, aby 
zabezpečili, že obavy seniorov budú vzaté 
v úvahu. V úzkej spolupráci so svojimi členmi 
v predsedníckych krajinách, AGE navrhuje 
témy pre predsednícke akcie a iniciatívy.

Členmi tohto výboru sú zástupcovia členských štátov 
vysokej úrovne. Boli zriadené rôzne pracovné skupiny, 
ako napríklad pracovná skupina AGE, ktorej predsedá 
Švédsko. AGE je pravidelne konzultovaná a pozývaná 
na rokovania tejto pracovnej skupiny.

Výbor pre sociálnu ochranu (SPC) prijal dobrovoľný 
európsky rámec pre kvalitu sociálnych služieb. Jedná sa 
o súbor pravidiel o tom, ako nastaviť, sledovať a hodnotiť 
normy kvality sociálnych služieb verejného záujmu 
(SSVZ), ktoré si kladú za cieľ rozvoj spoločného chápania 
kvality sociálnych služieb v EÚ. Slúži ako odporúčanie pre 
verejné orgány, aby zlepšovali kvalitu týchto služieb. Je 
dobrovoľný a dostatočne pružný na to, aby bol prijatý 
členskými štátmi – na národnej, regionálnej a miestnej 
úrovni – a na množstvo sociálnych služieb. 

UŽITOČNÉ ODKAZY A ZDROJE
• Webové stránky Rady  

www.consilium.europa.eu/council?lang=en

• Výbor pre sociálnu ochranu:  
www.ec.europa.eu/social/main.
jsp?langId=en&catId=758

• Dobrovoľný európsky rámec pre Sociálne služby: 
www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6140&
langId=en

 

Spolu s ďalšími sociálnymi 
mimovládnymi organizáciami, 
bola AGE kontaktovaná Výborom pre sociálnu 
ochranu, kvôli vypracovaniu európskeho 
dobrovoľného rámca kvality pre sociálne 
služby, čerpajúc z názorov jeho členov.

http://www.consilium.europa.eu/council?lang=en
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=758
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=758
http://www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6140&langId=en
http://www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6140&langId=en
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Európska komisia
Európska komisia (EK/alebo tiež len Komisia) 

sídli v  Bruseli, ale má aj pobočky v  Luxemburgu 
a  zastúpenie vo všetkých členských štátoch EÚ. 
Termín „Komisia“ sa používa aj na označenie 
inštitúcie, aj pre kolégium komisárov. Kolégium 
komisárov, vrátane predsedu a podpredsedov, sa 
schádza každú stredu v Bruseli. Komisárom v práci 
asistujú ich kabinety, ktoré poskytujú politické rady. 

Predseda Komisie je menovaný Európskou radou 
a  jeho nominácia musí byť následne schválená 
Európskym parlamentom. V  júni roku 2009 bol na 
ďalších 5 rokov menovaný José Manuel Barroso 
a  jeho menovanie bolo po dlhých diskusiách 
a hlasovaní, schválené EP v septembri 2009. Celkovo 
718 poslancov sa zúčastnilo tajného hlasovania, 
s 382 hlasmi pre, 219 proti a 117 sa zdržalo hlaso-
vania. Diskusie o  nedostatočnej transparentnosti 
nominačného postupu, kedy hlavy štátov a  vlád 
vo veľkej tajnosti rozhodujú kto bude novým 
predsedom Komisie, prebiehajú už niekoľko rokov 
a mnoho občanov a občianskych združení by prijali, 
keby bol predseda volení v priamych, všeobecných 
voľbách, aby táto kľúčová pozícia nadobudla plnú 
demokratickú legitimitu.

Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci 
a bezpečnostnú politiku je zároveň podpredsedom 
Komisie. Ctherine Ashtnová (UK) je prvou vysokou 
predstaviteľkou pre zahraničné veci a bezpečnostnú 
politiku.

Komisári sú menovaní členskými štátmi na dobu 
5 rokov. Každý členský štát nominuje komisára, ale 
je to predseda Komisie, ktorý rozhoduje, za ktoré 
portfólio bude každý eurokomisár zodpovedný.

Zoznam komisárov je dostupný na: www.ec.europa.
eu/commission_2010-2014/index_en.htm

Nasledujúci zoznam ponúka prehľad tých, ktorí sa 
zaoberajú najdôležitejšou dokumentáciou z  pohľadu 
seniorov:

• José Manuel Barroso (Portugalsko): Predseda, 
zaoberá sa Stratégiou Európa 2020

• Viviane Reding (Luxemboursko): Podpredsedníčka, 
zodpovedná za spravodlivosť, základné práva 
a  občianstvo, zaoberá sa Európskou chartou 
ľudských práv, občianskymi právami občanov EÚ, 
antidiskriminačnou legislatívou, rovnosťou pohlaví, 
ochranou zraniteľných spotrebiteľov, bojom proti 
zneužívaniu starších, atď.

• Siim Kallas (Estónsko): Podpredseda pre dopravu, 
zaoberá sa bezpečnosťou cestnej premávky v  EÚ, 
stratégiou dostupnosti verejnej dopravy, právami 
cestujúcich, atď.

• Neelie Kroes (Holandsko): Podpredsedníčka pre 
digitálnu agendu, zaoberá sa e-začleňovaním starších, 
dostupnosťou nových technológií, výskumom ICT 
a starnutím, atď.

• Michel Barnier (Francúzsko): komisár pre vnútorný 
trh a služby, zaoberá sa jednotným trhom v oblasti 
služieb dlhodobej pomoci, reguláciou finančných 
služieb.

• Johannes Hahn (Rakúsko): komisár pre regionálnu 
politiku, zaoberá sa mainstreamingom starnutia 
v regionálnej politike

• Androulla Vassiliou (Cyprus): komisárka pre vzde-
lávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, zaoberá sa 
otázkami celoživotného vzdelávania, dobrovoľníctva 
starších a multikulturalizmu
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• Olli Rehn (Fínsko): komisár pre ekonomiku a menové 
záležitosti, zaoberá sa dopadom starnutia populácie na 
verejné financie

• László Andor (Maďarsko): komisár pre zamestnanosť, 
sociálne záležitosti a začlenenie, zaoberá sa zamest-
návaním starších pracovníkov, sociálnou ochranou, 
sociálnym začlenením a  bojom proti chudobe, 
kvalitou LTC a  bojom proti zneužívaniu starších 
v opatrovateľských službách, atď.

• Máire Geoghegan-Quinn (Írsko): komisárka pre 
výskum, inovácie a  vedu, zaoberá sa výskumom 
starnutia

• Tonio Borg (Malta): komisár pre zdravie a spotrebiteľskú 
politiku, zaoberá sa zdravím starnutím, európskou stra-
tégiou v oblasti Alzheimerovej choroby, Európskym 
paktom o duševnom zdraví starších ľudí, farmaceu-
tickým balíčkom a právami spotrebiteľov

ÚLOHA EURÓPSKEJ KOMISIE
Európska komisia zastupuje a  obhajuje spoločné 

záujmy všetkých občanov EÚ. Pôsobí ako exekutíva 
Európskej únie. Je zodpovedná za navrhovanie právnych 
predpisov (právo legislatívnej iniciatívy), ktorou sa 
vykonávajú rozhodnutia podporujúce Európske zmluvy 
(strážkyňa zmlúv), riadi sa európsky rozpočet, programy 
a dennodenný chod Únie.

ČINNOSTI EURÓPSKEJ KOMISIE
I  keď „rozpoznávanými tvárami“ Komisie sú 

komisári, dennodenná práca Komisie spočíva 
v rukách generálnych riaditeľstiev (DGs/ GR), ktoré 
sa tiež bližšie zaoberajú technickou prípravou doku-
mentácie. Každé GR má na starosti konkrétnu oblasť 
politiky, tak ako je to u  národných ministerstiev, 
a  majú svoju vlastnú služobnú štruktúru, v  ktorej 
čele stojí generálny riaditeľ. Je podriadený priamo 
jednému komisárov, ktorý je zodpovedný za danú 
oblasť.

Vedľa GR je Komisia tiež rozdelená do niekoľkých 
„služieb“, ktoré sa zaoberajú všeobecnejšími admin-
istratívnymi problémami, prípadne majú samostatný 
mandát, napr. boj proti podvodom a  vytváranie 
štatistík.

Práca Komisie musí vychádzať z celoeurópskeho 
záujmu a  musí rešpektovať zásady subsidiarity 
a proporcionality. To znamená, že Komisia by mala 
navrhovať právne predpisy iba v prípade, že je táto 
konkrétna akcia účinnejšia na úrovni EÚ, a zároveň 
musí zostať len v limitoch nevyhnutných pre naplnenie 
cieľov zmlúv. Ak je účinnejšie konať v danom prípade 
na národnej, regionálnej, či dokonca miestnej úrovni, 
Komisia by sa mala zdržať legislatívnej iniciatívy.

KONZULTAČNÉ POSTUPY
Vzhľadom k  tomu, že povolaním Komisie je 

pracovať pre dobro EÚ ako celku a nie uprednostňovať 
niektorú z krajín EÚ alebo záujmovú skupinu, rozsah 
konzultácií je veľmi široký aby zabezpečila, že všetky 
legislatívnym aktom potenciálne ovplyvnené strany, 
môžu prispieť k  jeho príprave. Všeobecne možno 
povedať, že posudok ekonomických, sociálnych 
dopadov a vplyvov na životné prostredie je publiko-
vaný súčasne so samotným legislatívnym návrhom. 

Typická procedúra vypracovania legislatívneho 
návrhu v Komisii podlieha niekoľkým nasledujúcim 
krokom:

• Politické rozhodnutie iniciuje príslušný komisár 
(zodpovedný za danú oblasť). Návrh je vypraco-
vaný dotknutým generálnym riaditeľstvom.

• Za týmto účelom zamestnanci dotknutého GR 
obdržia pokyny zhora. Najprv spustia rozsiahle 
konzultácie s  odborníkmi, hospodárskymi 
subjektmi, organizáciami, združeniami a minister-



68 I Aktívni seniori pre Európu: Sprievodca EÚ

stvami. Môže sa tak udiať prostredníctvom zvere-
jnenia Zelenej knihy, ktorá slúži ako dokument 
vyzývajúci k okomentovaniu, reakciám a diskusii 
v rámci daného časového intervalu.

• Zamestnanci vypracujú Bielu knihu (návrh legis-
latívneho návrhu) na základe výsledku tejto konzul-
tácie, po schválení zodpovedným komisárom.

• O návrhu sa diskutuje (a je pozmeňovaný) so všetkými 
príslušnými útvarmi Komisie a kabinetmi..

• Tento návrh je následne zaradený do programu 

• Rokovania kolégia komisárov, kde ho prezentuje 
a obhajuje príslušný komisár. Jednoduchou väčšinou 
hlasov v rámci Komisie môže byť tento návrh prijatý 
a následne odovzdaný Rade a Parlamentu na diskusiu 
a prípadné rozhodnutie.

Okrem toho Komisia zriadila rôzne poradné skupiny 
s externými zúčastnenými stranami, aby informačne 
obohatila svoju činnosť. Tieto skupiny sa stretávajú 
niekoľkokrát ročne, aby prispeli svojimi skúsenosťami 
a pomohli Komisii pripraviť jej správy a ďalšie iniciatívy.

DOBRÉ VEDIEŤ

Hoci posledné slovo o prípadnej 
legislatíve majú Rada a Parlament, nemožno 
dostatočne zdôrazniť silu a význam lobingu 
u tých, ktorí návrh v Komisii vytvárajú. 
Akonáhle je návrh posunutý Rade 
a Parlamentu, je skutočne ťažšie pridať do 
návrhu aspekty, ktoré neboli zahrnuté do 
toho pôvodného, pretože vlády a poslanci 
obvykle majú tendencie návrhy Komisie 
skôr obmedzovať, ako rozširovať. Vzhľadom 
k tomu, že Komisia obhajuje spoločný 
európsky záujem, vykonáva sa tento lobing 
najefektívnejšiu na európskej úrovni. To je 
jednou z hlavných úloh Platformy AGE, pričom 
náš vstup je obohatený o príspevky našich 
členov.

PORUŠENIE POVINNOSTI
Každý členský štát je zodpovedný za implementáciu 

práva EÚ (prijatie implementačných opatrení pred stano-
veným dátumom a konformné a správne používanie) 
v  rámci svojho vlastného právneho systému. Ako 
„strážkyňa zmlúv“, je Komisia zodpovedná za to, že bude 
právo EÚ použité správne, a preto má právomoc zahájiť 
konanie v prípade porušenia tejto povinnosti členským 
štátom, ktorý európsku legislatívu neimplementoval, 
alebo implementoval nesprávne. Tam kde je nutné, 
môže vec predložiť Európskemu súdnemu dvoru (ESD). 
Komisia podniká všetky možné opatrenia, ktoré považuje 
za vhodné v reakcii na sťažnosť alebo indikáciu porušenia 
podmienok, ktorá sa zistí.

 

AGE zasadá v nasledujúcich 
poradných skupinách,, kde presadzuje záujmy 
seniorov, a tak ovplyvňuje politiku EÚ:

• Európske inovačné partnerstvo pre oblasť 

• Aktívneho a zdravého starnutia

• Skupina užívateľov finančných služieb

• Skupina zainteresovaných strán v oblasti elek-
tronického zdravotníctva (od 2012)

• Dialóg v oblasti poisťovníctva

• riadiaca skupina EK pre osvetovú činnosť 
v oblasti nediskriminácie a rovnosti, zameraná 
na občianske združenia

• Riadiaci výbor EK v  projekte „Podpora 
dobrovoľníckych iniciatív presadzujúcich 
rozmanitosť na pracovisku v celej EÚ“
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UŽITOČNÉ ODKAZY A ZDROJE
• Webová stránka Európskej komisie:  

www.ec.europa.eu/index_en.htm

• Zoznam Generálnych riaditeľstiev:  
www.ec.europa.eu/about/ds_en.htm

• Ako podať sťažnosť:  
www.ec.europa.eu/eu_law/your_rights/
your_rights_en.htm

• EU Informačný Portál :  
www.europa.eu/index_en.htm

DOBRÉ VEDIEŤ

Ktokoľvek môže Komisii podať sťažnosť 
na členský štát v rôznom rozsahu (právne 
predpisy, smernice, správne žaloby) alebo 
spôsobom pripadajúci inému členskému štátu, 
ktorý pokladá za nezlučiteľný s ustanoveniami 
alebo princípmi európskeho práva. Nemusíte 
preukázať formálny záujem na zahájení 
konania, ani dokazovať, že ste zásadne 
a priamo presvedčený o predmetnom 
porušení. Ak má byť sťažnosť prípustná, musí 
sa vzťahovať k porušeniu práva EÚ členským 
štátom, teda sa nemôže týkať súkromného 
sporu. Informácie o tom, ako je možné podať 
sťažnosť sú k dispozícii vo všetkých jazykoch 
EÚ na internetovej stránke Komisie (pozri 
užitočné odkazy nižšie)

Poradné orgány EÚ
EURÓPSKY HOSPODÁRSKY 
A SOCIÁLNY VÝBOR

Európsky hospodársky 
a  sociálny výbor 
(EESC/ESVH) bol 
založený v roku 1957 
s cieľom plniť funkciu 
poradného orgánu 

menovaných jednotlivcov, zastupujúcich skupiny 
hospodárskeho a  sociálneho záujmu. ESVH má 353 
členov – počet zástupcov z  každej krajiny približne 
odráža veľkosť jej populácie. Členmi sú zamestnávatelia, 
obchodné zväzy a rôzny hospodárski a sociálni aktéri 
(t.j. poľnohospodári, spotrebitelia), ktorí sú menovaní 
vládami krajín EÚ, ale pri práci sú úplne politicky nezávislí. 
Sú menovaní na obdobie 4 rokov a môžu byť vymeno-
vaní opätovne.

Výbor sa stretáva na plenárnom zasadnutí, ktorého 
konanie pripravuje 6 podvýborov, známych ako „sekcie“, 
z ktorých každá sa zaoberá určitou oblasťou politiky:

• Poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka, životné prostredie 
(NAT)

• Hospodárska a menová únia, hospodárska a menová 
súdržnosť (ECO)

• Zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo (SOC)

• Vonkajšie vzťahy (REX)

• Jednotný trh, výroba a spotreba (INT)

• Doprava, energetika, infraštruktúra a  informačná 
spoločnosť (TEN)
EHSV má tri hlavné úlohy:

• radiť Rade, Komisii a  Parlamentu, a  to buď na ich 
žiadosť alebo z vlastnej iniciatívy Výboru;

• podporovať občiansku spoločnosť, aby sa viac zapojila 
do tvorby politík EÚ;

• posilňovať úlohu občianskej spoločnosti v mimo európ-
skych krajinách a  pomôcť pri zakladaní poradných 
štruktúr.
S EHSV musia byť konzultované rozhodnutia týkajúce 

sa hospodárskej a sociálnej politiky, ešte pred ich prijatím. 
Z jeho vlastnej iniciatívy môže tiež vydávať stanoviská 
k iným záležitostiam, ktoré považuje za dôležité.

http://www.ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_en.htm
http://www.ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_en.htm


70 I Aktívni seniori pre Európu: Sprievodca EÚ

Kontaktná skupina s  organizáciami občianskej 
spoločnosti bola založená v  roku 2004, aby zaručila 
interakciu EHSV s európskymi organizáciami občianskej 
spoločnosti a sietí. Je navrhnutá tak, aby pôsobila jednak 
ako styčný orgán, ale tiež ako štruktúra pre politický 
dialóg s týmito organizáciami a sieťami. V súčasnej dobe 
pozostáva z 15 členov EHSV a zástupcov z 20 hlavných 
oblastí európskej občianskej spoločnosti.

VÝBOR REGIÓNOV
Výbor regiónov (CoR/VR) bol zriadený v roku 1994 ako 

poradný orgán, zložený z menovaných zástupcov európ-
skych regionálnych a miestnych jednotiek a záujmov 
rešpektovaných v EÚ. VR má 353 členov z 28 krajín EÚ 
a jeho práca je organizovaná v 6 rôznych komisiách:

• Územnej súdržnosti

• Hospodárskej a sociálnej politiky

• Udržateľného rastu

• Kultúry a vzdelania

• Ústavných záležitostí a európskeho riadenia

• Vonkajších vzťahov

 

AGE je medzi organizáciami 
účastná v týchto aktivitách 
styčných skupín.

Website: www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.liaison-group

S  Výborom regiónov musia byť prekonzultované 
všetky záležitosti, týkajúce sa miestnej a regionálnej 
politiky, akými sú politika zamestnanosti, životného 
prostredia, infraštruktúry, dopravy, školstva, či zdravot-
níctva. Môže tiež predkladať stanoviská k akémukoľvek 
legislatívnemu návrhu, s  významnými regionálnymi 
alebo miestnymi dôsledkami.

EURÓPSKY SÚDNY DVOR
Európsky súdny dvor (ECJ/
ESD) má za cieľ zabezpečiť, 
aby európske právne predpisy 
boli vykladané a  aplikované 
jednotným spôsobom v celej EÚ.

Súd bol vytvorený v  roku 
1989, aby riešil určité typy 

prípadov (najmä tie, ktoré sa dotýkali súkromných osôb), 
s cieľom rozdeliť si ojem práce so „Súdnym dvorom“. 
V predložených prípadoch ESD vynáša rozsudky. 

ESD sa skladá z 1 sudcu z každého členského štátu 
a 8 generálnych advokátov. Ich úlohou je predkladanie 
odôvodnených názorov na prípady riešené pre súdnym 
dvorom. Musia tak robiť verejne a  nestranne. Sú 
menovaní vládami členských štátov na dobu 6 rokov.

 

S ohľadom na kľúčovú rolu 
regionálnych a miestnych 
orgánov pri riešení problémov týkajúcich 
sa starších ľudí, AGE úzko spolupracuje s VR 
prostredníctvom spoločných činností (akcie, 
publikácie ...). 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.liaison-group
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.liaison-group
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EURÓPSKY DVOR AUDITOROV
Európsky dvor audítorov 
bol založený roku 1975. Sídli 
v Luxemburgu a má za úlohu 
overiť, či fondy EÚ, ktoré 
pochádzajú od daňových 
poplatníkov, sú riadne 
zhromažďované a utrácané 

legálne, hospodárne a pre plánovaný účel. Jeho cieľom je 
tiež zabezpečiť, aby daňoví poplatníci získali maximálnu 
hodnotu ich peňazí a  zároveň má právo kontrolovať 
akúkoľvek osobu alebo organizáciu, ktorá manipuluje 
s finančnými prostriedkami EÚ.

Dvor audítorov má po 1 členovi z  každej členskej 
krajiny, ktorých vymenúva Rada na obnoviteľné funkčné 
obdobie šiestich rokov. Členovia volia jedného spomedzi 
nich za svojho predsedu na obnoviteľné funkčné obdobie 
troch rokov. Vítor Manuel de Silva Caldeira z Portugalska 
bol zvolený za predsedu v januári 2008. Jeho mandát 
bol obnovený dňa 12. Januára 2011 na druhé funkčné 
obdobie.

EURÓPSKY OMBUDSMAN
Európsky ombudsman je 
európska inštitúcia zriadená 
pre vyšetrovanie sťažností na 
nesprávny úradný postup, či 
nečinnosť orgánov Európskej únie. 
Má právo prijímať a  vyšetrovať 
sťažnosti od občanov EÚ, podnikov 

a organizácií, a vlastne kohokoľvek, kto má bydlisko 
alebo sídlo v niektorej z členských krajín.

 

Národné súdy v jednotlivých 
krajinách EÚ musia zabezpečiť, 
aby právne predpisy EÚ boli riadne 
vykonávané v tej ktorej krajine. AGE 
monitoruje príslušné rozhodnutia ESD 
a informuje svojich členov po celej EÚ 
v prípade, že to môže mať vplyv na spôsob 
rozhodovania vnútroštátnych súdov.

Emily O´Reilly bola v júli 2013 zvolená Európskym 
parlamentom, aby viedla túto inštitúciu. Oficiálne do 
funkcie nastúpila v októbri 2013.

Ombudsman môže zistiť nesprávny úradný postup, ak 
inštitúcie nerešpektujú základné práva, právne predpisy 
alebo zásady dobrej správy. To sa týka administratívnych 
nezrovnalostí, nepoctivosti, diskriminácie, zneužitia 
právomocí, neposkytnutia odpovede, odmietnutia 
informácií a neodôvodneného meškania pri vydávaní 
rozhodnutí a iné. Každý občan, rezident EÚ alebo podnik, 
združenie, či iný orgán so sídlom v EÚ môže k ombuds-
manovi podať sťažnosť. Pritom nemusí byť nesprávnym 
úradným postupom sám priamo dotknutý. Je treba mať na 
pamäti, že európsky ombudsman sa môže zaoberať iba 
sťažnosťami týkajúcimi sa správy EÚ a nie sťažnosťami 
na vnútroštátnu, regionálnu, či miestnu správu, aj keď by 
sa sťažnosť týkala európskych záležitostí.

Ombudsman zahajuje vyšetrovanie na základe konk-
rétnej sťažnosti alebo tiež z vlastného podnetu. Pracuje 
úplne nezávisle a nestranne a nevyžaduje, ani neprijíma 
pokyny od žiadnej vlády alebo organizácie.
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UŽITOČNÉ ODKAZY A ZDROJE
• O inštitúciách EÚ a iných orgánoch:  

www.europa.eu/about-eu/institutions-bodies/
index_en.htm

• Európsky hospodársky a sociálny výbor:  
www.eesc.europa.eu

• EESC Styčná skupina s organizáciami občianskej 
spoločnosti:  
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.liaison-group

• Výbor regiónov:  
www.cor.europa.eu/en/Pages/home.aspx

• Európsky súdny dvor:  
www.curia.europa.eu

• Európsky dvor auditorov:  
www.eca.europa.eu/Pages/Splash.aspx

• Európsky Ombudsman:  
www.ombudsman.europa.eu/home.faces

DOBRÉ VEDIEŤ

V prípade, že sa chcete sťažovať na 
pochybenia niektorej z inštitúcií alebo orgánov 
EÚ, musíte najprv prostredníctvom obvyklých 
administratívnych spôsobov kontaktovať 
túto inštitúciu a snažiť sa ju primäť k tomu, 
aby situáciu napravila. Ak tento postup 
zlyhá, môžete podať sťažnosť k európskemu 
ombudsmanov d dvoch rokov odo dňa, 
kedy ste sa dozvedeli o chybnom úkone, či 
neprávnom úradnom postupe.

Pre praktické pokyny k podaniu vašej žiadosti, 
prejdite na internetové stránky verejného 
ochrancu práv: www.ombudsman.europa.eu/
start.faces

Rozhodovacie procesy EÚ
Pravidlá a postupy pre rozhodovanie EÚ sú stanovené 

v zmluvách (pozri časť I. a prílohy). Každý návrh nového 
európskeho zákona je založený na konkrétnom článku 
zmluvy, ktorý je právnym základom návrhu. To určuje, 
aký legislatívny postup bude vyžadovaný. Existujú tri 
hlavné legislatívne postupy:

SPOLUROZHODOVANIE
Tento sa stal bežnou legislatívnou procedúrou po 

vstupe Lisabonskej zmluvy v platnosť. Spolurozhodovací 
postup vyžaduje oficiálny súhlas ako od Európskeho 
parlamentu, tak aj Rady. Oba orgány sú si rovné a majú 
možnosť navrhovať zmeny v  textoch. Od platnosti 
Lisabonskej zmluvy zohráva Parlament úlohu vo 
všetkých legislatívnych procesoch. Oblasti politiky, kde 
sa používa táto procedúra sú: hospodárske riadenie, 
imigrácia, energetika, doprava, životné prostredie 
a  ochrana spotrebiteľa. Drvivá väčšina európskych 
právnych aktov je dnes prijímaná spoločným postupom 
Rady a Parlamentu.

KONZULTÁCIA
Parlament môže návrh predložený Komisiou prijať 

alebo odmietnuť. Môže tiež navrhnúť zmeny, ktorých 
zavedenie Komisia uváži, ale nemôže návrh blokovať. 
Rada však nie je povinná prijať zmeny a jej rozhodnutie 
je konečné. Oblasti pre seniorov relevantných politík, na 
ktoré sa vzťahuje táto procedúra, sú: diskriminácia na 
základe veku (a tiež z dôvodu pohlavia, rasy, etnického 
pôvodu, náboženského vyznania alebo politického 
presvedčenia, zdravotného postihnutia alebo sexuálnej 
orientácie), daňovej a hospodárskej politiky.

SÚHLAS
Parlament môže prijať alebo odmietnuť návrh 

predložený Komisiou. Avšak nemá právo ho pozmeňovať. 
Tento postup je najmenej používaný, ale vzťahuje sa 
niektoré veľmi citlivé a dôležité oblasti. Oblasti politiky 
s  významom pre seniorov, na ktoré sa vzťahuje, 
sú: štrukturálne fondy, Kohézny fond a  niektoré 
inštitucionálne zmeny.   

http://www.europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm
http://www.europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm
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POSILNENÁ SPOLUPRÁCA
Metóda posilnenej spolupráce spočíva v  tom, že 

skupina krajín môže konať v určitej oblasti bez nevyh-
nutnej účasti všetkých 28 krajín. To umožňuje členským 
štátom zostať mimo, v prípade že sa nechcú zapojiť, bez 
toho, aby museli brániť spoločnému rokovaniu ostatných 
krajín v danej oblasti. Príkladom posilnenej spolupráce  
sú eurozóna a Schengenská dohoda.

DOBRÉ VEDIEŤ

Schéma európskeho rozhodovacieho 
procesu je dostupná na: www.ec.europa.eu/
codecision/stepbystep/diagram_en.htm

ZAPOJTE SA

Význam Rady a Parlamentu 
v rozhodovacom procese znamená, 
že sú dôležitými cieľmi pre lobing. Vzhľadom 
k tomu, že členovia Rady predstavujú ich 
miestne zložky, často sa na nich zameriavajú 
národné a miestne organizácie.

Ostatné medzinárodné 
organizácie

Tento oddiel poskytuje prehľad medzinárodných 
inštitúcií, ktoré sú dôležité z pohľadu Európskej únie.

RADA EURÓPY
Rada Európy, so sídlom 
v Štrasburgu (Francúzsko) 
dnes prakticky pokrýva 
celý Európsky kontinent 
– so 47 členskými 

krajinami. Založená bola 5. Mája 1949 desiatimi krajinami. 
Rada Európy sa snaží po celej Európe rozvíjať spoločné 
demokratické princípy, pomocou Európskeho dohovoru 
o ochrane ľudských práv a iných referenčných textov na 
ochranu jednotlivcov.

Radu Európy si netreba zamieňať a mýliť s Európskou 
radou, ktorá je pravidelným stretnutím hláv členských 
štátov EÚ, s účelom plánovania politiky Únie.

Rada Európy je veľmi aktívna, čo sa týka ochrany 
ľudských práv a podpory riešenia sociálnych problémov, 
z  ktorých mnohé majú význam pre seniorov a  sú 
vysvetlené nižšie. To je dôvod, prečo AGE požiadala 
o poradný štatút v Rade Európy v záujme posilnenia našej 
účasti v procesoch, ktoré sú relevantné pre seniorov.

DOBRÉ VEDIEŤ

Rada Európy má vyhradené webové 
stránky zamerané na rozlišovanie medzi EÚ 
a nástrojmi Rady Európy a by sa predišlo 
zmätku a posilnilo sa pochopenie oboch 
inštitúcií: www.coe.int/aboutCoe/index.
asp?page=nepasconfondre&l=en

http://www.ec.europa.eu/codecision/stepbystep/diagram_en.htm
http://www.ec.europa.eu/codecision/stepbystep/diagram_en.htm
http://www.coe.int/aboutCoe/index.asp?page=nepasconfondre&l=en
http://www.coe.int/aboutCoe/index.asp?page=nepasconfondre&l=en
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Európsky dohovor o  ľudských právach (ECHR) je 
zmluva, ktorú prijali členské štáty Rady Európy, čím sa 
zaviazali rešpektovať základné slobody a práva. Všetky 
členské štáty EÚ ratifikovali tento dohovor a ten sa stal 
súčasťou európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu. 
Vďaka Lisabonskej zmluve sa Európska únia tiež stane 
stranou tohto dohovoru. Práva uvedené dohovore, tak 
ako judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva, je pre 
seniorov nesmierne dôležitá. AGE vydala inštruktáž36, 
v ktorej odkazuje na ustanovenia ESĽP, ktorých bolo 
dosiahnutých v súvislosti s problémami, ktorým musia 
seniori čeliť. Navyše Európsky súd pre ľudské práva 
pravidelne publikuje informačné listy37 o prelomových 
rozhodnutiach prijatých v rôznych oblastiach, vrátane 
otázok duševného zdravia, sociálnej starostlivosti, 
etických problémov v používaní nových technológií a iné, 
ktoré všetky ovplyvňujú životy seniorov.

Európska sociálna charta je zmluvou Rady Európy, 
ktorá zaručuje sociálne a ekonomické práva človeka. 
Bola prijatá v  roku 1961 a  revidovaná v  roku 1996. 
Európsky výbor pre sociálne práva porovnáva zhodu 
týchto pravidiel v členských štátoch, so znením tejto 
charty. Základné práva stanovené v tejto charte zahŕňajú 
oblasti bývania, zdravia, vzdelania, zamestnania, právnej 
a  sociálnej ochrany, pohybu osôb a zákazu diskriminácie. 
Podľa dodatkového protokolu k  charte, sú národné 
a európske odbory a organizácie zamestnávateľov akred-
itovanými medzinárodnými mimovládnymi organizá-
ciami a sú oprávnené podať výboru kolektívnu sťažnosť 
na porušovanie listiny. Okrem roho môžu medzinárodné 
mimovládne organizácie podávať sťažnosť v prípade 
obavy, že štát vydal vyhlásenie v tomto zmysle. Keď 
Výbor konštatuje porušenie Charty, Výbor ministrov 
Rady Európy vyzve žalovaný štát, aby prijal osobitné 
opatrenia pre navrátenie situácie do súladu s Chartou. 
Judikatúra Európskeho výboru pre sociálne práva sa 
dotýka mnohých otázok týkajúcich sa seniorov, ako sú 
napr. dôchodky, sociálna pomoc a prístup k základným 
službám.

36 www.age-platform.eu/images/stories/EN/AGE_Briefing_
OlderPeople_Fundamental_Rights_Nov11.pdf

37 www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/Information   
+sheets/Factsheets

Riadiaca skupina pre ľudské práva Rady Európy 
(CDDH) udelila mandát pre prácu skupine zloženej 
z  odborníkov členských štátov Rady Európy (CDDH-
AGE) s ohľadom na vypracovanie nezáväzného nástroja 
na podporu ľudských práv seniorov. AGE a iní odborní 
zástupcovia medzinárodných organizácií, občianskej 
spoločnosti a  zástupcovia medzivládnych výborov 
Rady Európy sa podieľajú na práci tejto skupiny, ktorá 
navrhuje odporúčania alebo pokyny, ktoré majú byť 
prijaté Výborom ministrov Rady Európy a zameriavajú 
sa na problematiku zákazu diskriminácie, samostatnosť, 
sociálne začlenenie, ochranu pred násilím a zneužívaním 
a podporu a starostlivosť.

ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV
Zatiaľ čo mnoho nástrojov 
OSN deklaruje práva pre 
všetky ľudské bytosti, teda aj 
pre starších ľudí, OSN už dlho 
špeciálne pôsobí v otázkach 
starnutia: v  rokoch 1991 
Valné zhromaždenie OSN 

prijalo zásady pre seniorov, v roku 2002 bol dohodnutý 
Madridský medzinárodný akčný plán pre budovanie 
spoločnosti pre všetky vekové kategórie so zameraním 
sa na uľahčenie jeho implementácie, v roku 2010 bola 
zriadená pracovná skupina, aby zvážila ľudské práva 
starších osôb a existujúce medzery na ich ochranu. Ako 
je opísané v časti I, Dohovor OSN o právach osôb so zdra-
votným postihnutím (UNCRPD), ktorý je záväzný pre EÚ, 
je tiež odkazovým dokumentom pre seniorov.

ZAPOJTE SA

CDDH-AGE: Organizácie seniorov 
hrajú významnú úlohu na národnej 
úrovni pri nadväzovaní kontaktov s úradníkmi 
zodpovednými za tieto záležitosti v ich krajine, 
pri vysvetľovaní problémov, ktoré sú v stávke 
a presadzovaní osvedčených postupov tak, 
aby tieto mohli byť vzaté do úvahy pri procese 
prípravy návrhu.

http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/AGE_Briefing_OlderPeople_Fundamental_Rights_Nov11.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/AGE_Briefing_OlderPeople_Fundamental_Rights_Nov11.pdf
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/Information   +sheets/Factsheets
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/Information   +sheets/Factsheets
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Otvorená pracovná skupina pre starnutie (OEWG) je 
poverená posúdením medzinárodného rámca ľudských 
práv seniorov a identifikáciou prípadných nedostatkov 
ich najlepšieho možného riešenia, vrátane zváženia 
podniknutia ďalších opatrení a nástrojov OSN. OEWG 
skúma, či je potrebné prijať opatrenia na úrovni OSN 
a  zvažuje rôzne možnosti: nové záväzné nástroje, 
osobitný spravodajca (nezávislí odborníci s mandátom 
pre vyšetrovanie, monitoring a odporúčanie riešení pre 
problémy špecifických ľudských práv), ďalej prihliada 
na výsledky prieskumu a  hodnotenia Madridského 
akčného plánu pre problematiku starnutia a  kladie 
väčší dôraz na účinnejšie presadzovanie existujúcich 
mechanizmov OSN. AGE sa zúčastnila tretieho zasadania 
OEWG a stretnutia expertných skupín OSN v roku 2012, 
ktoré priniesli názory európskych seniorov a zvažovali 
perspektívu rozhodujúcich subjektov EÚ v tejto debate. 
Prostredníctvom účasti AGE na úrovni OSN, sú problémy, 
ktorým čelia starší Európania začlenené do úvah pri práci 
tejto skupiny.

ZAPOJTE SA

Seniori môžu byť zapájaní do činnosti 
OSN poskytovaním vstupných 
informácií do správ o vykonávaní Regionálnej 
stratégie Madridského plánu v ich krajinách 
(viď. užitočné odkazy), a tiež pri podpore ch 
krajiny v zapojení sa do pracovnej skupiny 
UNECE, ktorá sa zaoberá problematikou 
starnutia, a ďalej aj informovaním AGE 
o porušovaní ľudských práv v ich krajine tak, 
že tieto nedostatky v ochrane práv seniorov 
budú prejednané v diskusii OEWG, ktorá 
iniciuje konanie OSN v tejto veci.

SVETOVÁ ZDRAVOTNÍCKA 
ORGANIZÁCIA (WHO)

WHO pracuje v úzkej spolu-
práci s  Európskou úniou 
na propagácii zdravia 
a  zdravého starnutia. 
Svetová sieť vekovo –
priateľských miest a  obcí 
(GNAFCC) bola založená za 

účelom posilnenia výmenu skúseností a vzájomného 
vzdelávania medzi mestami a  komunitami po celom 
svete. Akékoľvek mesto, či komunita, ktorá sa zaväzuje 
k  vytváraniu inkluzívneho a  prístupného mestského 
prostredia v  prospech svojej starnúcej populácie, je 
vítaná. GNAFCC pomáha mestám a obciam podporovať 
aktívne a  zdravé starnutie a  lepšie riešenie potrieb 
seniorov hneď v ôsmich smeroch: zastavané prostredie, 
doprava, sociálna participácia a zamestnanosť, komu-
nikácia, podpora obcí a zdravotníckych služieb. AGE a 
GNAFCC sú inštitucionálnymi partnermi a  spoločne 
pracujú na podpore vekovo –priateľského prostredia 
na úrovni EÚ. V rámci Európskeho roku 2012 AGE a jeho 
partneri vyzvali európsku komisiu k zahájeniu Paktu 
starostov a primátorov EÚ o demografických zmenách, 
ktorý sa má usilovať o vytvorenie politického rámca pre 
miestne a regionálne orgány v EÚ, ktoré majú záujem 
nájsť inteligentné a  inovatívne riešenia pre podporu 
aktívneho a  zdravého starnutia a  rozvoj vekovo – 
priateľského prostredia.  

Európska sieť zdravých miest WHO je ďalšou užitočnou 
iniciatívou, ktorá zapája miestnu samosprávu do rozvoja 
zdravia, prostredníctvom procesu politických záväzkov, 
inštitucionálnych zmien, budovania kapacít a partnerstva 
založeného na plánovaní inovatívnych projektov. Členom 
európskej siete zdravých miest WHO je asi 90 miest 
a 30 národných sietí zdravých miest WHO má v celom 
európskom regióne viac ako 1400 členských miest a obcí.
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Vo svojej novej európskej politike v oblasti zdravia 
– Zdravie 2020, Európska regionálna kancelária WHO 
načrtáva vízie, hodnoty, hlavné smery a  prístupy 
a navrhuje pracovať na týchto šiestich cieľoch:

• Spolupráca: Využiť spoločnú silu členských štátov 
a  krajských úradov k  ďalšej podpore zdravia 
a  pohody, riešiť sociálne determinanty zdravia 
a zdravotnej nerovnosti a posunúť toto úsilia do 
iných odvetví pomocou oslovenia partnerov v iných 
sektoroch.

• Vytvoriť lepšie zdravie: Ďalšie zvýšenie počtu 
rokov zdravého života, ktorého sa dožívajú 
ľudia s  chronickými ochoreniami, zmierňovanie 
nerovností v  oblasti zdravia a  venovanie sa 
vplyvom demografických zmien.

• Zlepšenie riadenia v  oblasti zdravia: Využiť 
prichádzajúce významné spoločenské zmeny 
v  prospech zdravia vo všetkých politikách 
a  posilnenie zdravia, ako vodítka pre zmenu 
k  udržateľnému rozvoju a  blahobytu tým, že sa 
zabezpečí, aby hlavy vlád, poslanci, kľúčoví aktéri 
a subjekty rozhodovacieho procesu v rámci celej 
vlády a všetkých sektorov si boli vedomí svojej 
zodpovednosti za zdravie a blahobyt a podporu 
zdravia, ochrany a bezpečnosti.

• Stanovené spoločné strategické ciele

ZAPOJTE SA

Môžete povzbudiť miestne orgány, 
aby sa stali viac vekovo-priateľskými 
a pripojili sa k celosvetovej sieti vekovo-
priateľských miest a obcí a/alebo zdravých 
miest. Môžete ich tiež vyzvať k podpore 
európskeho Paktu primátorov a starostov 
EÚ o demografických zmenách a pripojiť 
sa k nemu, keď bude zahájený proces jeho 
budovania. Ak chcete byť informovaní 
o poslednom vývoji na úrovni EÚ, zaregistrujte 
sa do európskej virtuálnej siete vekovo-
priateľského prostredia, zriadenej AGE (odkaz 
je k dispozícii na domovskej stránke AGE).

• Urýchliť zdieľanie znalostí a  inovácie: Zvýšiť 
vedomostnú základňu pre rozvoj politiky zdravia 
a  riešenie sociálnych determinantov zdravia 
posilnením kapacít zdravotníckych a  iných 
odborníkov, aby sa prispôsobili novému prístupu 
v oblasti verejného zdravia a nárokom zdravotnej 
starostlivosti zameranej na človeka v  starnúcej 
a  multikultúrnej spoločnosti, a  pomocou toho 
dosiahnutie plného využívania technologických 
a  manažérskych inovácií, ktoré zvyšujú vplyv 
a zlepšujú starostlivosť.

• Zvýšenie účasti: Povzbudenie ľudí európskeho 
regiónu, aby sa stali aktívnejšími v  utváraní 
politiky v oblasti zdravotníctva prostredníctvom 
občianskych združení, aby mohli reagovať na 
zdravotné problémy, ktorým čelia ako jednotlivci, 
rozvojom zdravotnej gramotnosti a zabezpečením, 
že ich hlas bude vypočutý v systéme zdravotnej 
starostlivosti zameranej na pacienta.

UŽITOČNÉ ODKAZY A ZDROJE

Rada Európy
• Hlavná webstránka:   

www.coe.int/web/coe-portal

• Činnosť Rady Európy v oblasti  Práv seniorov: 
www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/
other_committees/cddh-age/default_EN.asp?

• Európsky súd pre ľudské práva:  
www.echr.coe.int/ECHR/homepage_en

• Európsky dohovor o ľudských právach:  
www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Basic+Texts/
The+Convention+and+additional+protocols/The+Euro
pean+Convention+on+Human+Rights

• Európska sociálna charta:  
www.coe.int/T/DGHL/Monitoring/SocialCharter

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/other_committees/cddh-age/default_EN.asp?
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/other_committees/cddh-age/default_EN.asp?
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Basic+Texts/The+Convention+and+additional+protocols/The+European+Convention+on+Human+Rights
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Basic+Texts/The+Convention+and+additional+protocols/The+European+Convention+on+Human+Rights
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Basic+Texts/The+Convention+and+additional+protocols/The+European+Convention+on+Human+Rights
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Organizácia spojených národov
• Hlavná webová stránka:   

www.un.org/en

• Zásady pre seniorov:  
www.unescap.org/ageing/res/principl.htm

• Medzinárodný Madridský akčný plan starnutia 
(MIPAA):  
http://social.un.org/index/Ageing/Resources/
MadridInternationalPlanofActiononAgeing.aspx

• Dohovor OSN o právach osôb So zdravotným postih-
nutím (UNCRPD):  
www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.
shtml

• Otvorená pracovná skupina pre problematiku 
starnutia (OEWG):  
http://social.un.org/ageing-working-group/index.
shtml

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)
• Hlavná webová stránka:  

www.who.int/en

• WHO Program pre vekovo-priateľské prostredie: 
www.who.int/ageing/age_friendly_cities/en

http://social.un.org/index/Ageing/Resources/MadridInternationalPlanofActiononAgeing.aspx
http://social.un.org/index/Ageing/Resources/MadridInternationalPlanofActiononAgeing.aspx
http://social.un.org/ageing-working-group/index.shtml
http://social.un.org/ageing-working-group/index.shtml
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IV. Prílohy

Zmluvy EÚ v kocke
V  roku 1957 bola podpísaná zmluva o  založení 

Európskeho hospodárskeho spoločenstva šiestimi 
európskymi krajinami (Belgicko, Francúzsko, Taliansko, 
Luxembursko, Holandsko a  západné Nemecko). Po 
pristúpení ďalších krajín a niekoľkých zmenách zmlúv 
EÚ, vznikla Európska únia, ako ju poznáme dnes.

Jednotný európsky akt (SEA) vstúpil v platnosť 1.7.1987 
a stanovil úpravy potrebné pre dosiahnutie vnútorného 
trhu.

Zmluva o  Európskej únii nadobudla platnosť 1. 
Novembra 1993. Maastrichtská zmluva zmenila názov 
„Európskeho hospodárskeho spoločenstva“, na jedno-
ducho „Európske spoločenstvo“. Tiež priniesla nové 
formy spolupráce medzi vládami členských štátov – napr. 
v oblasti obrany, v oblasti spravodlivosti a vnútorných 
záležitostí. Rozšírením tejto medzivládnej spolupráce 
v  už existujúcom systéme Spoločenstva, vytvorila 
Maastrichtská zmluva novú štruktúru s tromi piliermi, 
ktoré mali rovnako politický, ako ekonomický význam. 
Toto je Európska únia (EÚ).

Amsterdamská zmluva vstúpila v platnosť 1. mája 
1999. Zmenila a prečíslovala zmluvy o EÚ a ES. Tiež pred-
stavila nový článok 13, ktorý hovorí o nediskriminácii. Je 
k nej pripojené konsolidované znenie zmluvy o EÚ a ES.

Zmluva z Nice nadobudla platnosť 1. februára 2003. 
Týkala sa predovšetkým reformy inštitúcií, tak, aby 
mohla Únia efektívne fungovať aj po jej rozšírení na 25 
členských štátov.

Lisabonská zmluva vstúpila v platnosť 1. decembra 
2009. Poskytla EÚ modernizáciu inštitúcií a optimalizáciu 
pracovných postupov, s cieľom riešiť výzvy dnešného 
sveta pohotovo a efektívne.

Súhrn hlavných zmien zavedených Lisabonskou 
zmluvou, možno nájsť na: www.europa.eu/lisbon_treaty/
glance/index_en.htm

Úplné znenie Lisabonskej zmluvy a konsolidovaných 
znení zmlúv po zmene Lisabonskou zmluvou možno 
nájsť na: www.europa.eu/lisbon_treaty/full_text/
index_en.htm

http://www.europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_en.htm
http://www.europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_en.htm
http://www.europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_en.htm
http://www.europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_en.htm
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Skratky
AAL  Ambient Assisted Living
AGS  Annual Growth Survey/Ročný prieskum rastu
ANEC  European Consumer Voice in Standardisation/Hlas európskych spotrebiteľov v štandardizácii
BEUC  European Consumers’ Organisation/Európska organizácia spotrebiteľov
CDDH   Steering Committee for Human Rights (Council of Europe)/Riadiaci výbor pre ľudské práva  

(Rada Európy)
CEN  European Committee for Standardization/Európska komisia pre štandardizáciu
CENELEC   European Committee for Electrotechnical Standardization/Európska komisia pre elektrotechnickú 

štandardizáciu
CIP   Competitiveness and Innovation Framework Programme/Rámcový program pre 

konkurencieschopnosť a inovácie
CoR  Committee of the Regions/Výbor regiónov
COREPER  Permanent Representatives Committee/Výbor stálych zástupcov
DfA  Design for All/Dizajn pre všetkých
DG  Directorate General/Generálne riaditeľstvo
EBU  European Blind Union/Európska únia nevidiacich
EC  European Commission/Európska komisia
ECHR  European Convention on Human Rights/Európsky dohovor o ľudských právach
ECI  European Citizens’ Initiative/Európska občianska iniciatíva
ECJ  Court of Justice of the European Union/Súdny dvor Európskej únie
ECR   European Conservatives and Reformists Groups (European Parliament)/Európska skupina konzer-

vatívcov a reformistov (Európsky parlament)
EDF  European Disability Forum/Európske fórum zdravotne postihnutých
EEP   European Centre of Employers and Enterprises providing Public services/Európske centrum 

zamestnávateľov a podnikov poskytujúcich verejné služby
EESC  European Economic and Social Committee/Európsky sociálny a hospodársky výbor
EHIC  European Health Insurance Card/Európska karta zdravotného poistnia
EIP AHA   European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing/Európske inovačné partnerstvo v 

oblasti aktívneho a zdravého starnutia
EIT  European Institute of Technology/Európsky technologický inštitút
EMA  European Medicines Agency/Európska agentúra pre lieky
EP  European Parliament/Európsky parlament
EPP   European People’s Party (Christian Democrats) (European Parliament)/Európska ľudová strana 

(Kresťanskí demokrati) (Európsky parlament)
EPHA  European Public Health Alliance/Európska aliancia pre verejné zdravie
EPSCO (Council)  Employment, Social Policy, Health and Consumers Affairs/ (Rada) pre zamestnanosť, sociálnu 

politiky, zdravie a ochranu spotrebiteľa
ERA  European Railway Agency/Európska železničná agentúra
ESF  European Social Fund/Európsky sociálny fond ESF
ETUC  European Trade Union Confederation/Európska odborová konfederácia
EU  European Union/Európska únia EÚ
EUHPF  EU Health Policy Forum/ Fórum zdravia EÚ
EY 2012  European Year 2012/Európsky rok 2012
FP7  7th Framework Programme for Research/ 7. rámcový program pre výskum
FSUG  Financial Services User Group/Skupina užívateľov finančných služieb
GDP  Growth Domestic Product/Rast HDP

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cddh/default_en.asp
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GNAFCC   Global Network of Age-friendly Cities and Communities/Globálna sieť vekovo-priateľských 
miest a obcí

GNI  Gross National Income/Hrubý národný dôchodok
GUE/NGL  European United Letft/Nordic Green (European Parliament)/Európska únia “Left/Nordic” 

zelených (Európsky parlament)
ICT  Information and Communication Technology/Informačné a komunikačné technológie
JPE  Joint Employment report/Spoločná správa o zamestnanosti
JPI  Joint Programming Initiative/Spoločná programová iniciatíva
JPND   Joint Programme on Neurodegenerative Diseases/Spoločný program o neurodegener-

atívnych chorobách
KIC  Knowledge and Innovation Community/Spoločnosť vedomostí a inovácií
LTC  Long-term care/Dlhodobá starostlivosť
MAFF  Multi-Annual Financial Framework/Viacročný finančný rámec
MEP  Member of the European Parliament/Člen Európskeho parlamentu
MIPAA   Madrid International Plan of Action on Ageing/Madridský medzinárodný akčný plan pre 

politiku starnutia
NGO  Non Governmental Organisation/Nevládne organizácie
NRP  National Reform Programme/Národný program reforiem
NSR  National Social Report/Národná sociálna správa
OEWG   Open Ended Working Group on Ageing/Otvorená pracovná skupina pre proble 

matiku starnutia
OMC  Open Method of Coordination/Otvorená metóda koordinácie
R&D  Research and Development/Výskum a vývoj
S&D   Progressive Alliance of Socialists & Democrats (European Parliament)/Progresívna aliancia 

socialistov a demokratov (Európsky parlament)
SCP  Stability and Convergence Programme/Stabilizačný a konvergenčný program
SEA  Single European Act/Jednotný európsky akt JEA
SIP  Strategic Implementation Plan/Strategický implementačný plán
SPC  Social Protection Committee/Výbor pre sociálnu ochranu SPC
TEU  Treaty of the European Union/Zmluva o Európskej únii ZEÚ
TFUE  Treaty on the Functionning of the European Union/Zmluva o fungovaní Európskej únie ZFEÚ
TSI PRM   Technical Specification for Interoperability – Persons with reduced mobility/Technická 

špecifikácia pre interoperabilitu – osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
UAPME   European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises/Európska asociácia 

remesiel, malých a stredných podnikov
UN  United Nations/Organizácia spojených národov OSN
UNCRPD   United Nations Convention on the rights of people with disabilities/Dohovor OSN o právach 

osôb so zdravotným postihnutím
UNECE  United Nations Economic Commission for Europe/Ekonomický výbor OSN pre Európu
WHO  World Health Organisation/ Svetová obchodná organizácia
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