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Hlavné výsledky zasadnutia Rady 

Zamestnanosť a sociálna politika 

Rada dosiahla všeobecné smerovanie k zmenenému a doplnenému nariadeniu o koordinácii 
systémov sociálneho zabezpečenia. 

Keďže sa nepodarilo dosiahnuť kvalifikovanú väčšinu, Rada nedosiahla politickú dohodu o 
predĺžení výnimky v súvislosti s krízou v rámci Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii.  

Uskutočnila diskusiu o smerovaní o vykonávaní stratégie Európa 2020 v oblasti zamestnanosti a 
sociálnej politiky a zhrnula pokrok dosiahnutý pri rokovaniach o smerniciach o materskej 
dovolenke, rovnakom zaobchádzaní a bezpečnostných požiadavkách pre pracovníkov 
vystavených elektromagnetickému poľu.  

Rada prijala závery o starnutí obyvateľstva a o zosúladení pracovného a rodinného života. 

Zdravie a spotrebiteľské záležitosti 

Ministri prijali tri súbory záverov o:  

• o prevencii, včasnej diagnostike a liečení chronických ochorení dýchacieho ústrojenstva detí, 

• o včasnom zistení a liečbe narušenej komunikačnej schopnosti detí vrátane použitia nástrojov 
elektronického zdravotníctva a inovačných riešení, 

• odstraňovaní rozdielov v zdravotnom stave v rámci EÚ prostredníctvom spoločných opatrení na 
podporu zdravého životného štýlu. 

Ministri si tiež vymenili názory na návrh Komisie týkajúci sa programu Zdravie pre rast na obdobie 
rokov 2014 – 2020. 

mailto:press.office@consilium.europa.eu
http://www.consilium.europa.eu/Newsroom
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1 � Ak vyhlásenia, závery alebo uznesenia formálne prijala Rada, je to uvedené v nadpise príslušného bodu a 
text je vložený do úvodzoviek. 

 � Dokumenty, na ktoré sa odkazuje v texte, sú sprístupnené na internetovej stránke Rady 
(http://www.consilium.europa.eu). 

 � Akty prijaté s vyhláseniami do zápisnice zo zasadnutia Rady, ktoré sa môžu zverejniť, sú označené 
hviezdičkou; tieto vyhlásenia sú k dispozícii na internetovej stránke Rady alebo ich možno získať z 
tlačového úradu. 
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ÚČASTNÍCI 

Belgicko: 
Joëlle MILQUET podpredsedníčka vlády a ministerka pre zamestnanosť a 

rovnosť príležitostí, poverená politikou v oblasti migrácie 
a azylu 

Jean Marc DELIZÉE štátny tajomník pre sociálne veci 

Bulharsko: 
Stefan KONSTANTINOV minister zdravotníctva 
Alexander EVTIMOV splnomocnenec ministra (sociálna politika a politika 

zamestnanosti, Európsky hospodársky a sociálny výbor 
(EHSV)), stále zastúpenie 

Česká republika: 
Jaromír DRÁBEK minister práce a sociálnych vecí 
Vítězslav VAVROUŠEK námestníčka ministra zdravotníctva 

Dánsko: 
Mette FREDERIKSEN minister práce 
Karen Angelo HÆKKERUP ministerka pre sociálne veci a začlenenie 
Astrid Krag KRISTENSEN ministerka zdravotníctva a prevencie 
Manu SAREEN minister pre rodovú rovnosť, cirkevné záležitosti a 

severskú spoluprácu 

Nemecko: 
Annette WIDMANN-MAUZ štátna tajomníčka, spolkové ministerstvo školstva 

a výskumu 
Guido PERUZZO zástupca stáleho predstaviteľa 

Estónsko: 
Hanno PEVKUR minister sociálnych vecí 

Írsko: 
James REILLY minister pre zdravotníctvo a záležitosti detí 
Ciaran CANNON štátny tajomník s osobitnou zodpovednosťou za odbornú 

prípravu a kvalifikácie (ministerstvo školstva a 
kvalifikácií) 

Grécko: 
Georgios KOUTROUMANIS minister pre zamestnanosť a sociálnu ochranu 
Andreas LOVERDOS minister zdravotníctva a sociálnej solidarity 

Španielsko: 
Luz RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ štátny tajomník pre zamestnanosť 
Alfonso JIMÉNEZ PALACIOS štátny tajomník pre zdravotníctvo 
Constantino SOTOCA CARRASCOSA minister školstva a zamestnanosti autonómneho 

spoločenstva Murcia 

Francúzsko: 
Xavier BERTRAND minister práce, zamestnanosti a zdravotníctva 
Philippe LEGLISE-COSTA zástupca stáleho predstaviteľa 

Taliansko : 
Renato BALDUZZI minister zdravotníctva 
Elsa FORNERO ministerka práce a sociálnych vecí 

Cyprus: 
Sotiroulla CHARALAMBOUS ministerka práce a sociálneho zabezpečenia 
Stavros MALAS minister zdravotníctva 

Lotyšsko:  
Ilze VIĥĖELE ministerka sociálnych vecí 
Rinalds MUCIĥŠ štátny tajomník, ministerstvo zdravotníctva 

Litva: 
Audrius BITINAS námestník ministra práce a sociálneho zabezpečenia 
Nora RIBOKIENö námestníčka ministra zdravotníctva 
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Luxembursko 
Michèle EISENBARTH zástupca stáleho predstaviteľa 

Maďarsko: 
Miklós RÉTHELYI minister pre národné zdroje 
Sándor CZOMBA štátny tajomník, ministerstvo národného hospodárstva 

Malta: 
Joe CASSAR minister pre zdravotníctvo, starších ľudí a komunitné 

sociálne služby 
Chris SAID parlamentný štátny tajomník pre spotrebiteľov, 

spravodlivú hospodársku súťaž, miestnu samosprávu 
a verejný dialóg 

Holandsko: 
Henk KAMP minister sociálnych vecí a zamestnanosti 
Derk OLDENBURG zástupca stáleho predstaviteľa 

Rakúsko: 
Rudolf HUNDSTORFER spolkový minister práce, sociálnych vecí a ochrany 

spotrebiteľa 
Harald GÜNTHER zástupca stáleho predstaviteľa 

Poľsko: 
Władysław KOSINIAK-KAMYSZ minister práce a sociálnej politiky 
Radoslaw MLECZKO zástupca štátneho tajomníka, ministerstvo práce a sociálnej 

politiky 
Bartosz ARŁUKOWICZ minister zdravotníctva 
Adam FRONCZAK zástupca štátneho tajomníka, ministerstvo zdravotníctva 

Portugalsko: 
Pedro MOTA SOARES minister pre sociálnu solidaritu 
Pedro SILVA MARTINS štátny tajomník pre zamestnanosť 

Rumunsko: 
Sulfina BARBU ministerka práce, rodiny a sociálneho zabezpečenia 
Adrian STREINU CERCEL štátny tajomník, ministerstvo zdravotníctva 

Slovinsko 
Uroš VAJGL zástupca stáleho predstaviteľa 

Slovensko: 
Lucia NICHOLSONOVÁ štátna tajomníčka ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny 
Peter JAVORČÍK zástupca stáleho predstaviteľa 

Fínsko: 
Paula RISIKKO ministerka sociálnych vecí a zdravotníctva 
Lauri IHALAINEN minister práce 
Maria GUZENINA-RICHARDSON ministerka zdravotníctva a sociálnych služieb 

Švédsko: 
Hellevi ENGSTRÖM minister práce 
Göran HÄGGLUND minister zdravotníctva a sociálnych vecí 
Jan OLSSON zástupca stáleho predstaviteľa 

Spojené kráľovstvo: 
Chris GRAYLING minister práce 
Andy LEBRECHT zástupca stáleho predstaviteľa 

 

Komisia: 
Viviane REDING podpredsedníčka 
László ANDOR člen 
John DALLI člen 
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PREROKOVANÉ BODY 

ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNA POLITIKA 

Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia 

Rada sa kvalifikovanou väčšinou dohodla na všeobecnom smerovaní k zmenám a doplneniam 
nariadení 883/2004 a 987/2009 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia 
(17421/11+ADD1), čím sa pripravili podmienky pre dosiahnutie dohody s Európskym parlamentom 
v prvom čítaní. 

Zmeny a doplnenia sa zameriavajú na uspokojivé riešenie v prípade úplne nezamestnaných 
cezhraničných pracovníkov, ktorí boli predtým samostatne zárobkovo činní a ktorí boli v krajine, v 
ktorej vykonávali svoju činnosť, poistení proti nezamestnanosti a ktorí sa vrátili do členského štátu 
bydliska, v ktorom však neexistuje žiadne poistenie proti riziku nezamestnanosti (nový článok 65a v 
nariadení 883/2004).  

Článkom 65a sa zavádza výnimka, podľa ktorej krajina, v ktorej samostatne zárobkovo činná osoba 
naposledy vykonávala svoju činnosť, poskytne dávky v nezamestnanosti úplne nezamestnaným 
osobám, ktoré mali bydlisko mimo príslušného členského štátu, ak pre žiadnu kategóriu samostatne 
zárobkovo činných osôb neexistuje možnosť, aby sa na ňu vzťahoval systém dávok v 
nezamestnanosti v krajine bydliska.  

Prijaté zmeny a doplnenia sa týkajú aj používania kritéria „domácej základne“ na určenie právnych 
predpisov uplatniteľných pre členov letovej posádky (nový odsek v článku 14 nariadenia 987/2009). 

Cieľom zmeny a doplnenia je upresniť pojem „registrované sídlo alebo miesto podnikania“ 
prostredníctvom pojmu „domáca základňa“ pre letový personál. Domáca základňa je miesto, z 
ktorého členovia letovej posádky zvyčajne vykonávajú svoju činnosť pri plnení svojej zmluvy. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st17/st17421.en11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st17/st17421-ad01.sk11.pdf
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Smernica o vystavení pracovníkov elektromagnetickým poliam 

Rada vzala na vedomie správu o pokroku v práci na smernici o minimálnych zdravotných a 
bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z 
fyzikálnych činidiel (elektromagnetické polia) (17019/11). 

Cieľom návrhu je revidovať smernicu 2004/40/ES so zámerom zohľadniť nové vedecké štúdie a 
zároveň zabezpečiť vysokú úroveň ochrany pracovníkov a prehodnotiť aj vplyv medzných hodnôt 
vystavenia pre skenery využívajúce zobrazovanie magnetickou rezonanciou (MRI). 

Smernica 2004/40/ES bola prijatá spolu s ostatnými opatreniami zameranými na ochranu 
pracovníkov pred škodlivými účinkami hluku, vibrácií a optického žiarenia na ich zdravie. Čoskoro 
po jej prijatí v roku 2004 však lekárska komunita pracujúca so zobrazovaním magnetickou 
rezonanciou (MRI) argumentovala, že prísnymi medznými hodnotami vystavenia by bola 
obmedzená jej činnosť.  

Parlament a Rada sa vtedy vzhľadom na ťažkosti pri jej uplatňovaní a so zámerom poskytnúť čas na 
zmenu a doplnenie tejto smernice na základe nových vedeckých údajov rozhodli odložiť jej 
transpozíciu do 30. apríla 2012.  

Aj napriek výraznému pokroku dosiahnutému v orgánoch Rady a vzhľadom na to, že celý spis je 
veľmi zložitý a technicky náročný, pretrváva potreba ďalších konzultácií s expertmi o dvoch 
hlavných súboroch otázok: spôsobe, akým by sa mali vyjadrovať najvyššie prípustné hodnoty 
vystavenia, a výnimka/výnimky z uplatnenia záväzných medzných hodnôt vystavenia. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st17/st17019.sk11.pdf
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Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii  

Keďže sa nepodarilo dosiahnuť kvalifikovanú väčšinu, Rada nedosiahla politickú dohodu o 
predĺžení výnimky v súvislosti s krízou v rámci Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii.  

Predsedníctvo však mohlo na základe správy uvedenej v dokumente 16706/4/11 REV 4 informovať 
o pokroku, ktorý sa doteraz dosiahol. 

Cieľom navrhovaného nariadenia je predĺžiť výnimku v súvislosti s krízou (výnimka bola zavedená 
v roku 2009 a mala by sa skončiť 31.decembra 2011) o ďalšie 2 roky do 31. decembra 2013, t. j. do 
konca súčasného viacročného finančného rámca. Predĺženie výnimky sa teda nedotýka rokovaní o 
budúcom Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (EGF). 

EGF bol zriadený v roku 2006 nariadením (ES) č. 1927/2006 s hlavným cieľom poskytnúť podporu 
pracovníkom, ktorí v dôsledku zmien štruktúry svetového obchodu prišli o svoje zamestnanie. 
Spolufinancovaním aktívnych opatrení trhu práce sa prostredníctvom EGF mal pracovníkom 
v sektoroch alebo regiónoch, ktoré zasiahli silné hospodárske otrasy, uľahčiť opätovný vstup na trh 
práce. 

Vzhľadom na rozsah a rýchly vývoj finančnej a hospodárskej krízy v roku 2008 Komisia navrhla 
revíziu nariadenia. Cieľom revízie v roku 2009 bolo v rámci reakcie Európy na krízu okrem iného 
aj zavedenie dočasnej výnimky, čím sa EGF stal včasným a účinnejším nástrojom intervencie 
v čase krízy v súlade so základnými zásadami solidarity a sociálnej spravodlivosti.  

Touto výnimkou sa rozšíril rozsah pôsobnosti EGF tak, aby zahŕňal podporu pracovníkov 
prepustených bezprostredne v dôsledku finančnej a hospodárskej krízy a aby sa zvýšila miera 
spolufinancovania z EGF z 50 % na 65 %. 

Od zavedenia výnimky v súvislosti s krízou sa prudko zvýšil počet žiadostí o podporu z EGF i 
počet členských štátov, ktoré o podporu z EGF žiadajú: od mája 2010 do júla 2011 bolo podaných 
62 žiadostí o podporu pre 52 875 pracovníkov, celková požadovaná suma bola 275 857 280 EUR. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st16/st16706-re04.sk11.pdf
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Smernica o materskej dovolenke 

Rada na základe správy predsedníctva (17029/11) zhrnula pokrok dosiahnutý v súvislosti so 
smernicou o materskej dovolenke.  

V správe sa uvádzajú tieto predbežné závery:  

– plne platená materská dovolenka (aj keď kratšia ako 20 týždňov) nemá podporu, 

– možnosťou, ktorá získala najväčšiu podporu delegácií, bolo zváženie ďalšej platby na 
úrovni nemocenskej dávky. Niektoré delegácie uviedli obavy týkajúce sa toho, že samotná 
„nemocenská dávka“ je nejasným pojmom (existujú rôzne úrovne nemocenskej dávky 
vrátane zákonnej nemocenskej dávky a nemocenskej dávky vyplácanej na základe 
príspevkov, úroveň tejto dávky môže tiež závisieť od dĺžky choroby),  

– ako základ pre ďalšiu diskusiu získala určitú podporu možnosť obmedziť materskú dávku 
jej maximálnou výškou, 

– aj keď niektoré delegácie považovali doložku o „prepojení“ za zaujímavú možnosť, iné 
delegácie tento prístup neprijali. 

Okrem toho sa dospelo k záveru, že na základe posledných rokovaní a neformálneho stretnutia 
ministrov 21. októbra v Krakove je úplne zrejmé, že 20-týždňová plne platená materská dovolenka 
je pre Radu neprijateľná. Zavedenie takéhoto riešenia by vzhľadom na veľkú rozmanitosť právnych 
predpisov týkajúcich sa ochrany materstva a systémov sociálneho zabezpečenia v jednotlivých 
členských štátoch, ako aj na finančné dôsledky najmä počas krízy mohlo mať kontraproduktívne 
účinky. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st17/st17029.sk11.pdf
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Smernica o rovnakom zaobchádzaní 

Rada zhrnula pokrok v rámci rokovaní o smernici o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s 
osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu 
orientáciu (16525/11).  

Rada navrhovanú smernicu skúma už viac než tri roky. Právne predpisy EÚ by sa tým na základe 
článku 19 Zmluvy o EÚ rozšírili do nových oblastí. 

Rokovania v orgánoch Rady sa počas poľského predsedníctva zamerali na osobitné témy, konkrétne 
na ustanovenia týkajúce sa veku ako faktora diskriminácie. Rozdielne zaobchádzanie je v určitých 
prípadoch odôvodnené. Vekové hranice sú potrebné napríklad na ochranu maloletých.  

Ďalšie rokovania sú potrebné o viacerých nedoriešených otázkach, napríklad: 

– rozdelenie právomocí, celkový rozsah pôsobnosti a subsidiarita, 

– ustanovenia týkajúce sa zdravotného postihnutia vrátane dostupnosti a primeraného 
prispôsobenia pre osoby so zdravotným postihnutím, 

– kalendár vykonávania, 

– právna istota v smernici ako celku. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st16/st16525.sk11.pdf
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Politika zamestnanosti a sociálna politika v stratégii Európa 2020 

V Rade sa na základe podkladového dokumentu predsedníctva (17426/11) uskutočnila diskusia o 
smerovaní k otázkam politiky zamestnanosti a sociálnej politiky v súvislosti so stratégiou Európa 
2020.  

Rada vzala na vedomie prezentáciu Komisie o ročnom prieskume rastu na rok 2012, ako aj návrh 
spoločnej správy o zamestnanosti pripojenej k prieskumu (17229/11+ADD 3).  

Ministri analyzovali skúsenosti získané počas prvého roka a vyjadrili očakávania pre druhý rok 
vykonávania stratégie v oblasti politiky zamestnanosti a sociálnej politiky. 

Zdôraznili, že fiškálna konsolidácia a reformné programy by mali byť vzhľadom na ich sociálny 
účinok a európsky sociálny model dobre vyvážené. Rast musí byť sprevádzaný tvorbou pracovných 
miest. Bolo by potrebné sústrediť sa na mladých ľudí a dlhodobo nezamestnaných tým, že by sa im 
ponúkali programy odborného vzdelávania a aktívne programy na zlepšenie ich zručnosti a ich 
opätovné zaradenie na trh práce. Zdôraznili aj to, že opätovné zaradenie sa na trh práce je základom 
pre vymanenie sa z chudoby a sociálneho vylúčenia.  

Komisia poukázala na to, že je potrebné, aby EÚ presvedčivo reagovala na krízu, keďže sú 
ohrozené nielen finančné záležitosti, ale aj sociálna súdržnosť a európsky sociálny model. Fiškálna 
konsolidácia je potrebná, no mala by byť sprevádzaná tvorbou pracovných miest a obnovením 
dôvery. Pretrvávajúca vysoká miera nezamestnanosti v EÚ a rastúci počet ľudí vystavených riziku 
chudoby si vyžadujú rozhodné kroky. Ľudia, ktorí sú najviac zasiahnutí nezamestnanosťou a 
ekonomickou nečinnosťou, riskujú, že stratia svoje zručnosti a odídu z trhu práce. Nezamestnanosť 
mladých sa za posledné tri roky zvýšila z 15 % na 21 %. Európa je povinná zabezpečiť, aby sa v 
dôsledku krízy nestratila celá generácia.  

Rada prijala závery (17423/11) o nadviazaní na prvý európsky semester, v ktorých sa hodnotí 
vykonaná práca a navrhuje, ako by mala práca pokračovať v roku 2012. Tieto závery do veľkej 
miery vychádzajú z tematickej správy, ktorú pripravil Výbor pre zamestnanosť (EMCO), a zo 
stanoviska Výboru pre sociálnu ochranu.  

http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st17/st17426.sk11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st17/st17229.sk11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st17/st17229-ad03.sk11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st17/st17423.sk11.pdf
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Tematická správa sa zaoberá viacerými otázkami (17239/11). V prvom rade sa v nej skúma úloha 
nákladov na prácu a mzdovej politiky. V správe sa analyzuje úloha nákladov na prácu vzhľadom na 
produktivitu, infláciu alebo defláciu, medzinárodnú konkurencieschopnosť a vzhľadom na 
hospodársky rast vo všeobecnosti. Správa sa zaoberá aj otázkami účasti na trhu práce a vytváraním 
pracovných miest. Osobitná pozornosť sa venuje účasti žien a starších ľudí na trhu práce. Dôležité 
je, aby účasť týchto skupín na trhu práce existovali dostatočné stimuly. Motiváciou by mohlo byť 
vhodné zdaňovanie a výhody a primerané ustanovenia o službách starostlivosti, najmä o deti. 

Rada tiež schválila uvedené stanovisko Výboru pre sociálnu ochranu, pričom očakáva, že tento 
výbor predloží celú správu o sociálnom rozmere stratégie Európa 2020 plánovanú na začiatok roka 
2012 (17050/11). Stanovisko sa zameriava na sociálny vplyv krízy, pričom zdôrazňuje, že sociálne 
dôsledky odhalili jej výrazný vplyv, napríklad nárast počtu osôb s minimálnym príjmom, osôb 
poberajúcich dávky sociálnej pomoci a príspevky na bývanie. Systémy sociálneho zabezpečenia sú 
vzhľadom na dlhotrvajúcu hospodársku krízu vystavené rastúcemu tlaku. Preto je dôležité, aby 
systémy sociálnej ochrany aj naďalej ponúkali ochranu a zlepšovali zamestnateľnosť.  

Predsedníctvo takto zhrnulo hlavné aspekty diskusie: 

– potrebné je prijať okamžité kroky; aj napriek kríze je dôležité zintenzívňovať úsilie o 
zvýšenie zamestnanosti a zvyšovať sociálnu súdržnosť, 

– potrebné sú štrukturálne reformy, napríklad v systémoch dávok a dôchodkovom systéme, 

– dôležité je zosúladiť vzdelávanie a odbornú prípravu so zručnosťami potrebnými na trhoch 
práce,  

– Rada EPSCO má pri správe ekonomických záležitostí dôležitú úlohu 

– a, nadovšetko, v EÚ musí prevládať optimizmus. 

Predsedníctvo predloží závery a súvisiace dokumenty ako príspevok Rady EPSCO na zasadnutie 
Európskej rady konané 9. decembra. Členské štáty zúčastňujúce sa na Pakte Euro Plus budú 
sledovať pokrok v jeho vykonávaní na vnútroštátnej úrovni, a to najmä v oblasti zamestnanosti. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st17/st17239.en11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st17/st17050.sk11.pdf
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Starnutie obyvateľstva: príležitosť pre trh práce a rozvoj sociálnych služieb a komunitných 
činností 

Rada prijala závery k starnutiu obyvateľstva ako príležitosti pre trh práce a rozvoj sociálnych 
služieb a komunitných činností (16474/11). 

Závery v kontexte bezprecedentných demografických zmien, ktorým v súčasnosti čelí EÚ, vyzývajú 
k väčšej účasti starších ľudí a ich aktívnej úlohe.  

V hospodárskom a spoločenskom živote predstavujú starší ľudia výrazný potenciál pre budúcu 
konkurencieschopnosť a prosperitu Európy. Tento potenciál by sa mal realizovať okrem iného aj 
odstraňovaním prekážok zamestnanosti, zlepšovaním pracovných podmienok, riešením otázky 
predčasného odchodu z trhu práce, bojom proti diskriminácii a investíciami do celoživotného 
vzdelávania. 

Závery sú tiež veľmi dobre načasované vzhľadom na nadchádzajúci Európsky rok aktívneho 
starnutia a solidarity medzi generáciami (rok 2012). 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st16/st16474.sk11.pdf
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Zosúladenie pracovného a rodinného života v kontexte Pekinskej akčnej platformy 

Rada v kontexte Pekinskej akčnej platformy prijala závery o zosúladení pracovného a rodinného 
života (17420/11). 

Je dôležité pomáhať ženám a mužom pri zosúlaďovaní ich pracovných povinností s povinnosťami 
rodičov a poskytovateľov starostlivosti. Nájdenie tej správnej rovnováhy je dobré nielen pre rodiny, 
ale je to dobré aj pre ekonomiku, pretože sa tým umožní väčšiemu počtu ľudí využiť svoj potenciál 
na trhu práce. 

V záveroch sa vyzýva k vynaloženiu úsilia na podporu zosúladenia pracovného, rodinného a 
súkromného života, a to aj zabezpečením rôznych druhov starostlivosti, dovoleniek súvisiacich s 
rodinou a pružnými pracovnými podmienkami. V záveroch sa zdôraznila aj potreba zabezpečiť, aby 
sa politikami zosúlaďovania nepoškodzoval kariérny postup a ekonomická situácia žien. Tieto 
otázky sú dôležité aj v súvislosti so stratégiou Európa 2020, v rámci ktorej sa pre ženy a mužov vo 
veku od 20 do 64 rokov dohodol cieľ dosiahnuť 75 %-nú zamestnanosť. 

Závery vychádzajú zo správy Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (16835/11 ADD 1) 
vypracovanej v kontexte nadviazania na Pekinskú akčnú platformu.  

Pekinská akčná platforma je programom OSN na posilnenie postavenia žien. 

Veľká časť práce Rady v oblasti rodovej rovnosti sa vykonáva v rámci Pekinskej platformy.  

http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st17/st17420.sk11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st16/st16835-ad01.en11.pdf
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Voľný pohyb pracovníkov z Bulharska a Rumunska 

Rada vzala na vedomie správu Komisie o uplatňovaní prechodných opatrení týkajúcich sa voľného 
pohybu pracovníkov z Bulharska a Rumunska (16923/11+ADD 1).  

Ministri počas obeda diskutovali o „zamestnanosti mladých“ na základe podkladového dokumentu 
predsedníctva (17590/11). 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st16/st16923.sk11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st16/st16923-ad01.en11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st17/st17590.en11.pdf
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RÔZNE (ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNA POLITIKA) 

– Prvá výročná konferencia o Európskej platforme proti chudobe a sociálnemu 
vylúčeniu  

Predsedníctvo a Komisia stručne informovali Radu o prvej výročnej konferencii o 
Európskej platforme proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, ktorá sa konala 17. – 18. 
októbra v Krakove. 

– Legislatívne návrhy v oblasti migrácie  

Predsedníctvo informovalo Radu, že: 

• Rada 24. novembra prijala v prvom čítaní pozíciu k smernici o jednotných 
povoleniach a že 

• práce na návrhoch týkajúcich sa vnútropodnikových presunov a sezónnych 
pracovníkov výrazne pokročili. 

– Komisia informovala Radu o súčasnom stave 

• preskúmania smernice o pracovnom čase 

• očakávaných návrhov týkajúcich sa vysielania pracovníkov  

• vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov a 

• žien v správnych radách spoločností. 
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– Neformálne zasadnutie ministrov pre záležitosti rodiny a rodovú rovnosť  

Predsedníctvo informovalo Radu o neformálnom zasadnutí ministrov pre záležitosti rodiny 
a rodovú rovnosť organizovanom 21. októbra 2011 v Krakove, ako aj o konferenciách 
predsedníctva. 

– Pracovný program nadchádzajúceho predsedníctva 

Dánska delegácia predložila Rade prvú prezentáciu programu predsedníctva na prvý polrok roku 
2012. 
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ZDRAVIE A SPOTREBITEĽSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

Chronické ochorenia dýchacieho ústrojenstva detí 

Rada prijala závery s názvom Prevencia, včasná diagnostika a liečenie chronických ochorení 
dýchacieho ústrojenstva detí (16709/11), v ktorom sa členské štáty vyzvali, aby prevencii, včasnej 
diagnostike a liečeniu chronických ochorení dýchacieho ústrojenstva detí venovali vo svojich 
programoch v oblasti zdravia náležitú pozornosť. Členské štáty by mali tiež zvýšiť informovanosť 
verejnosti, pokiaľ ide o tieto choroby, posilniť programy prevencie a ukončenia fajčenia pre tehotné 
ženy a dodržiavať odporúčania Rady o prostredí bez dymu (15937/09). Komisia sa vyzýva, aby 
podporila členské štáty pri tvorení a vykonávaní účinných politík v oblasti prevencie chronických 
ochorení dýchacieho ústrojenstva detí, zlepšovaní vytvárania kontaktov medzi inštitúciami 
zodpovednými za vykonávanie programov členských štátov, ako aj pri zintenzívňovaní spolupráce 
medzi národnými centrami a posilňovaní existujúcich medzinárodných výskumných sietí.  

Chronické ochorenia dýchacieho ústrojenstva detí sú jednou z priorít poľského predsedníctvo v 
oblasti verejného zdravia. 

Alergická rinitída a astma sú najčastejšími chronickými ochoreniami dýchacieho ústrojenstva detí a 
astma je najčastejšou príčinou, v dôsledku ktorej musia byť deti ošetrované na úrazovej ambulancii 
a hospitalizované. 

V záveroch sa zohľadňujú výsledky konferencie expertov s názvom Prevencia a kontrola astmy a 
alergie u detí v EÚ z hľadiska verejného zdravia: naliehavá potreba riešenia nedostatkov, ktorá sa 
konala 21. a 22. septembra 2011 vo Varšave, na ktorej sa zdôraznila naliehavá potreba zlepšiť 
prevenciu, včasné zistenie a liečenie chronických ochorení dýchacieho ústrojenstva detí 
prostredníctvom riešenia problému týchto ochorení v rámci politiky v oblasti zdravia na miestnej, 
regionálnej a vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ. Otázka chronických ochorení dýchacieho 
ústrojenstva detí bola jednou z tém aj na konferencii na úrovni ministrov Solidarita v oblasti 
zdravia: odstraňovanie rozdielov v zdravotnom stave v rámci EÚ, ktorá sa konala 7. – 8. novembra 
2011 v Poznani. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st16/st16709.sk11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/09/st15/st15937.sk09.pdf
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Narušená komunikačná schopnosť detí 

Rada prijala závery s názvom Včasné zistenie a liečba narušenej komunikačnej schopnosti detí 
vrátane použitia nástrojov elektronického zdravotníctva a inovačných riešení (16620/11), v ktorých 
sa členské štáty vyzvali, aby včasné zistenie porúch sluchu, zraku a reči detí prostredníctvom 
skríningu a následné opatrenia boli aj naďalej ich prioritou. Členské štáty by spolu s Komisiou mali 
považovať oblasť narušenej komunikačnej schopnosti detí za súčasť prebiehajúcej práce, ktorá sa 
má vykonať v súvislosti s európskymi referenčnými sieťami v súlade so smernicou o cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti, a mali by tejto téme venovať náležitú pozornosť v kontexte súčasných 
iniciatív EÚ v oblasti elektronického zdravotníctva vrátane siete elektronického zdravotníctva. 
Komisia sa vyzýva, aby do konca roku 2013 prijala kritériá a podmienky európskych referenčných 
sietí, pričom zohľadní skúsenosti zo spolupráce špecializovaných centier pre liečbu narušenej 
komunikačnej schopnosti. 

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je možné vyhnúť sa pomocou prevencie, včasnej 
diagnostiky a zásahov polovici prípadov hluchoty a porúch sluchu. 

V záveroch sa zohľadňujú závery 10. kongresu Európskej federácie audiologických spoločností 
(EFAS), ktorý sa uskutočnil 22. – 25. júna 2011 vo Varšave a na ktorom sa upozornilo na problém 
narušenej komunikačnej schopnosti detí a na úlohu včasného zistenia a liečby. 

Zástupcovia európskych vedeckých spoločností v oblasti audiológie, oftalmológie a rečovej terapie 
podpísali 22. júna 2011 na základe poľskej iniciatívy Európsky konsenzus v oblasti skríningu 
sluchu, zraku a reči u detí začínajúcich školskú dochádzku. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st16/st16620.sk11.pdf
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Odstraňovanie rozdielov v zdravotnom stave podporovaním zdravého životného štýlu 

Rada prijala závery s názvom Odstraňovanie rozdielov v zdravotnom stave v rámci EÚ 
prostredníctvom spoločných opatrení na podporu zdravého životného štýlu (16708/11), v ktorých 
členské štáty vyzvala, aby pokračovali v politikách a opatreniach podporujúcich zdravý životný štýl 
a zaoberajúcich sa sociálnymi determinantmi, zintenzívnili ich alebo ich vytvorili, s cieľom prispieť 
k odstraňovaniu rozdielov v zdravotnom stave. Členské štáty a Komisia sa tiež vyzvali, aby 
primeraným spôsobom zachovali a posilnili tie opatrenia a politiky, ktoré sa ukázali ako účinné pri 
znižovaní rozdielov v oblasti zdravia, podporovali účinné vykonávanie prístupu „zdravie vo 
všetkých politikách“ so zameraním na rovnosť a posilňovali spoluprácu a lepšie využívali 
existujúce siete. Vyzýva sa v nich aj k podpore zdravého životného štýlu prostredníctvom kontroly 
tabaku, znižovania obsahu tukov, soli a cukrov v potravinách a energetickej hodnoty potravín, 
dodržiavania súboru odporúčaní Svetovej zdravotnej organizácie (WHO) týkajúcich sa predaja 
potravín a nealkoholických nápojov, ako aj vykonávania účinných politík v oblasti alkoholu a 
zlepšovania mestských prostredí. 

Podľa Komisie sú v členských štátoch. pokiaľ ide o zdravie, veľké rozdiely. Napríklad 
pravdepodobnosť úmrtia dieťaťa pred dovŕšením prvého roka sa líši päťnásobne. Rozdiely v 
strednej dĺžke života pri narodení sú u žien osem rokov a u mužov 14 rokov. Vo všetkých členských 
štátoch je miera ochorenia a vek, v ktorom ľudia umierajú, výrazne ovplyvnený faktormi, akými sú 
zamestnanie, príjem, dĺžka vzdelávania a etnická príslušnosť. Šesť zo siedmych hlavných 
rizikových faktorov predčasnej smrti v dnešnej Európe (krvný tlak, cholesterol, index telesnej 
hmotnosti, nedostatočný príjem ovocia a zeleniny, nedostatok pohybu a nadmerné požívanie 
alkoholu) súvisí s tým, ako sa stravujeme, pijeme a pohybujeme. 

V záveroch sa zohľadnili výsledky stretnutia expertov na tému Politika týkajúca sa alkoholu v 
Poľsku a celej Európe: zdravotné a hospodárske nevýhody požívania alkoholu, ktoré sa uskutočnilo 
11. – 12. októbra 2011 v Poznani, a konferencie na úrovni ministrov Solidarita v oblasti zdravia: 
odstraňovanie rozdielov v zdravotnom stave v rámci EÚ, ktorá sa konala 7. – 8. novembra 2011 v 
Poznani. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st16/st16708.sk11.pdf
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Program Zdravie pre rast na obdobie rokov 2014 – 2020 

Ministri si vymenili názory na návrh nariadenia o ustanovení programu Zdravie pre rast, tretieho 
viacročného akčného programu EÚ v oblasti zdravia na obdobie rokov 2014 – 2020 (16796/11).  

Ministri vo všeobecnosti privítali návrh Komisie a najmä myšlienku zamerania podpory EÚ v 
oblasti zdravia na menší počet priorít, ktoré prinášajú jasnú pridanú hodnotu zo strany EÚ. Zhodli 
sa na tom, že zdravie nie je len nákladovým faktorom, ale aj významným hnacím prvkom 
hospodárskeho rastu. Vyjadrili názor, že zásady realizácie programu odrážajú odporúčania, ktoré 
boli výsledkom hodnotenia predchádzajúcich programov. Aj navrhované zjednodušenie postupov 
uplatňovania získalo širokú podporu. Práca na návrhu nariadenia bude pokračovať počas 
nadchádzajúceho dánskeho predsedníctva. 

Navrhovaný program stavia na súčasnom programe, ktorý trvá do konca roku 2013. Zameriava sa 
na podporu a doplnenie práce členských štátov v záujme dosiahnutia štyroch cieľov: 

• vytvorenie inovačných a udržateľných zdravotných systémov, 

• zlepšenie prístupu k lepšej a bezpečnejšej zdravotnej starostlivosti pre občanov, 

• podpora zdravia a predchádzanie ochorení a  

• ochrana občanov pred cezhraničnými ohrozeniami zdravia. 

Komisia navrhuje podporiť nový program sumou 446 miliónov EUR pod podmienkou dosiahnutia 
dohody o viacročnom finančnom rámci.  

http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st16/st16796.sk11.pdf
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RÔZNE (zdravie a spotrebiteľské záležitosti) 

– Informácie o liekoch a farmakovigilancii 

Komisia informovala Radu, že rozdelí svoj návrh na návrh týkajúci sa informácií o liekoch 
určených verejnosti a na návrh o farmakovigilancii.  

– Výsledky a konferencie poľského predsedníctva 

Poľské predsedníctvo informovalo Radu o výsledkoch konferencií, ktoré sa konali od júla. 

– UNAIDS 

Predsedníctvo informovalo ministrov o spoločnom programe Organizácie Spojených národov pre 
HIV/AIDS – UNAIDS. 

– Potraviny 

Rada vzala na vedomie správu predsedníctva o pokroku, pokiaľ ide o návrh nariadenia o 
potravinách určených pre dojčatá a malé deti a o potravinách na osobitné lekárske účely (17469/11). 

– Pracovná skupina pre verejné zdravie na úrovni vysokých úradníkov 

Predsedníctvo podalo ministrom správu o zasadnutí pracovnej skupiny pre verejné zdravie na 
úrovni vysokých úradníkov, ktoré sa uskutočnilo 10. októbra 2011 v Bruseli (17658/11). 

– Európske partnerstvo v oblasti inovácie 

Komisia informovala Radu o európskom partnerstve v oblasti inovácie, a najmä o pilotnom projekte 
zameranom na aktívne a zdravé starnutie (17658/11). 

– Pracovný program nadchádzajúceho predsedníctva 

Dánsko informovalo ministrov o pracovnom programe počas svojho nadchádzajúceho 
predsedníctva Rady EÚ. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st17/st17469.en11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st17/st17658.en11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st17/st17658.en11.pdf
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INÉ SCHVÁLENÉ BODY 

KULTÚRA 

Skupina na podporu značky Európske dedičstvo 

Rada prijala rozhodnutie o praktických a procedurálnych opatreniach na vymenovanie štyroch 
členov európskej skupiny Radou zodpovedných za výber lokalít, ktoré majú dostať značku 
Európske dedičstvo1 a za ich následné monitorovanie (16808/11). 

Táto značka sa môže udeliť „lokalitám“, ktoré majú veľkú symbolickú, a nielen estetickú, hodnotu, 
pokiaľ ide o európsku históriu a dedičstvo (ako napríklad pamiatky a prírodné lokality, lokality pod 
vodou, archeologické, priemyselné alebo mestské lokality, oblasti kultúrnej krajiny a kultúrne 
predmety). Zameriava sa aj na posilnenie pocitu príslušnosti Európanov a najmä mladých ľudí k 
Európe.  

CESTOVNÝ RUCH 

Projekty spolufinancované Európskym fondom regionálneho rozvoja – závery Rady 

Rada prijala závery k osobitnej správe Európskeho dvora audítorov č. 6/2011 o účinnosti projektov 
v oblasti cestovného ruchu spolufinancovaných Európskym fondom regionálneho rozvoja. 

Závery sú uvedené v dokumente 16947/11. 

                                                 

1 Ú. v. EÚ L 303, 22.11.2011. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st16/st16808.sk11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st16/st16947.sk11.pdf
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?year=2011&serie=L&textfield2=303&Submit=Search&ihmlang=sk
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POĽNOHOSPODÁRSTVO  

Štatistika trvalých plodín 

Rada prijala nariadenie o európskej štatistike trvalých plodín v nadväznosti na dohodu dosiahnutú 
s Európskym parlamentom v prvom čítaní (54/11).  

Cieľom tohto návrhu je aktualizovať, zjednodušiť a optimalizovať existujúci právny rámec 
európskej štatistiky trvalých plodín (vinohradov a ovocných stromov) nahradením dvoch 
existujúcich právnych aktov jediným právnym predpisom.  

Od nadobudnutia účinnosti existujúcich právnych aktov, konkrétne nariadenia č. 357/79 pre 
vinohrady a smernice 2001/109 pre ovocné stromy, prešli produkčné podmienky a situácia na trhu 
významnými zmenami. Preto sa novým nariadením zjednodušuje členenie produkcie a regiónov a 
zohľadňujú sa aj najnovšie zmeny kategórií vín. Toto nariadenie tiež reaguje na zmeny v potrebách 
používateľov, napríklad pokiaľ ide o údaje o olivových sadoch, a aktualizujú sa v ňom tiež lehoty 
na prenos údajov. Okrem toho sa v návrhu ďalej zjednodušujú premenné a pojmy a výrazne sa 
upravuje štatistika trvalých plodín tým, že sa ruší ročná štatistika o zmenách porastov a veľmi 
podrobného členenia produkcie vín.  

VYMENOVANIA 

Európsky hospodársky a sociálny výbor  

Rada vymenovala baróna Philippe de BUCK van OVERSTRAETENA (Belgicko) za člena 
Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 
20. septembra 2015 (16332/11). 

Výbor regiónov 

Rada vymenovala pani Ewu May KARLSSONOVÚ (Švédsko) (17006/11) za členku Výboru 
regiónov na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2015. 

 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/pe00/pe00054.sk11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st16/st16332.sk11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st17/st17006.sk11.pdf

