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Kaj nudi EU starejšim državljanom in
kako lahko starejši vplivajo na politike EU
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Predgovor Viviane Reding,
podpredsednice Evropske komisije,
pristojne za pravosodje, temeljne 
pravice in državljanstvo

Starejši državljani predstavljajo pomemben in 

naraščajoč del naše evropske družbe, našega 

gospodarstva, naše kulture in naših življenj. Ne 

glede na trenutno težek gospodarski okvir to 

zastavlja raznolika vprašanja o tem, kako lahko 

najbolje zagotovimo, da bodo ti državljani socialno 

vključeni in bodo lahko v celoti uživali vse svoje 

pravice.

Evropska komisija se je na različne načine spopadala 

s temi izzivi. Evropsko leto aktivnega staranja 

2012 kaže našo močno politično zavezanost 

spodbujanju pravic in socialne vključenosti 

starejšega prebivalstva Evrope.

Po pravni plati smo priča pomembnemu razvoju.  

V zadnjih letih se je postopno povečevalo število 

primerov v zvezi z diskriminacijo zaradi starosti 

na področju zaposlovanja, ki so jih obravnavala 

nacionalna sodišča, organi za spodbujanje 

enakosti in Sodišče Evropske unije. To kaže, da 

je zakonodaja EU proti diskriminaciji pomembno 

prispevala h krepitvi ozaveščenosti o diskriminaciji 

zaradi starosti in pravicah starejših državljanov. 

Tako bo tudi v prihodnje.

Poleg tega je Listina EU o temeljnih pravicah, 

v kateri so zapisane pravice starejših, postala 

referenčna točka, ki se pogosto uporablja pri 

razvoju politik EU. Ker zanimanje javnosti za listino 

narašča, obstaja potreba po boljši obveščenosti 

ljudi o tem, kdaj se uporabljajo pravice, zapisane 

v listini, in kako jih uveljavljati v praksi. Vesela sem, 

da ima ta publikacija enak cilj in se osredotoča 

predvsem na starejše državljane.

Čeprav so številni starejši državljani dobrega 

zdravja, staranje pogosto prinaša omejitve, ki 

starejšim državljanom preprečujejo dostop 

do blaga in storitev ter neodvisno življenje. 

Zagotavljanje dostopa za vse je vprašanje 

temeljnih pravic in ključnega pomena za čim 

večje izkoriščanje potenciala starejših državljanov 

v socialnem in ekonomskem smislu. V skladu s 

takšnim mišljenjem Evropska komisija preučuje 

možnost priprave Evropskega akta o dostopnosti, 

utemeljenega na pristopu „zasnovano za vse“.

To je samo nekaj primerov, v katerih imajo 

dejavnosti EU neposreden vpliv na starejše. Toda da 

bi dosegli njihovo polno učinkovitost, je ključnega 

pomena, da naši državljani aktivno prispevajo 

k njihovemu oblikovanju. Pobude, kakršna je ta 

publikacija, starejšim državljanom omogočajo, da 

so del procesa, saj celovito zbirajo in pojasnjujejo, 

kaj politike in zakonodaja EU prinašajo starejšim. 

Hvaležna sem AGE Platform Europe, da nam 

pomaga pri teh prizadevanjih.
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Predgovor Marjana Sedmaka, 
predsednika AGE Platform Europe

Več Evrope ali več demokracije? 

Vprašanje je v trenutnih težkih 

razmerah na prvi strani načel 

znan nemški tednik julija 2012. 

Izkazalo se je, da je sedanja kriza 

ne samo ekonomska, ampak 

tudi sistemska.

Odgovor je očiten: potrebujemo več demokracije, 

svoboščin, socialne varnosti in blaginje na področju 

enakih pravic in tudi več Evrope. Lizbonska pogodba 

je sledila tem zahtevam in Evropskemu parlamentu 

dala večje pristojnosti in odprla številne platforme 

za dialog z usposobljenimi predstavniki civilne 

družbe. To ni bil samo poskus premagovanja 

„demokratičnega deficita“ EU. Sprememba je prav 

tako pomembno prispevala h kakovosti postopkov 

sprejemanja odločitev in njihovim izidom. V tem 

obdobju varčevalnih ukrepov je družbeni konsenz 

težje doseči. Vendar pa je potreben bolj kot kdaj 

koli, če hočemo najti pravične in uravnotežene 

rešitve, ki nas bodo popeljale iz težav.

Nevladne organizacije seveda ne smejo same 

odločati o politikah, vendar pa so potrebne za 

informirane razprave. V zadnjih letih so se skupine 

starejših državljanov povečevale in postale 

nepogrešljiv déležnik v razpravi o evropskih 

vprašanjih.

AGE Platform Europe se že več kot 10 let zavzema 

za vizijo družbe za vse, v kateri ima vsak ne glede na 

starost, spol, narodnost, vero, sposobnost ali spolno 

usmerjenost enake pravice in lahko polno prispeva 

k skupnosti. V skladu z evropskim letom aktivnega 

staranja in solidarnosti med generacijami 2012 AGE 

Platform Europe spodbuja aktivno in odgovorno 

staranje, aktivno državljanstvo in tudi solidarnost in 

sodelovanje med generacijami.

Namen te knjižice je pomagati starejšim državljanom 

po vsej EU razumeti, kako deluje EU, za kakšne 

zadeve gre v starajoči se Evropi in kaj lahko storijo, 

da bi prispevali k temu, da Evropa postane boljši 

prostor za življenje, delo in staranje vseh nas.

Predgovor Anne-Sophie Parent, 
generalne sekretarke AGE

Naši člani pogosto poročajo 

o težavah, ki jih imajo pri 

pojasnjevanju starejšim 

državljanom v svoji državi o 

tem, kako se na ravni Evropske 

unije sprejemajo odločitve, 

kakšen vpliv imajo te odločitve 

na nacionalni ali lokalni ravni in kaj pomembnega 

dela EU za starejše. Starejši državljani želijo vedeti 

tudi, zakaj naj se vključijo v razvoj politike EU in 

kako lahko predstavijo svoje mnenje v razpravah o 

politikah EU, ki jih zadevajo.

Sekretariat je to publikacijo pripravil na poziv 

članov. Cilj tega skupnega dela je omogočiti 

starejšim, da postanejo aktivni starejši državljani 

za Evropo in pomagajo zgraditi boljšo prihodnost 

za vse generacije. 

Upamo, da bo ta publikacija spodbudila veliko 

večje število starejših državljanov, ki si bodo 

prizadevali za starosti prijaznejšo EU, ki bo bolje 

pripravljena na obravnavanje pomembnih izzivov, 

ki jih zastavlja naše starajoče se prebivalstvo.

Člani AGE menijo, da je naš skupni cilj pomagati, 

da se demografski izziv, ki ga doživlja Evropa in ki 

je doslej brez primere, spremeni v priložnosti za 

vse generacije.

Upamo, da boste uživali v branju te brošure. 

Pripombe in predlogi o tem, kako jo lahko še 

izboljšamo, so dobrodošli, saj jo bomo redno 

posodabljali. Ne oklevajte in nam jih pošljite.
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Uvod

Čeprav so bili starejši državljani priče ustanovitvi 

Evropske unije (EU) in so spremljali njen razvoj 

v območje svobode, varnosti in pravice, se jih le 

malo zaveda, kako si EU prizadeva za spodbujanje 

njihovih pravic in kako naše skupne vrednote 

spreminja v konkretne izide za državljane v vseh 

državah članicah EU.

Namen te brošure je starejšim državljanom po 

vsej Uniji pomagati bolje razumeti, kaj Lizbonska 

pogodba in Listina temeljnih pravic EU prinašata 

starejšim v smislu državljanstva, nediskriminacije 

in enakosti žensk in moških, temeljnih pravic, 

zaposlovanja, socialnega varstva, zdravstvene 

varnosti in ekonomskega interesa potrošnikov, 

zaščite zdravja ljudi in zaščite pred nasiljem in 

zlorabo starejših. Predstavila bo tudi načrte EU za 

zaščito in spodbujanje pravic invalidov in starejših, 

ki so rezultat ratifikacije Konvencije Združenih 

narodov o pravicah invalidov s strani Evropske 

unije v letu 2011.

Publikacija se izdaja v okviru evropskega 

leta aktivnega staranja in solidarnosti med 

generacijami 2012 in zagotavlja pregled pravnega 

in političnega okvira EU, ki podpira starejše, in 

posodobitev postopka sprejemanja odločitev EU. 

Uporablja se lahko skupaj s predhodno publikacijo, 

ki jo je izdala AGE, „Uvod v institucije Evropske 

unije in postopke politike EU, pomembne za 

starejše“ (3. izdaja, 2010), kot gradivo za krepitev 

ozaveščenosti starejših državljanov o tem, kako 

deluje EU, kako se sprejemajo odločitve, kako 

lahko državljani, vključno s starejšimi, uživajo svoje 

pravice in sprožijo pravni postopek, če se njihovih 

pravic ne upošteva, in kako lahko sodelujejo in 

vplivajo na postopek sprejemanja odločitev EU.

Upamo, da se bo ta brošura izkazala za koristen 

pripomoček za omogočanje boljšega razumevanja 

novega zakonodajnega in političnega okvira EU 

ter pojasnila, kako se lahko starejši državljani prek 

skupin in organizacij državljanov aktivno udeležijo 

konstruktivnega civilnega dialoga, da bi vplivali na 

izide oblikovanja politike EU.

Naš cilj je tudi pomagati starejšim državljanom 

k aktivnejšemu sodelovanju v evropskem letu 

državljanov 2013 in na prihodnjih volitvah 

Evropskega parlamenta v letu 2014.

V celotni publikaciji so navedene posebne 

informacije in izpostavljene v barvnih okvirčkih:

Seznam kratic je na voljo v prilogah na koncu 

publikacije.

Pomembne informacije o 
delu in pobudah AGE

Pripombe, nasveti in pojasnila.

DOBRO JE VEDETI

VKLJUČITE SE

Posebne pripombe in predlogi 
o tem, kako se starejši lahko vključijo 
in vplivajo na postopke oblikovanja 
politike EU.
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Evropska unija temelji na pravni državi, kar 

pomeni, da so vse od njene ustanovitve vsi ukrepi, 

ki jih je sprejela EU, utemeljeni na pogodbah, 

ki so jih prostovoljno in demokratično potrdile 

vse države članice EU. Pogodbe Evropske unije 

določajo cilje EU, pravila, ki veljajo za institucije 

EU, kako se sprejemajo odločitve in odnose med 

EU in njenimi državami članicami.  Pogodbe EU 

predstavljajo pravni temelj, na podlagi katerega 

lahko institucije EU sprejemajo zakonodajo. Države 

članice morajo vso novo zakonodajo EU prenesti v 

svojo nacionalno zakonodajo in jo začeti izvajati v 

določenem roku. Če področje politike ni navedeno 

v pogodbi, Evropska komisija, ki je edina institucija 

EU, ki ima pravico, da predlaga novo zakonodajo, 

ne more predlagati zakonodaje na tem področju, 

ker nima pravne podlage.

Prevladuje ključno načelo, ki velja za vse ukrepe 

EU: načelo subsidiarnosti, ki zagotavlja, da se 

odločitve sprejema čim bližje državljanom in da se 

redno izvajajo preverjanja, s katerimi se potrdi, da 

so ukrepi na ravni Unije upravičeni spričo možnosti, 

ki so na voljo na nacionalni, regionalni ali lokalni 

ravni. Gre za načelo, v skladu s katerim Unija ne 

ukrepa (razen na področjih, ki so v njeni izključni 

pristojnosti), če ukrep ni učinkovitejši od ukrepa, 

sprejetega na nacionalni, regionalni ali lokalni 

ravni. Načelo subsidiarnosti je tesno povezano z 

načelom sorazmernosti, ki zahteva, da kakršni 

koli ukrepi Unije ne smejo presegati tistega, kar je 

potrebno za doseganje ciljev pogodb.

Celotna besedila pogodb, zakonodaje, sodne prakse 

in zakonodajnih predlogov najdete na spletni strani: 

http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm.

Pogodbe EU predstavljajo primarno zakonodajo, 

ki prevlada nad vsemi drugimi zakonodajnimi viri 

v EU. Po potrebi se jih lahko spremeni in dopolni, 

da bi bila EU učinkovitejša in preglednejša, da se 

pripravi na širitev in sprejme nove države članice, 

uveljavi nova področja sodelovanja, obravnava 

pojavljajoče se skupne izzive, kot so demografske 

spremembe, finančna in gospodarska kriza, 

podnebne spremembe in boj proti čezmejnemu 

kriminalu itd, vendar tudi, da se sprejme nove 

instrumente za ustreznejše obravnavanje skupnih 

izzivov. 

Primarna zakonodaja 
EU: pogodbe EU in 
Listina temeljnih pravic

Pravni in politični 
okvir EU

I.

Obstajajo pravne omejitve glede tega, kaj 

lahko Evropska unija stori, da se odzove na 

zahteve državljanov, in pomembno je, da 

državljani razumejo, na katerih področjih 

je ukrepanje EU možno in kaj se lahko 

obravnava samo na nacionalni ali regionalni 

ravni. Ta publikacija lahko starejšim po vsej 

EU pomaga k boljšemu razumevanju tega, 

kaj je mogoče kot odziv na njihove potrebe 

in pomisleke storiti na ravni EU. Pojasnjuje 

tudi, kako lahko pomagajo vplivati na politike, 

ki imajo posledice za njihovo življenje, na 

pomembnih področjih politike, na katerih 

ima pristojnosti izključno Unija ali pa si 

pristojnosti delijo Unija in države članice.

DOBRO JE VEDETI

Poglavje 1 | Pravni in politični okvir EU | 9



Zadnji pregled je bil opravljen z Lizbonsko 

pogodbo, ki je EU dala nova orodja, da postane 

bolj demokratična, učinkovitejša in se lahko bolje 

odzove na svetovne probleme, kot so podnebne 

spremembe, s čimer je Uniji dala enoten glas. 

Po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe 1. 

decembra 2009, ki je spremenila več pogodb 

EU, zlasti Pogodbo o Evropski uniji (PEU) in 

Pogodbo o delovanju Evropske unije (PDEU), je 

bilo objavljeno prečiščeno besedilo, ki vključuje 

vse spremembe, uvedene z Lizbonsko pogodbo. 

To prečiščeno besedilo je pravni okvir, ki danes 

upravlja ukrepe EU.

Vplivi Lizbonske pogodbe na delovanje in politike 

Evropske unije so številni in jih obravnava ta 

dokument. Več podrobnosti o spremembah, 

uvedenih z Lizbonsko pogodbo, je na voljo v 

vseh jezikih na spletni strani o Lizbonski pogodbi 

in spletni strani Na kratko o Lizbonski pogodbi 

(glejte koristne povezave na koncu tega poglavja). 

Povzetek glavnih pogodb EU in povezave na 

prečiščena besedila najdete v prilogah (Na kratko o 

pogodbah EU). V nadaljevanju izpostavljamo samo 

najpomembnejše določbe pogodb EU, vključno z 

glavnimi spremembami, ki jih prinaša Lizbonska 

pogodba v zvezi s pravicami starejših in okrepitvijo 

udeležbe državljanov pri načrtovanju politik EU.

NAJPOMEMBNEJŠE DOLOČBE PROTI 
DISKRIMINACIJI IN DOLOČBE O 
ENAKOSTI POGODB EU

Ukrepi EU na področju nediskriminacije so 

se dolga leta osredotočali na preprečevanje 

diskriminacije zaradi nacionalnosti in spola. Leta 

1997 je Amsterdamska pogodba podelila EU nove 

pristojnosti za boj proti diskriminaciji zaradi spola, 

rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, starosti ali 

spolne usmerjenosti. Vse odtlej ima EU konkretne 

pristojnosti za pozitivno ukrepanje na področju 

nediskriminacije, vendar pa je potrebno soglasje 

med državami članicami. Zahteva po soglasju 

pomeni, da lahko posamezna država prepreči 

sprejetje nove zakonodaje o enakopravnosti.  

Prečiščeno besedilo pogodb EU vključuje naslednje 

določbe:

SPODBUJANJE DIALOGA MED CIVILNO 
DRUŽBO IN INSTITUCIJAMI EU

Lizbonska pogodba je spremenila člen 11 pogodbe o 

Evropski uniji in priznala pomen civilnega dialoga5. 

V skladu s to določbo se mora EU pred začetkom 

evropskega postopka za oblikovanje politike 

posvetovati z organizacijami civilne družbe.

Evropska komisija se mora pred kakršnim koli 

političnim predlogom med postopkom za oceno 

učinka posvetovati z vsemi pomembnimi déležniki.  

Na tej stopnji Komisija preuči različne možnosti in 

njihov učinek na družbo, zato mora biti v postopek 

vključena civilna družba. Poleg tega lahko 

državljani in njihove predstavniške organizacije 

sodelujejo v javnih posvetovanjih glede pobud EU, 

ki jih neposredno zadevajo.

1     Člen 3(3) PEU

2     Člen 2 PEU

3     Člen 10 PDEU

4     Člen 19(1) PDEU

5     Člen 11 PDEU

10 | Aktivni starejši državljani za Evropo: Priročnik o EU

•

•

•

•

Področje dejavnosti EU na socialni ravni1: 

Unija se bori proti socialni izključenosti in 

diskriminaciji in spodbuja socialno pravičnost 

in zaščito, enakost žensk in moških, solidarnost 

med generacijami in varstvo pravic otrok.

Temeljne vrednote EU2: Unija je utemeljena 

na vrednotah spoštovanja človekovega 

dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, 

pravne države in spoštovanja človekovih pravic, 

vključno s pravicami pripadnikov manjšin.

Pristojnosti EU na področju protidiskriminacije3: 

pri oblikovanju in izvajanju svojih politik se 

Unija bori proti diskriminaciji zaradi spola, rase 

ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, 

starosti ali spolne usmerjenosti.

Postopek Sveta za ukrepe na področju 

enakosti4: Svet soglasno v skladu s posebnim 

zakonodajnim postopkom in po odobritvi 

Evropskega parlamenta sprejme ustrezne ukrepe 

za boj proti diskriminaciji zaradi spola, rase ali 

narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, 

starosti ali spolne usmerjenosti.



Evropske državljanske pobudese ne sme 

zamenjati s pravico do peticije, ki se jo naslovi 

na Evropski parlament. Peticija se običajno 

osredotoča na kršitve veljavne evropske 

zakonodaje, medtem ko postopek evropske 

državljanske pobude državljanom omogoča, da 

predložijo novo zadevo in od Evropske komisije 

zahtevajo, da poda novo pobudo na ravni EU.

DOBRO JE VEDETI
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EVROPSKA DRŽAVLJANSKA POBUDA

Lizbonska pogodba uvaja evropsko državljansko 

pobudo (EDP)6, ki milijonu državljanov držav članic 

omogoča, da Evropsko komisijo neposredno 

pozovejo, naj poda pobudo v njihovem interesu 

na enem izmed področij pristojnosti EU, npr. 

okolja, varstva potrošnikov, prometa ali javnega 

zdravja. Pravila in postopek za ta novi instrument 

določa Uredba7 Evropskega parlamenta in Sveta 

o državljanski pobudi. Evropska državljanska 

pobuda je pomemben napredek za participativno 

demokracijo, saj evropskim državljanom in 

organizacijam civilne družbe omogoča neposreden 

vpliv na politično agendo EU. Evropski državljanski 

pobudi je namenjena spletna stran, ki vključuje tudi 

natančna navodila za postopek, področja politike, 

na katerih se lahko vloži evropsko državljansko 

pobudo, in druge praktične informacije. Več 

informacij najdete v delu II.

Evropska komisija redno posodablja seznam 

organizacij, ki izpolnjujejo merila za socialne 

partnerje in s katerimi se posvetuje. Glavni evropski 

socialni partnerji vključujejo Evropsko konfederacijo 

sindikatov (ETUC), evropsko združenje delodajalcev 

BusinessEurope, Evropsko zvezo obrtnih, majhnih 

in srednje velikih podjetij (UEAPME) in Evropski 

center za podjetja z javno udeležbo in podjetja 

splošnega gospodarskega pomena (EEP).

VKLJUČITEV EVROPSKE LISTINE O 
TEMELJNIH PRAVICAH V PRIMARNO 
ZAKONODAJO EU

Lizbonska pogodba9 uvaja novo osredotočenost 

na človekove pravice in v celoti upošteva 

zavezujočo naravo Listine o temeljnih pravicah 

ter določbam listine daje enako pravno vrednost 

kot pogodbam. Medtem ko listina navaja številne 

pravice, pomembne za starejše, kot so pravica do 

nediskriminacije, socialne varnosti, zdravstvenega 

varstva in izobraževanja, velja samo za pravni red EU. 

Čeprav številne pravice, določene v listini, zahtevajo 

uveljavljanje pozitivnih ukrepov, na primer pravica 

do dostojnega stanovanja, preventivno zdravstveno 

varstvo in izobraževanje, pa listina EU ne daje novih 

pristojnosti za ukrepanje na teh področjih.

Listina je predvsem orientacija za vse politike EU, 

kar pomeni, da zagotavlja upoštevanje temeljnih 

pravic v političnih postopkih EU. Institucije EU 

ne morejo uveljavljati ukrepov, ki kršijo pravice, 

navedene v listini. Vendar pa morajo države članice 

listino upoštevati samo pri izvajanju zakonodaje 

EU, predvsem pri uporabi uredb ali odločb EU 

ali izvajanju direktiv EU. Ko gre za nacionalno 

zakonodajo, velja ustavni sistem zadevne države.

Na njihovo zahtevo je bil sprejet Protokol10, da se 

pojasni veljavnost listine za Poljsko in Združeno 

kraljestvo. To jih seveda ne izvzema iz obveznosti 

upoštevanja listine11.

9     Člen 6  PDEU

10   http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 

       OJ:C:2007:306:0156:0156:SL:PDF

11    kot je opomnilo Sodišče Evropske unije v združenih 

       zadevah C-411/10 in C-493/10

FORMALIZIRANJE SOCIALNEGA 
DIALOGA

Pogodba o delovanju Evropske unije8 v zvezi s 

socialnimi zadevami določa, da je Unija kot celota 

zavezana spodbujanju socialnega dialoga, in 

institucionalizira tristranski socialni vrh, postopek 

posvetovanja med evropskimi socialnimi partnerji 

in institucijami EU. Na ta način se krepi udeležba 

socialnih partnerjev pri izvajanju gospodarskih in 

socialnih politik Unije.

6     Člen 11(4) PDEU

7     Uredba (EU) št. 211/2011

8     Člen 152 PDEU



Člen 3 (pravica do osebne celovitosti), člen 21 

(prepoved diskriminacije) in člen 25 (pravice 

starejših) listine so posebno pomembne za 

starejše. Platforma AGE je izdala dva

dokumenta, ki pojasnjujeta, kako določbe 

listine veljajo za starejše. Najdete ju na spletni 

strani AGE v rubriki protidiskriminacija.

DOBRO JE VEDETI

Primer, v katerem je veljala listina: Direktiva EU 

o enakosti spolov12 državam članicam dovoljuje, 

da njihove zavarovalnice uporabljajo sorazmerne 

razlike v premijah in dajatvah oseb, kadar se spol 

uporablja kot odločilni faktor pri oceni tveganja. Po 

vložitvi predloga belgijske organizacije potrošnikov 

Test-Achats je Sodišče Evropskih skupnosti (SES) 

odločilo, da je določba o izvzetju v členu 5(2) v 

nasprotju s členoma 21 in 23 listine ter je tako 

neveljavna z dne 21. decembra 2012. Ta odločitev 

SES daje precejšnjo težo Listini EU o temeljnih 

pravicah.

Več informacij o učinku te sodbe najdete v delu II.

Vendar pa se listine ne more uporabljati na primer 

za uveljavljanje lastninske pravice, ker ne obstaja 

zakonodaja EU, ki zagotavlja to pravico, in čeprav 

listina zajema člen, ki priznava lastninsko pravico, 

je to v izključni pristojnosti nacionalnih sodišč.

12    Člen 5(2) Direktive EU 2004/113/ES
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LISTINA EU O TEMELJNIH PRAVICAH
Kdaj se uporablja in na koga se obrniti v primeru kršitve

LISTINA SE NE 
UPORABLJA

LISTINA SE 
UPORABLJA

NACIONALNA 
SODIŠČA

NACIONALNA 
SODIŠČA

NAPOTITEV S STRANI 
NACIONALNEGA SODIŠČA

EVROPSKA 
KOMISIJA

SODIŠČE 
EVROPSKE UNIJE

LUXEMBOURG

POSTOPEK ZA UGOTAVLJANJE 
KRŠITEV

DOMNEVNA 
KRŠITEV 

TEMELJNIH 
PRAVIC S 
STRANI 
DRŽAVE 
ČLANICE

Temeljne pravice 
zagotavljajo nacionalni 
ustavni sistemi in 
obveznosti v skladu z 
Evropsko konvencijo o 
človekovih pravicah.

Če domnevna kršitev 
temeljnih pravic ne 
zadeva zakonodaje EU, 
se listina ne uporablja.

EVROPSKO 
SODIŠČE ZA 
ČLOVEKOVE 

PRAVICE

STRASBOURG

Sodba o 
uporabi 

Evropske 
konvencije 
o varstvu 

človekovih 
pravic in 
temeljnih 
svoboščin

Če domnevna kršitev 
temeljnih pravic zadeva 
izvajanje zakonodaje 
EU, se listina uporablja.

(npr. nacionalni organ 
uporabi uredbo EU)



V takšnih primerih se lahko državljani, potem ko 

so izčrpali vsa pravna sredstva na nacionalni ravni, 

obrnejo na Evropsko sodišče za človekove pravice, 

organ Sveta Evrope.

Za več informacij o Svetu Evrope in Evropskem 

sodišču za človekove pravice glejte del III.

EU KOT PRAVNA OSEBA,
KAR OMOGOČA PRISTOP K 
MEDNARODNIM INSTRUMENTOM

Lizbonska pogodba uvaja Unijo kot enotno pravno 

osebo, kar EU omogoča sklepanje mednarodnih 

sporazumov in priključitev mednarodnim 

organizacijam. EU lahko zdaj uveljavi svoje mnenje 

in ukrepa kot enoten subjekt.

Konvencija Združenih narodov o pravicah 

invalidov (UNCRPD) je prva konvencija o 

človekovih pravicah, ki jo je ratificirala EU. Ta 

konvencija ima vlogo  instrumenta za človekove 

pravice z izrecno razsežnostjo socialnega razvoja. 

Od 22. januarja 2011 EU zavezuje UNCRPD v 

obsegu njenih pristojnosti, kar pomeni, da mora 

Unija sprejeti konkretne ukrepe za zaščito pravic 

invalidov na vseh svojih področjih ukrepanja. 

To je pomembno orodje, ki bo EU omogočilo 

doseči napredek glede različnih zadev v zvezi s 

spodbujanjem enakih možnosti za invalide, kot 

so dostopnost, vključitev in podpora za neodvisno 

življenje. Od avgusta 2012 je 22 držav članic EU 

ratificiralo konvencijo, 18 pa jih je ratificiralo izbirni 

protokol. Celoten seznam podpisnic UNCRPD 

najdete na spletni strani ZN (glejte koristne 

povezave). Podpisnice, ki jih zavezuje UNCRPD 

(EU in države članice, ki so jo ratificirale), morajo 

predložiti redna poročila o tem, kako ukrepajo v 

zvezi z izpolnjevanjem pravic, določenih v njej.

Lizbonska pogodba vključuje tudi pravno 

obveznost glede pristopa EU k Evropski konvenciji 

o človekovih pravicah (EKČP). EKČP zagotavlja 

varstvo temeljnih državljanskih in političnih 

pravic ter organ za uveljavljanje, in sicer Evropsko 

sodišče za človekove pravice, ki je organ Sveta 

Evrope in ima sedež v Strasbourgu. Posamezniki, 

ki menijo, da so bile njihove pravice v posamezni 

državi kršene, lahko svojo zadevo, potem ko 

so izčrpali domača pravna sredstva, predložijo 

sodišču v Strasbourgu. Medtem ko so vse države 

članice EU podpisnice Evropske konvencije o 

človekovih pravicah (EKČP), sama EU ni. Čeprav je 

EU utemeljena na spoštovanju temeljnih pravic, 

katerih upoštevanje zagotavlja Sodišče Evropske 

unije, EKČP in njen sodni mehanizem formalno ne 

veljajo za akte EU. Po drugi strani so vse države 

članice EU kot podpisnice konvencije zavezane 

spoštovati EKČP tudi, ko uporabljajo ali izvajajo 

zakonodajo EU. Ta neskladnost bo urejena, ko bo 

EU sama postala podpisnica konvencije.

Ko bo to storjeno, bo pravni sistem EU pod 

neodvisnim zunanjim nadzorom in obravnavane 

bodo pravne vrzeli, kar pomeni, da bodo evropski 

državljani enako zaščiteni z akti EU, kot so sedaj z 

akti držav članic. Trenutno se razpravlja o postopku 

pristopa EU k EKČP in njegovih podrobnostih, ko pa 

bo ta zaključen, bodo državljani EU lahko ukrepali 

proti  EU na Evropskem sodišču za človekove 

pravice, če bodo menili, da je ukrep EU kršil eno 

izmed pravic, zapisanih v EKČP.
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Proračun EU in
financiranje EU

Proračun Evropske unije predstavlja približno

1,1 % skupnega bruto nacionalnega dohodka (BND) 

27 držav članic. Celotni proračun za leto 2012 

znaša 129,1 milijard v plačilih (za kritje izdatkov 

zaradi obveznosti, nastalih v tekočem finančnem 

letu ali predhodnih letih) in 147,2 milijard (+3,8 %) 

v obveznostih (skupni stroški pravnih obveznosti 

zaradi operacij, ki jih je treba izvesti v več kot enem 

finančnem letu).

Proračun EU se financira skoraj izključno (99 %) 

iz lastnih virov EU in se dopolnjuje z drugimi viri 

dohodkov. Obstajajo tri vrste lastnih virov:

Drugi viri prihodkov so dajatve od plač 

uslužbencev EU, prispevki držav, ki niso članice 

EU, k nekaterim programom, denarne kazni za 

podjetja, ki kršijo zakonodajo o konkurenci.

•

•

•

carinske dajatve za uvoz iz držav zunaj EU in 

dajatve za sladkor (države članice EU obdržijo 

25 % za pokritje stroškov pobiranja),

davek na dodano vrednost (DDV) – standardni 

odstotek se obračuna na usklajeno osnovo DDV 

vsake države EU, pravilo pa preprečuje, da bi manj 

uspešne države morale plačati nesorazmeren 

znesek,

obračuna se standardni odstotek na bruto 

nacionalni dohodek vsake države EU.

VEČLETNI FINANČNI OKVIR (VFO)

Večletni finančni okvir je del delovanja Evropske 

unije od leta 1988. Prvotno je obsegal petletna 

obdobja, od leta 2000 pa določa proračun EU 

za izvajanje političnih prednostnih nalog EU v 

naslednjih 7 letih. Z določitvijo omejitev porabe 

za vsako kategorijo izdatkov VFO uveljavlja 

proračunsko disciplino in zagotavlja, da se izdatki 

EU razvijajo metodično v okviru omejitev virov in v 

skladu s cilji politike Unije. VFO predlaga Evropska 

komisija ter se o njem pogaja z Evropskim 

parlamentom in Svetom, dokler se vse tri institucije 

ne dogovorijo. Razčlenjen je na podrobnejše 

letne proračune, ki jih je treba odobriti letno. VFO 

znatno olajšuje dogovor o letnem proračunu med 

Evropskim parlamentom in Svetom.
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Od začetka leta 2011 se razpravlja in pogaja o 

naslednjem večletnem finančnem okviru (2014–

2020). Evropska komisija je najprej predlagala 

splošno proračunsko strukturo, nato pa se vsak 

program EU podrobneje razčleni v posebnem 

predlogu. Evropska komisija je jeseni 2011 objavila 

predloge za:

FINANČNI POSTOPEK

Na podlagi veljavnega večletnega finančnega 

okvira in proračunskih smernic za prihodnje 

leto Evropska komisija poleti pripravi predlog 

proračuna za naslednje leto ter ga predloži Svetu 

in Parlamentu. Proračunski organ, ki ga sestavljata 

Svet in parlament, skupaj spremeni in sprejme 

predlog proračuna.
•

•

program EU za socialne spremembe in inovacije, 

posvečen zlasti zaposlovanju in socialnim 

vprašanjem,

program pravice in državljanstvo, ki med drugim 

zajema pravice starejših.

VKLJUČITE SE

Organizacije starejših lahko vplivajo 

naprihodnji proračun EU z lobiranjem pri 

nacionalnih vladah in poslancih Evropskega 

parlamenta. To je še zlasti pomembno, ko 

se razpravlja o prihodnjem VFO in potekajo 

pogajanja o proračunu za prihodnje 

programe EU. 

Evropski parlament se z zaslišanji posvetuje 

z nevladnimi organizacijami EU, kot 

je AGE, o vsebini in finančnem okviru 

prihodnjih programov, ki do pomembni 

zaskupino državljanov, ki jo zastopajo. 

Nevladne organizacije EU združijo moči 

pri usklajevanju stališč in uspešnejšemu 

lobiranju pri Evropskem parlamentu in 

državah članicah, da bi vplivale na izid 

pogajanj o prihodnjem VFO.

Skupaj z Odborom regij 

in Evropsko komisijo je 

platforma AGE izdala 

publikacijo o pomembnih 

programih EU, ki lahko 

podprejo ukrepe, ki 

zadevajo starejše. Brošura 

„Kako spodbuditi aktivno 

staranje - podpora EU 

lokalnim in regionalnim akterjem“ (2010) je na 

voljo v treh jezikih (angleškem, francoskem in 

nemškem) med publikacijami AGE na spletni 

strani: 

www.age-platform.eu/en/age-publications- 

and-other-resources/age-publications

Pomembno financiranje 
EU za starejše

DOBRO JE VEDETI
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Strategija Evropa 2020

Evropa 2020 je strategija EU za rast v naslednjem 

desetletju. Je naslednica lizbonske strategije 

(2000–2010), njen cilj pa je vzpostavitev socialnega 

tržnega gospodarstva, ki je „konkurenčno, 

inovativno, trajnostno in vključujoče“. Prizadeva 

si spodbujati trajnost evropskega gospodarskega 

modela na tri načine:
Revščina/socialna izključenost: vsaj 20 
milijonov manj ljudi, ki jih že ogroža 
revščina ali tvegajo revščino in socialno 
izključenost.

V skladu s temi cilji morajo države članice EU določiti 

svoje nacionalne cilje, pri čemer morajo upoštevati 

svoj izhodiščni položaj in nacionalne okoliščine. To 

storijo v skladu s svojimi nacionalnimi postopki za 

sprejemanje odločitev in v dogovoru s Komisijo, da 

preverijo skladnost s krovnimi cilji EU.

SEDEM VODILNIH POBUD STRATEGIJE 
EVROPA 2020

Evropska komisija je začela sedem vodilnih pobud, 

da bi pripomogla k doseganju navedenih ciljev (za 

več informacij o pomembnih vodilnih pobudah 

glejte del II):

za podporo pametne rasti:
GLAVNIH PET CILJEV IN NAMENOV 
STRATEGIJE EVROPA 2020

Zaposlovanje: 75-odstotna zaposlenost oseb v 

starosti 20–64 let

Raziskave, razvoj in inovacije: 3 % BDP (iz 

javnega in zasebnega sektorja) je treba vložiti v 

raziskave in razvoj/inovacije

Podnebne spremembe/energija

Izobraževanje

za podporo trajnostne rasti:

za podporo vključujoče rasti:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

gospodarsko trajnost, tako imenovano „pametno 

rast“:

v okviru globalizacije z nastajajočimi gospodarstvi 

mora evropsko gospodarstvo svojo sorazmerno 

prednost utemeljiti na konkurenčnosti, 

inovativnosti in znanju;

socialno trajnost, tako imenovano „vključujočo 

rast“:

strategija Evropa 2020 si prizadeva posebno 

poudariti zaposlovanje, naraščajočo raven 

sodelovanja, usposabljanje in zaposljivost. 

Prizadeva si tudi doseči popolno enakost moških 

in žensk na področju dela in zmanjšati revščino;

okoljsko trajnost, tako imenovano „trajnostno 

rast“: Njen cilj je zagotoviti prehod evropskega 

gospodarstva na nizkoogljični gospodarski model, 

da bi se borila proti podnebnim spremembam in 

ustvarila nove vire gospodarske rasti.

zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 20 % v 

primerjavi z letom 1990 (ali celo 30 % ob ugodnih 

pogojih)

20 % energije iz obnovljivih virov

20-odstotno povečanje energetske učinkovitosti

zmanjšanje stopnje osipa v šolah na manj kot 10 %

najmanj 40 % oseb v starosti 30–34 let zaključi 

izobrazbo tretje stopnje

Digitalna agenda za Evropo (tj. informacijska in 

komunikacijska tehnologija)

Unija inovacij (tj. raziskave in razvoj)

Mladi in mobilnost (tj. izobraževanje, usposabljanje, 

delovna mesta in podjetništvo za mlade)

Evropa, gospodarna z viri (za spodbujanje boljše 

rabe naravnih virov)

industrijska politika za dobo globalizacije

program za nova znanja in spretnosti in nova 

delovna mesta (tj. politike zaposlovanja)

Evropska platforma za boj proti revščini (obsega 

socialno vključevanje, boj proti revščini, pokojninsko 

in zdravstveno reformo ter reformo dolgotrajne 

oskrbe)
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Evropski semester

Sedanja kriza je razkrila jasno potrebo po 

močnejšem gospodarskem upravljanju in 

usklajevanju na ravni EU. Doslej so razprave 

med EU in državami članicami o gospodarskih 

prednostnih nalogah in strukturnih reformah 

potekale v različnih postopkih. Poročila so bila 

izdana ločeno, sklepi pa so bili razpršeni preko 

celega leta brez jasnih sinergij ali povezav. Zato 

je Komisija predlagala vzpostavitev celovitega 

postopka za usklajevanje politike, tako imenovani 

evropski semester. To novo strukturo upravljanja 

so države članice potrdile septembra 2010.

Evropski semester je letni ciklus usklajevanja 

gospodarske in fiskalne politike ter orodje 

strategije Evropa 2020 za upravljanje, da se 

konec desetletja zagotovi pametna, trajnostna 

in vključujoča rast. S tem postopkom Komisija 

presodi, ali in v kakšnem obsegu obveznosti, ki 

so jih sprejele države članice, EU omogočajo 

doseganje krovnih ciljev do leta 2020 na ključnih 

področjih, kot so stopnja zaposlenosti, raziskave 

in razvoj, izobraževanje – in boj proti revščini. 

Postopek mora podpirati tudi izvajanje Pakta 

za stabilnost in rast (spremenjen z začetkom 

veljavnosti tako imenovanega šesterčka decembra 

2011) in postopka v zvezi z makroekonomskimi 

neravnovesji ter Pakt evro plus.

LETNI PREGLED RASTI

Evropska komisija vsako leto januarja objavi letni 

pregled rasti. Zajema pregled doseženega napredka 

in napovedi, pri čemer vključuje tri glavne vrste 

nadzora: fiskalni, makroekonomski in tematski 

(strukturne reforme in reforme za krepitev rasti).

SPOMLADANSKO ZASEDANJE 
EVROPSKEGA SVETA

Na spomladanskem zasedanju Evropskega sveta 

se na podlagi letnega pregleda rasti preuči:

Zagotavlja politične usmeritve, ki zajemajo fiskalno, 

makroekonomsko in strukturno reformo ter 

področja za krepitev rasti, in svetuje glede povezav 

med njimi.

PROGRAMI ZA STABILNOST IN 
KONVERGENCO TER NACIONALNI 
PROGRAMI REFORM (NPR)
Države članice v svojih programih za stabilnost in 

konvergenco predstavijo srednjeročne proračunske 

strategije  ter v nacionalnih programih reform 

določijo ukrepe (na področjih kot so zaposlovanje, 

raziskave, inovacije, energija ali socialna 

vključenost). V aprilu se ta dva dokumenta pošlje v 

presojo Komisiji.

PRIPOROČILA ZA POSAMEZNE DRŽAVE
Komisija jih pripravi na podlagi ocene izvajanja 

političnih priporočil za preteklo leto v kombinaciji 

z natančno analizo nacionalnih programov reform 

in programov za stabilnost in konvergenco, ki jih 

države članice predložijo aprila. Ko so ta priporočila 

na junijskem zasedanju Evropskega sveta potrjena 

in jih julija uradno sprejme Svet ministrov, so 

namenjena pomoči državam članicam pri pripravi 

in sprejetju njihovih nacionalnih gospodarskih 

politik in proračuna za prihodnje leto.

NACIONALNA SOCIALNA POROČILA 
(NSP)
Nacionalna socialna poročila nadomeščajo 

predhodne nacionalne akcijske načrte o socialni 

vključenosti in nacionalna strateška poročila o 

socialni zaščiti. Nacionalna socialna poročila, ki 

morajo v smislu vsebine biti usklajena z nacionalnimi 

programi reform in jih dopolnjevati, nacionalne 

vlade aprila predložijo Komisiji skupaj s svojimi 

nacionalnimi programi reform. Nacionalna socialna 

poročila imajo pomembno vlogo v evropskem 

semestru, saj podpirajo dosego socialnih ciljev 

strategije Evropa 2020. 
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splošni makroekonomski položaj

napredek glede petih ciljev na ravni EU

napredek v okviru vodilnih pobud



Vključena so tudi v letno socialno poročilo, ki ga 

pripravi Odbor za socialno zaščito, da nacionalne 

in evropske déležnike seznani z napredkom na 

področju socialnih politik na nacionalni ravni.  

Zato morajo nacionalna socialna poročila zajemati 

zlasti tri področja odprte metode usklajevanja za 

socialno vključenost, pokojnine, zdravstveno 

varstvo in dolgotrajno oskrbo (glejte naslednji 

odstavek o socialni odprti metodi usklajevanja).

Vendar pa je do avgusta 2012 samo 14 držav članic 

predložilo svoja nacionalna socialna poročila, niso 

pa zajele treh področij socialne odprte metode 

usklajevanja. Še vedno ni jasno, kako resno bodo 

nacionalne vlade jemale ta poročila v prihodnje. 

Nacionalni programi reform so prostovoljni in 

niso predvidene sankcije v primeru, da država 

svoje poročilo predloži prepozno ali ga sploh ne 

predloži.

VKLJUČITE SE

AGE vključuje svoje člane s

pripravo splošnega prispevka k 

letnemu pregledu rasti in jih spodbuja 

k vplivanju na oblikovanje nacionalnih 

programov reform in nacionalnih socialnih 

poročil v njihovih državah. Organizacije 

starejših lahko navežejo stik s svojimi 

ministrstvi (za zaposlovanje, socialne in 

gospodarske zadeve), da bi aktivno sodelovale 

pri oblikovanju, izvajanju, oceni in ponovni 

opredelitvi prednostnih nalog politike svoje 

države in zagotovile upoštevanje njihovih 

predlogov. AGE jeseni na podlagi ocene svojih 

članov pripravi skupno analizo in opredeli 

splošne pomisleke, ki jih je treba predstaviti 

na evropski ravni z namenom vplivanja na 

evropski semester prihodnje leto.
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Evropski semester: kdo stori kaj in kdaj?



SOCIALNA ODPRTA METODA 
USKLAJEVANJA

Odprta metoda usklajevanja je prostovoljni 

postopek za politično sodelovanje, utemeljen na 

dogovoru o skupnih ciljih in skupnih kazalnikih, 

ki kažejo, kako je mogoče izmeriti napredek na 

poti k tem ciljem. Uporablja se jo na področjih 

politike, na katerih ima Evropska unija v skladu 

s pogodbami EU omejene pristojnosti, države 

članice pa menijo, da je sodelovanje na evropski 

ravni dodana vrednost.

Socialna odprta metoda usklajevanja ali odprta 

metoda usklajevanja za socialno zaščito in socialno 

vključenost zajema ti posebna področja politike:

Cilj socialne odprte metode usklajevanja je tudi 

razvoj procesa vzajemnega učenja s predstavitvijo 

in spodbujanjem posebnih politik, programov 

ali institucionalnih ureditev, ki veljajo za dobro 

prakso iz posameznih držav. Eno izmed ključnih 

orodij so seminarji za strokovni pregled o socialni 

zaščiti in socialni vključenosti, ki z ocenjevanjem 

učinkovitosti ključnih politik ali institucij spodbujajo 

razširjanje dobrih praks po državah članicah.

Z interesnimi skupinami civilne družbe, kot so 

organizacije starejših, se morajo nacionalne vlade 

posvetovati v vsaki fazi postopka odprte metode 

usklajevanja – od razvoja nacionalnih politik 

do spremljanja izvajanja s strani države članice. 

Nacionalne vlade se morajo s temi skupinami 

posvetovati tudi, ko pripravljajo poročila za 

Evropsko komisijo. Žal je resničnost v številnih 

državah članicah precej drugačna, saj poročila 

pripravljajo uslužbenci brez posvetovanja s civilno 

družbo.

VKLJUČITE SE

Organizacije starejših naj navežejo 

stike z uslužbenci, pristojnimi za oblikovanje 

nacionalnih strategij o socialni zaščiti in 

socialni vključenosti. V Sloveniji je to 

področje v pristojnosti Ministrstva za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti, 

ki je pripravilo Resolucijo o nacionalnem 

programu socialnega varstva za obdobje 

2013–2020, sprejeto v Državnem zboru 

24. aprila 2013  (ReNPSV13–20).

Po objavi nacionalnega socialnega poročila 

morajo tudi organizacije starejših opraviti 

svojo analizo nacionalnih politik. Razviti 

morajo svoj način ocenjevanja doseženega 

napredka in pripraviti priporočila za področja, 

na katerih je potrebno izboljšanje. 

•

•

•

odpravo revščine in socialne izključenosti;

ustrezne in trajnostne pokojnine;

dostopno, visokokakovostno in trajnostno 

zdravstveno varstvo in dolgotrajno oskrbo.

Povratne informacije vaše

organizacije osodelovanju pri 

pripravinacionalnega socialnega poročila 

lahko pošljete AGE, ki jih bo posredovala 

Evropski komisiji. Pri tem pomagajo skupine 

strokovnjakov AGE za socialno zaščito, 

socialno vključenost in zdravje. AGE vsako 

leto obvesti svoje člane, ko so nacionalna 

socialna poročila objavljena na spletni strani 

Komisije, in jih spodbudi, naj analizirajo 

poročila in pošljejo povratne informacije. AGE 

nato zbrane prispevke pošlje Komisiji, ki te 

informacije uporabi za oblikovanje priporočil 

za posamezne države.
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Koristne povezave 
in viri

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

EUR-Lex – portal o pravu EU:

http://eur-lex.europa.eu/sl/treaties/index.htm

Generalni direktorat Evropske komisije za 

pravosodje: http://ec.europa.eu/justice/mission/

index_sl.htm

Spletna stran Evropske komisije o Lizbonski 

pogodbi: http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/

index_sl.htm

Spletna stran Evropske komisije o postopku 

za oceno učinka: www.ec.europa.eu/

governance/impact/index_ en.htm

Spletna stran Evropske komisije o evropski 

državljanski pobudi: http://ec.europa.eu/

citizens-initiative/public/welcome?lg=sl

Brošura „Consulting European Social 

Partners: Understanding how it works“: http://

ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&la ngId

=en&pubId=6152&type=2&furtherPubs=no

Portal e-pravosodje (državljanom lahko 

pomaga pri iskanju pristojnega sodišča za 

njihovo zadevo): https://e-justice.europa.eu/

content_fundamental_rights-176-sl.do?init=true

Proračun EU: www.ec.europa.eu/budget/

explained/myths/ myths_en.cfm

Spletna stran Evropske komisije o UNCRPD: 

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

disabilities/convention/index_en.htm

Spletna stran Evropskega invalidskega foruma 

(EDF) o UNCRPD: www.edf-feph.org/Page_

Generale.asp?DocID=13854&thebloc=30214

Spletna stran ZN o UNCRPD: www.un.org/

disabilities/default.asp?id=150

Spletna stran Sveta Evrope (vključno s 

podrobnostmi o pristopu EU k EKČP in 

tudi celotnim besedilom konvencije in 

njenega protokola): www.coe.int/lportal/web/

coe-portal/what-we-do/human-rights/eu-

accession- to-the-convention

Večletni finančni okvir (VFO) 2014–2020:

www.ec.europa.eu/budget/reform

Evropa 2020:

http://ec.europa.eu/europe2020/index_sl.htm

Evropski semester: http://ec.europa.eu/

europe2020/making-it-happen/index_sl.htm

Socialna odprta metoda usklajevanja: 

http://ec.europa.eu/social/main 

jsp?catId=750&langId=sl
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DOBRO JE VEDETI

Kot del evropskega leta 2012 

je Evropska komisija objavila 

brošuro z naslovom „Prispevek 

Evropske unije k aktivnemu 

staranju in solidarnosti med generacijami“, 

ki zagotavlja celovit pregled zakonodaje, 

skladov, raziskovalnih programov in usklajenih 

strategij EU, ki podpirajo aktivno staranje. 

Publikacijo, ki je na voljo v vseh jezikih EU, 

lahko prenesete v angleščini

na naslednji povezavi: www.ec.europa.eu/

social/BlobServlet?docId=8710&langId=en.



Na temelju pogodb EU oblikovalci odločitev 

EU sprejemajo prednostne politične naloge in 

vzpostavljajo postopke za njihovo izvajanje. Del 

II zagotavlja pregled najpomembnejših zadev za 

starejše.

Aktivno državljanstvo 
in glas starejših v 
oblikovanju politike

Kot je pokazala zadnja raziskava Eurobarometra 

o javnem mnenju v Evropski uniji je zaupanje v 

EU od jeseni 2011 upadlo in je zdaj najmanjše. 

Evropska unija in njeni različni organi trpijo 

zaradi pomanjkanja demokracije in se navadnim 

državljanom zdijo nedostopni, ker je njihov način 

delovanja tako zapleten. To je še očitnejše, odkar 

se je leta 2008 začela kriza. Septembra 2012 je v 

primerjavi s 57 % v septembru 2007 samo 31 % 

državljanov izjavilo, da zaupajo Evropski uniji.

CIVILNI DIALOG IN PARTICIPATIVNA 
DEMOKRACIJA

Za premostitev vrzeli med EU in njenimi državljani 

je bil z Lizbonsko pogodbo uveden novi člen 11 o 

participativni demokraciji. Ta člen priznava pomen 

civilnega dialoga in krepi možnost, da organizacije 

civilne družbe sodelujejo v postopku oblikovanja 

evropske politike. V postopek oblikovanja politike 

uvaja obveznost posvetovanja z organizacijami 

civilne družbe: institucije „dajejo državljanom in 

predstavniškim združenjem na ustrezen način 

možnost izražanja in javne izmenjave mnenj 

glede vseh področij delovanja Unije“, „vzdržujejo 

odprt, pregleden in reden dialog s predstavniškimi 

združenji in civilno družbo“ in „izvaja[jo] obsežna 

posvetovanja z udeleženimi stranmi, da se zagotovi 

usklajenost in preglednost delovanja Unije“.

EVROPSKA DRŽAVLJANSKA 
POBUDA

Ena izmed novosti Lizbonske pogodbe za krepitev 

participativne demokracije in sodelovanja 

državljanov v postopku sprejemanja odločitev 

EU je evropska državljanska pobuda, veljavna od 

aprila 2012. Ta novi instrument omogoča vsaj 

milijonu državljanov in vsaj četrtine držav članic 

EU, da Evropsko komisijo pozovejo, naj poda 

zakonodajne predloge na področjih, na katerih 

ima Komisija za to pristojnosti.

Ukrepi EU za spodbujanje 
pravic starejših

II.

Civilnega dialoga se ne sme zamenjevati

s socialnim dialogom. Gre za dva različna

koncepta. Civilni dialog je splošne narave in 

zadeva javno politiko, medtem ko se socialni 

dialog nanaša na makroekonomsko področje 

in ga sestavljajo jasni cilji in uveljavljeni 

déležniki: javni organi, delodajalci in delavci.

Platforma AGE je izdala „Guide 

forCivil Dialogue on Promoting

Older People’s Social Inclusion“ (Vodič 

za civilni dialog o spodbujanju socialne 

vključenosti starejših), ki predstavlja naloge 

in obveznosti organizacij starejših in javnih 

organov, da se uresniči civilni dialog o 

staranju: 

www. age-platform.eu/en/action- name-02

DOBRO JE VEDETI
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Praktične ureditve, pogoji in postopki 

evropske državljanske pobude so določeni 

v novi uredbi, ki jo je predložila Evropska 

komisija in sta jo sprejela Evropski parlament 

in Svet (glejte koristne povezave spodaj).

DOBRO JE VEDETI

Po zbiranju podpisov in njihovi potrditvi s strani 

držav članic, je treba državljansko pobudo 

predložiti Komisiji. Komisija ima nato tri mesece 

časa, da preuči zahtevo državljanov. Organizatorje 

bo sprejela Komisija, imeli pa bodo tudi priložnost 

predstaviti svojo pobudo na javnem posvetovanju 

v Evropskem parlamentu.  Komisija bo nato v 

javnem dokumentu predstavila svoje zaključke o 

pobudi in ukrepe, ki/če jih namerava sprejeti, in 

svojo obrazložitev.

SPODBUJANJE ENAKOSTI V 
ZAPOSLOVANJU

Direktiva o enakem obravnavanju pri zaposlovanju, 

sprejeta leta 2000, glejte poglavje o zaposlovanju), 

je prvi instrument EU za boj proti diskriminaciji 

zaradi starosti. Določa splošni okvir za boj 

proti diskriminaciji zaradi vere ali prepričanja, 

invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti, 

vendar pa je zaščita žal omejena na področje 

zaposlovanja in dela.

V skladu s členom 6 te direktive prepoved 

diskriminacije zaradi starosti ni absolutna in lahko 

države članice opredelijo področja, na katerih je 

različno obravnavanje zaradi starosti upravičeno. 

Zaradi tega so nekatere države članice opredelile 

posebne izjeme, medtem ko so druge sprejele 

ohlapno razlago, ki omogoča sprejemanje številnih 

neupravičenih primerov diskriminacije zaradi starosti 

na podlagi stereotipov in splošnih domnev. Kot je 

pojasnila evropska mreža strokovnjakov na področju 

nediskriminacije: „To ustvarja značilno ranljivost v 

središču prepovedi diskriminacije zaradi starosti in 

pomeni, da je treba najti natančno ravnovesje, da se 

zagotovi, da je prepoved pomembna“.

Protidiskriminacija

Zakonodaja EU zoper diskriminacijo vzpostavlja 

celovit nabor pravic in obveznosti v vseh državah EU, 

vključno s postopki za pomoč žrtvam diskriminacije. 

Zaradi te zakonodaje so državljani upravičeni do:

KORISTNE POVEZAVE IN VIRI
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•

•

•

•

•

•

•

•

Več informacij o evropski državljanski pobudi: 

www.ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/ 

citizens_initiative/docs/eci_work_en.pdf

Glavna stran evropske državljanske pobude: 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/

welcome

Uredbe evropskega parlamenta in Sveta o 

evropski državljanski pobudi: http://eur-lex.

europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:20

11:065:0001:0022:SL:PDF

pravnega varstva pred neposredno in posredno 

diskriminacijo zaradi rase ali narodnosti 

v izobraževanju, socialnem zavarovanju, 

zdravstvenem varstvu in dostopu do blaga in 

storitev;

enakega obravnavanja v zaposlovanju in 

usposabljanju ne glede na raso ali narodnost, vero 

ali prepričanje, spolno usmerjenost, invalidnost 

ali starost;

ukrepanja za boj proti diskriminaciji iz zgoraj 

naštetih razlogov;

pomoči nacionalnih organizacij, ki spodbujajo 

enako obravnavanje in pomagajo žrtvam rasne 

diskriminacije;

pritožbe na podlagi sodnega ali upravnega 

(spravnega) postopka in pričakovanja ustrezne 

kazni za tiste, ki diskriminirajo.



Zato je vloga sodne prakse v tem pogledu 

pomembno orodje za določitev pogojev 

upravičenosti. Čeprav to zahteva pregled 

posameznih primerov, se zdi, da uporaba direktive 

s strani Sodišča Evropske unije razkriva nekatera 

splošna merila:

13    Mangold proti Helm, C-144/04

14    Ingeniorforeningen i Danemark proti Region 

        Syddanmark, C-499/08

15    Colin Wolf proti Stadt Frankfurt am Main, C-229/08

16    Gerhard Fuchs (C-159/10), Peter Köhler (C-160/10) 

        proti Land Hessen

UKREPI EU ZA BOJ PROTI 
DISKRIMINACIJI ZUNAJ 
ZAPOSLOVANJA

Evropska komisija je po lobiranju nevladnih 

organizacij EU, ki so evropske institucije hotele 

prepričati, da je na ravni EU potrebno odločnejše 

ukrepanje za boj proti diskriminaciji, preučila 

izvedljivost razširitve zakonodaje tudi na druga 

področja poleg zaposlovanja in leta 2008 

predložila

predlog direktive za boj proti diskriminaciji zaradi 

starosti, invalidnosti, vere in spolne usmerjenosti 

zunaj področja zaposlovanja kot rezultat 

evropskega leta 2007 enakih možnosti za vse.

Predlog direktive zajema enak dostop do blaga in 

storitev in je pomemben napredek pri ustvarjanju 

Evropske unije, v kateri ni diskriminacije. Vključuje 

posebne določbe, ki bodo državam članicam 

omogočile različno obravnavanje pri dostopu do 

socialnega varstva, zavarovalniških in finančnih 

produktov.  To pomeni, da bi države članice imele 

širok manevrski prostor pri presoji tega, kaj je 

mogoče imeti za upravičeno različno obravnavanje 

v povezavi s starostjo, kar bi lahko močno oslabilo 

učinkovito zaščito starejših v pravu EU.

O tem predlogu države članice še vedno razpravljajo 

v Svetu ministrov. Žal so številne države članice 

proti temu predlogu in je zato ustavljen, saj se za 

ukrepe EU za nediskriminacijo zahteva soglasje.

Platforma AGE sodeluje z drugimi mrežami EU za 

boj proti diskriminaciji in si prizadeva zagotoviti, da 

bodo pogajanja v Svetu izboljšala predlog direktive 

v zvezi z zaščito, ki jo bo zagotovila starejšim, in 

drugimi vključenimi zadevami.

•

•

•

•

načelo prepovedi diskriminacije zaradi starosti je 

splošno načelo prava EU, ki se odraža v Direktivi 

2000/78 in ga morajo izvajati nacionalna 

sodišča13

prikrajšanje delavca za posebno nadomestilo na

podlagi tega, da lahko prejema starostno 

pokojnino, je diskriminacija zaradi starosti – ta 

ukrep je bil uporabljen za tiste, ki bodo prejeli 

pokojnino, in tudi tiste, ki so upravičeni do nje, 

vendar bodo nadaljevali z delom14

starostna meja, ki predstavlja bistveno in 

odločilno zahtevo za določen poklic, je lahko 

upravičena15

obvezna upokojitvena starost je lahko upravičena 

na podlagi zadev, kot je izognitev sporom o 

tem, ali je zaposleni sposoben opravljati delo po 

določeni starosti, zagotavljanje ravnotežja med 

generacijami, učinkovito načrtovanje upokojitev 

in zaposlovanja ter zaposlovanje mladih in 

spodbujanje njihovega napredovanja16

VKLJUČITE SE

Ključnega pomena je, da organizacije starejših

spremljajo izvajanje Direktive o zaposlovanju 

v svoji državi in redno preverjajo, da njihova 

nacionalna zakonodaja in sodna praksa branita 

določbe direktive in ne služita „uzakonitvi“ 

diskriminacije zaradi starosti. V Sloveniji to 

področje ureja Zakon o uresničevanju 

načela enakega obravnavanja /ZUNEO/
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Poleg predlaganja zakonodaje EU zagotavlja letni 

forum za razpravljanje o enakih pravicah in enakih 

možnostih za vse in njihovo spodbujanje. Vrh o 

enakosti sofinancirata predsedstvo EU in Evropska 

komisija, njegov cilj pa je izmenjava znanja in 

izkušenj, da bi razvili učinkovitejše načine boja 

proti vsem oblikam diskriminacije.

Evropski inštitut za enakost spolov je bil ustanovljen 

leta 2006, da bi zagotovil strokovno znanje, izboljšal 

poznavanje in okrepil prepoznavnost enakosti 

moških in žensk. Ne glede na veljavno zakonodajo 

EU in instrumente politike za enakost spolov se 

je sedanji okvir doslej izkazal za neprimernega za 

zagotavljanje prenosa enakosti žensk in moških iz 

načela v prakso. Zakonodaja je ključnega pomena, 

vendar ne zadostuje. Politike za enakost spolov 

so potrebne za ublažitev posledic demografskega 

staranja.

17   Člen 2 in člen 3(3) PEU in člen 157 PDEU

18   Člen 23

ENAKOST SPOLOV

Enakost moških in žensk je temeljno načelo EU, 

priznano v pogodbah EU17 in Listini o temeljnih 

pravicah18. Obsežen del evropskih besedil je 

posvečenih enakosti spolov, vključno z direktivami, 

ki zadevajo dostop do zaposlitve, enako plačilo, 

varstvo materinstva, starševski dopust in socialno 

varnost. Najpomembnejše za starejše žensko so:

•

•

•

Direktiva 2004/113/ES: izvajanje načela enakega 

obravnavanja moških in žensk pri dostopu do 

blaga in storitev ter oskrbi z njimi;

Direktiva 2006/54/ES: uresničevanje načela 

enakih možnosti ter enakega obravnavanja 

moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem 

delu;

Direktiva 2010/41/EU: uporaba načela enakega 

obravnavanja moških in žensk, ki opravljajo 

samostojno dejavnost.

Po našem pozivu k ukrepanju EU,

da se zoperstavi starostnim omejitvam v

finančnih produktih, in zaradi primerov, ki 

so jih zbrali člani AGE in kažejo ovire pri 

dostopu do zdravstvenega, potovalnega 

in avtomobilskega zavarovanja ter tudi  

hipotek, je Evropska komisija oblikovala 

skupino za dialog o zavarovanjih, ki 

združuje zavarovalniški in bančni sektor ter 

organizacije civilne družbe, kakršna je AGE, 

da bi razpravljali o ovirah pri dostopu do 

zavarovalniških in finančnih produktov. 

Platforma AGE aktivno sodeluje

na vrhu o enakosti. 

Njen prispevek vključuje opredelitev izzivov na 

področju enakosti in konkretne predloge 

za ukrepe EU. 

VKLJUČITE SE

Starejši morajo slediti tem

razpravam na nacionalni ravni in

in pojasniti, zakaj je pomemben boj proti 

diskriminaciji, s katero se soočajo starejši, v 

okviru  starajočega se prebivalstva. Zbiranje 

konkretnih primerov diskriminatorne prakse in 

tudi dobre prakse je koristno za prepričevanje 

oblikovalcev politike, da problem obstaja in 

ga je treba obravnavati. Ker je za ukrepe EU 

na področju protidiskriminacije potrebno 

soglasje, je pomembno, da organizacije 

starejših v vseh državah EU lobirajo pri svojih 

vladah za sprejetje direktive.
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Strategija za enakost med moškimi in ženskami 

predstavlja delovni program Evropske komisije za 

enakost spolov za obdobje 2010–2015.

Gre za celovit okvir, ki Komisijo zavezuje k 

spodbujanju enakosti spolov v vseh njenih 

politikah. Strategija poudarja prispevek enakosti 

spolov h gospodarski rasti in trajnostnemu razvoju. 

Podpira izvajanje razsežnosti enakosti spolov v 

strategiji Evropa 2020.

O napredku se poroča vsako leto in se ga predstavi 

v Poročilu o enakosti žensk in moških.

Prizadevanja EU na področju diskriminacije zaradi 

spola so zlasti pomembna za starejše ženske, saj se 

na trgu dela soočajo s številnimi pomanjkljivostmi, 

ki vplivajo na njihovo pravico do pokojnine in 

zaradi katerih jih revščina ogroža bolj kot moške. 

Poleg tega so ženske pogosto diskriminirane pri 

zavarovalnem kritju in se soočajo z velikimi izzivi 

pri usklajevanju zaposlitve in skrbi za družino.

Poleg veljavne zakonodaje EU ima pri zagotavljanju, 

da države članice pri izvajanju spoštujejo namen 

direktiv, pomembno vlogo tudi sodna praksa 

Sodišča Evropske unije.

Marca 2011 je Sodišče EU razglasilo prelomno sodbo 

v zadevi Test-Achats19, ki zadeva diskriminacijo 

zaradi spola pri zavarovalnih premijah. Najvišje 

sodišče EU je odločilo, da različne zavarovalne 

premije za ženske in moške niso skladne z Listino 

EU o temeljnih pravicah. Zato je možnost, dana 

državam članicam, da v svoji nacionalni zakonodaji 

odstopajo od načela enakosti žensk in moških 

(klavzula o izvzetju)20, nezakonita. Od

21. decembra 2012 se v EU ne dovoli več nadaljnjih 

razlik pri zavarovalnih premijah in dajatvah za 

ženske in moške.

19     C-236/09

        20 Direktiva 2004/113/ES: http://eur-lex.europa.eu/  

        LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:011:0001:

        0011:SL:PDF

Platforma AGE predvideva pozitiven razvoj za 

starejše ženske, saj bo sodba Test-Achats preprečila, 

da bi se jih finančno kaznovalo pri dostopu do 

dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, jih 

zaščitila pred diskriminacijo s strani delodajalcev 

zaradi višjih stroškov zavarovanja za primer 

brezposelnosti in zagotovila boljše pogoje za 

pokojnine iz zasebnega pokojninskega sklada in 

varčevalne sisteme.

Pod okriljem Komisije je bil marca 2009 vzpostavljen 

forum za enakost spolov, ki združuje predstavnike 

držav članic, organe za enakost, zavarovalniški 

sektor, aktuarje in organizacije civilne družbe, da bi 

Komisiji pomagal spremljati trenutne prakse držav 

članic v zvezi s členom 5(2) in pripravljati poročila o 

izvajanju, omogočil dialog med ključnimi déležniki 

in spodbudil izmenjavo najboljših praks na tem 

področju. Forum je tudi izkoristil priložnost za 

razpravo o posledicah sodbe v zadevi Test-Achats 

za države članice in zavarovalniški sektor ter njen 

učinek na pokojnine.
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Decembra 2011 je Evropska komisija izdala 

smernice za uporabo direktive za zavarovalne 

produkte spričo sodbe Test-Achats19, da bi 

zagotovila pravno gotovost in zavarovalnicam 

pomagala pri prilagoditvi pogodb.

DOBRO JE VEDETI

VKLJUČITE SE

Organizacije starejših morajo

spremljati izvajanje sodbe Test-Achats 

s strani nacionalnih organov in prijaviti 

obstoječe diskriminatorne prakse 

zavarovalnega sektorja na nacionalni ravni.



Komisija razmišlja tudi o razvoju Evropskega 

akta o dostopnosti (glejte del II, poglavje o 

dostopnosti), ki bi vključeval ukrepe za izboljšanje 

dostopnosti do blaga in storitev na evropskem 

trgu.

VLOGA ORGANOV ZA ENAKOST PRI 
SPODBUJANJU ENAKOSTI V
DRŽAVAH ČLANICAH EU

Organi za enakost so specializirani nacionalni 

organi za spodbujanje enakega obravnavanja. 

Njihova naloga je spodbujanje enakega 

obravnavanja na enem ali več izmed naslednjih 

področij: vera in prepričanje, rasa ali narodnost, 

starost, invalidnost, spol, spolna usmerjenost, 

družbeni izvor, državljanstvo in drugo. Njihova 

vloga zajema zagotavljanje pravnega svetovanja in 

zastopanja, spremljanje izvajanja pravil o enakosti, 

podporo déležnikom pri sprejemanju dobre prakse 

o enakosti pri zaposlovanju in storitvah, razvoj baze 

znanja z raziskavami in ozaveščanjem o pravicah 

v okviru zakonodaje o enakem obravnavanju in s 

tem prispevanje h kulturi, naklonjeni tem pravicam. 

Številni organi za enakost delujejo na številnih 

ravneh, povezanih z diskriminacijo zaradi starosti, 

pri čemer včasih presegajo sektor zaposlovanja.

Primeri, ki jih obravnavajo organi za enakost, 

kažejo glavna področja, na katerih starejši 

poročajo o diskriminaciji, vključno z: oglasi za 

delo, dostopom do delovnih mest in zaposlitve, 

odpustom in prisilno upokojitvijo, dostopom do 

zavarovanj (potovalno zavarovanje, zavarovanje 

avtomobilske odgovornosti, pokojninsko, 

življenjsko in zdravstveno zavarovanje),

bančnimi storitvami (potrošniški krediti, kreditne 

kartice, posojila, hipoteke in računi), stanovanji, 

socialno zaščito, socialnim in zdravstvenim 

varstvom.

RASNA ENAKOPRAVNOST

Direktiva o rasni enakosti, ki izvaja načelo enakega 

obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost, 

je pomembna za starejše iz narodnostnih manjšin. 

Ima precej širše področje uporabe kot direktiva 

o zaposlovanju in od držav članic zahteva, da 

prepovejo diskriminacijo zaradi rase na področju 

zaposlovanja, usposabljanja, izobraževanja, 

dostopa do socialne varnosti in zdravstvenega 

varstva, socialnih ugodnosti in dostopa do dobrin 

in storitev, vključno s stanovanji.

ENAKE MOŽNOSTI ZA INVALIDE

Čeprav se z invalidnostjo ne spopadajo vsi starejši 

in številni izzivi, s katerimi se soočajo, niso povezani 

z njo, je verjetno, da bo pravni okvir EU za invalide 

imel pozitiven učinek na zaščito starejših, zlasti v 

smislu dostopnosti, pravne sposobnosti, mobilnosti, 

vključenosti in družbenega udejstvovanja.

Evropska strategija o invalidnosti 2010–2020 

določa vrsto ukrepov za izboljšanje enakosti 

invalidov in odpravo ovir, ki jim onemogočajo 

uživanje njihovih državljanskih in potrošniških 

pravic. Njen cilj je zagotoviti dostop do financiranja 

EU, krepitev ozaveščenosti o invalidnosti in 

spodbujanje vlad članic k sodelovanju pri odpravi 

ovir za vključevanje invalidov v družbo. Prizadeva 

si tudi izpolniti obveznosti EU do Konvencije ZN o 

pravicah invalidov (glejte del I in III). EU se v svojih 

prizadevanjih za spodbujanje enakih možnosti 

za invalide trudi upoštevati potrebe starejših in 

podpira koncept „zasnovano za vse“.

Strategija temelji na izkušnjah akcijskega načrta 

o invalidnosti (2004–2010) in se osredotoča na 

dostopnost, udejstvovanje, enakost, zaposlovanje, 

izobraževanje in usposabljanje, socialno zaščito, 

zdravje in zunanje ukrepanje. Njegovi cilji za prvih 

pet let vključujejo:

•

•

•

•

•

oblikovanje politik za vključujoče, 

visokokakovostno izobraževanje

zagotavljanje, da Evropska platforma za boj 

proti revščini vključuje posebno osredotočanje 

na invalide

prizadevanja za priznanje invalidske kartice v 

celotni EU, da se zagotovi enako obravnavanje 

pri delu, življenju ali potovanju v EU

razvoj meril dostopnosti za volišča in gradiva za 

kampanje

upoštevanje pravic invalidov v zunanjih 

razvojnih programih in državah kandidatkah EU.
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Sodelovanje in izmenjavo informacij med organi 

za enakost v Evropi omogoča Equinet, evropsko 

omrežje za usklajevanje organov za enakost. Cilj 

omrežja je pomagati organom za enakost pri 

izpolnjevanju pooblastil z vzpostavitvijo podlage za 

trajnostno omrežje in vire za izmenjavo pravnega 

strokovnega znanja, strategij za uveljavljanje, 

usposabljanje in najboljše prakse ter tudi za 

zagotavljanje platforme za dialog z evropskimi 

institucijami. To je potrebno za podporo enotnega 

izvajanja protidiskriminacijskega prava in okrepitev 

pravnega varstva za žrtve diskriminacije.

Kot konkreten prispevek  k evropskemu letu 2012 za 

aktivno staranje in solidarnost med generacijami je 

Equinet v obdobju od aprila do junija 2011 izvedel 

raziskavo21 organov za enakost, ki so včlanjeni vanj, 

da bi zbral podatke o njihovem delu na področju 

starosti ter boja proti diskriminaciji zaradi starosti 

in spodbujanja enakosti in ga preučil. To poročilo 

je pokazalo, da mnogi v družbi ne vedo, da je 

diskriminacija starejših prepovedana, ter pogosto 

omalovažujejo pomen diskriminacije zaradi starosti 

v primerjavi z drugimi oblikami diskriminacije. To 

vodi k nezadostnemu prijavljanju diskriminacije 

zaradi starosti in predstavlja pomembno oviro 

pri delu organov za enakost. Poleg tega je bila 

v nekaterih državah opažena šibkost nevladnih 

organizacij, ki zastopajo starejše, pomanjkanje 

nevladnih organizacij, ki obravnavajo diskriminacijo 

zaradi starosti, ali pomanjkanje virov, ki jih imajo 

na razpolago te nevladne organizacije.

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

        Discrimination

AGENCIJA EVROPSKE UNIJE ZA 
TEMELJNE PRAVICE

Agencija Evropske unije za temeljne pravice je 

bila ustanovljena 1. marca 2007 na Dunaju. Je 

naslednica Evropskega centra za spremljanje 

rasizma in ksenofobije (EUMC). Agencija je 

neodvisno strokovno središče za temeljne 

pravice, njene glavne naloge pa so zbiranje in 

analiziranje informacij, zagotavljanje svfetovanja 

in ozaveščanje. Poleg drugega je pooblaščena tudi 

za diskriminacijo zaradi starosti.

Agencija svoje naloge opravlja neodvisno. Ima 

pravico do oblikovanja mnenj za institucije EU in 

države članice pri izvajanju prava Skupnosti bodisi 

na svojo pobudo bodisi na zahtevo Evropskega 

parlamenta, Sveta Evropske unije ali Evropske 

komisije. Nima pristojnosti za pregled posameznih 

pritožb, prav tako pa nima regulativnih pristojnosti 

za sprejemanje odločitev.

Agencija je vzpostavila tudi platformo o temeljnih 

pravicah kot strukturiranega foruma civilnih družb 

in organizacij za človekove pravice, katerih članica 

je platforma AGE.

VKLJUČITE SE

Organi za enakost so ključen

vir informacij za starejše, za organizacije 

starejših pa je pomembno, da navežejo dobre 

stike s svojimi nacionalnimi organi za enakost. 

Na ta način lahko organizacije starejših

sodelujejo v nacionalnih postopkih za 

enakost in zagotovijo ustrezno obravnavanje 

diskriminacije zaradi starosti na nacionalni 

ravni. Člane AGE se spodbuja, da spremljajo 

aktivnosti organov za enakost in sodelujejo 

v njih ter da si prizadevajo za to, da jih 

nacionalni organi za enakost  zabeležijo kot 

referenčne točke. V skladu z Zakonom o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o državni 

upravi (ZDU-1F) je bil Urad za enake možnosti 

ukinjen. Področje enakih možnosti je prevzelo 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 

in enake možnosti.
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KORISTNE POVEZAVE IN VIRI

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Boj proti diskriminaciji v EU: http://ec.europa.

eu/justice/discrimination/index_sl.htm

Direktiva 2000/78/ES o splošnih okvirih 

enakega obravnavanja pri zaposlovanju 

in delu: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/

LexUriServ.do?uri=DD:05:04:32000L0078:SL:PDF

Predlog direktive Sveta o izvajanju načela 

enakega obravnavanja oseb ne glede na vero 

ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno 

usmerjenost:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.

do?uri=CELEX:52008PC0426:SL:NOT

Evropski inštitut za enakost spolov:

www.eige.europa.eu

Strategija za enakost žensk in moških:

www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=65

68&langId=en

Letna poročila o enakosti spolov: 

www.ec.europa.eu/justice/gender-equality/ 

document/index_en.htm

Direktiva 2000/43/ES o izvajanju načela 

enakega obravnavanja oseb ne glede na raso 

ali narodnost:

http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=236982:c

s&lang=sl&list=432479:cs,236983:cs,236982:cs,&

pos=3&page=1&nbl=3&pgs=10&hwords=&check

texte=checkbox&visu=#texte

Evropska strategija o invalidnosti 2010–2020: 

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

disabilities/disability-strategy/index_en.htm

Equinet: www.equineteurope.org

Agencija za temeljne pravice: www.fra.europa.

eu/fraWebsite/home/ home_en.htm

Evropski ženski lobi: www.womenlobby.org

Evropski invalidski forum: www.edf-feph.org

Evropska mreža za boj proti rasizmu:

www.enar-eu.org

Evropski romski informacijski urad:

www.erionet.eu

ILGA-Europe: www.ilga-europe.org
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Platforma AGE nenehno lobira, da

bi zagotovila. da prednostne naloge

Agencije za temeljne pravice vključujejo

boj proti diskriminaciji zaradi starosti in 

povezovanje  diskriminacije zaradi starosti 

z drugimi  vrstami diskriminacije. Platforma 

AGE si prizadeva za to, da se diskriminaciji 

na podlagi spola, s katero se soočajo starejše 

ženske, da poseben poudarek, prav tako pa za 

osredotočanje na socialne pravice, zmanjšanje 

revščine in socialno vključenost, ki mora 

vključevati zaščito starejših delavcev in 

potrošnikov. 



Zaposlovanje

Pričakovana življenjska doba v EU se povečuje. 

Vendar pa dejanska upokojitvena starost ne sledi 

enakemu gibanju. Ključni cilj strategije Evropa 

2020 je doseči 75-odstotno stopnjo zaposlenosti 

do leta 2020, kar je cilj, ki je nujen za zagotavljanje 

dolgoročne trajnosti naših sistemov socialnega 

varstva spričo demografskega staranja, ki ga doživlja 

Evropa. Ta cilj je v današnjem okviru gospodarske 

krize in počasne rasti zelo ambiciozen.

Prvi letni pregled zaposlovanja in socialnega 

razvoja v Evropi 2011 (ESDE), ki ga je Evropska 

komisija objavila februarja 2012, poudarja, da 

je potrebna kombinacija politik zaposlovanja in 

socialnih politik, da se v sedanjem obdobju fiskalne 

konsolidacije in slabih gospodarskih možnosti 

zagotovi dolgoročno oživitev gospodarstva EU in 

dovolj delovnih mest za vse.

Pregled kaže zlasti, da so neenakosti upadle 

ali samo nekoliko narasle v zgodovinsko bolj 

neenakih državah (kot sta Italija in Grčija), medtem 

ko so narasle v številnih tradicionalno egalitarnih 

državah članicah, kot so nordijske države, splošna 

težnja pa kaže naraščanje. Povečanje števila 

zaposlitev, boljša socialna poraba in pravičnejše 

obdavčenje najvišjih dohodkov in bogastva lahko 

prispevajo k blažitvi neenakosti.

Evropska unija izvaja vrsto pobud za podporo 

daljšega poklicnega življenja in pomoč državam 

članicam pri ustvarjanju večjega števila delovnih 

mest in v boju proti dolgotrajni brezposelnosti.

VEČJE ŠTEVILO DELOVNIH MEST IN 
BOLJŠA DELOVNA MESTA

Evropska strategija zaposlovanja (EES) zagotavlja 

vrsto ukrepov, ki podpirajo in usklajujejo politike 

zaposlovanja držav članic, s čimer jim pomaga 

pri njihovih prizadevanjih za dosego ciljev 

zaposlovanja strategije Evropa 2020. Evropska 

strategija zaposlovanja si prizadeva ustvariti večje 

število delovnih mest in boljša delovna mesta 

po vsej EU in pomagati nekaterim prikrajšanim 

skupinam, kot so ženske, starejši delavci in 

dolgotrajno brezposelni, da ostanejo na trgu dela 

ali se vrnejo nanj.

Prednostne naloge Evropske strategije zaposlovanja 

vključujejo spodbujanje daljšega poklicnega 

življenja. Njene naloge so predvsem spremljanje 

napredka, usklajevanje in poročanje. Zagotavlja 

okvir („odprta metoda usklajevanja“) za države EU 

za izmenjavo informacij, razpravo in usklajevanje 

njihovih politik zaposlovanja.

Spomladi 2012 je bil sprejet novi sveženj za 

zaposlovanje. Ta nabor ukrepov se osredotoča na 

povpraševanje na področju ustvarjanja delovnih 

mest, vzpostavljanje načinov za države članice 

za spodbujanje zaposlovanja z zmanjšanjem 

davkov na delovno silo ali večjo podporo za zagon 

podjetja. Opredeljujejo tudi področja, ki bodo imela 

v prihodnosti največji potencial za ustvarjanje 

delovnih mest: zeleno gospodarstvo, zdravstvene 

storitve in storitve oskrbe ter nove tehnologije.

Skupno poročilo o zaposlovanju je pregled položaja 

zaposlovanja v EU in politik povezanih s trgom 

dela. Države članice spodbuja k uporabi štirih 

smernic zaposlovanja22, ki zadevajo sodelovanje 

na trgu dela, kvalifikacije, izobraževanje in revščino. 

Glavne zadeve za starejše v skupnem poročilu o 

zaposlovanju vključujejo:

EVROPSKI SOCIALNI SKLAD

Evropski socialni sklad (ESS) je glavni instrument 

za financiranje, ki ga lahko uporabijo nacionalni in 

lokalni déležniki za podporo zmogljivosti oblikovalcev 

politike, delodajalcev in delavcev, odpravo ovir za 

ženske, omogočanje daljšega poklicnega življenja 

in dosego napredka, potrebnega za spodbujanje 

zaposljivosti starejših delavcev obeh spolov.

22     http://register.consilium.europa.eu/pdf/sl/10/st14/

         st14338.sl10.pdf
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sodelovanje na trgu dela

ustvarjanje delovnih mest

enakost spolov ter usklajevanje poklicnega in 

zasebnega življenja

usposobljeno delovno silo in vseživljenjsko učenje

vključujočo rast

podporo starejšim zaposlenim oskrbovalcem



KORISTNE POVEZAVE IN VIRIPrihodnji Evropski socialni sklad 2014–2020 si bo 

s 84 milijardami evrov, namenjenimi za naložbe v 

podporo zaposlovanja, prizadeval za spodbujanje 

daljšega, bolj zdravega in produktivnejšega 

poklicnega življenja.

SPODBUJANJE BOLJ POZITIVNEGA 
PRISTOPA K STAREJŠIM DELAVCEM

Kljub visoki stopnji brezposelnosti se vse več 

delodajalcev sooča z vse večjimi težavami pri 

iskanju in zadržanju usposobljene delovne sile, ki 

jo potrebujejo, da bi ostali konkurenčni. Kljub temu 

so pogosto nenaklonjeni zaposlovanju starejših 

delavcev, saj še vedno prevladujejo domneve, 

povezane z diskriminacijo zaradi starosti, ki 

starejšim delavcem niso v prid.

Direktiva o zaposlovanju, ki prepoveduje 

diskriminacijo zaradi starosti, invalidnosti, 

rase, vere in spolne usmerjenosti, je prinesla 

pomemben napredek na področju ozaveščanja 

v zvezi z diskriminacijo zaradi starosti. Vendar 

pa zakonodaja ne zadostuje, zato EU izvaja tudi 

nekatere „mehke“ ukrepe za spodbujanje starostne 

raznolikosti na delovnem mestu in pozitivnejše 

podobe starejših delavcev. Takšni ukrepi zajemajo 

kampanje in projekte socialnih partnerjev.

EU se poskuša spopasti tudi z ovirami, s katerimi 

se srečujejo starejši delavci, ko poskušajo zadržati 

zaposlitev ali se ponovno zaposliti, vključno s 

pritiski zaradi usklajevanja njihovega poklicnega 

življenja in obveznosti oskrbe družinskih članov. 

Doslej se ni posvečalo zadostne pozornosti 

podpori starejšim neformalnim oskrbovalcem, ki 

so večinoma ženske, starejše od 50 let, zato AGE 

pozdravlja trenutna razmišljanja na ravni EU o 

morebitnem zakonodajnem predlogu o dopustu za 

oskrbovalce. Takšne določbe so potrebne v okviru 

demografskega staranja in rezov v socialnem 

proračunu, kjer se veliko število starejših delavcev 

sooča z družinskimi obveznostmi, da bi zagotovili 

oskrbo starejših staršev in mlajših vnukov, vendar 

pa se ne stori ničesar, da bi se jim pomagalo ostati 

na trgu dela.

•

•

•

•

•

Letni pregled zaposlovanja in socialnega 

razvoja v Evropi 2011: www.ec.europa.eu/

social/main.jsp?catId=113&langId=en

Evropski socialni sklad (ESS):

http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=sl

Evropska strategija zaposlovanja:

http://ec.europa.eu/social/main

jsp?catId=101&langId=sl

Sveženj za zaposlovanje: www.ec.europa.

eu/commission_2010-2014/ andor/headlines/

news/2012/04/20120418_en.htm

Direktiva o zaposlovanju: http://europa.eu/

legislation_summaries/employment_and_

social_policy/employment_rights_and_work_

organisation/c10823_sl.htm
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Izobraževanje in 
vseživljenjsko učenje

Za organizacijo in financiranje izobraževanja in 

vseživljenjskega učenja so pristojne države članice. 

Vendar pa EU podpira ukrepe držav članic, da bi jim 

pomagala prispevati k splošnim gospodarskim in 

socialnim ciljem strategije Evropa 2020. Izobraževanje 

in usposabljanje 2020 (ET 2020) je strateški okvir za 

evropsko sodelovanje na področju izobraževanja 

in usposabljanja, ki nadgrajuje predhodni delovni 

program „Izobraževanje in usposabljanje 2010“ (ET 

2010).

EVROPSKI PROGRAM ZA 
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Strategija Evropa 2020 priznava vseživljenjsko učenje 

in razvoj znanj in spretnosti kot ključne elemente 

glede na sedanjo gospodarsko krizo, demografsko 

staranje in širšo gospodarsko in socialno strategijo 

Evropske unije.



Kriza je izpostavila pomembno vlogo, ki jo lahko 

ima izobraževanje odraslih pri doseganju ciljev 

strategije Evropa 2020 zlasti z omogočanjem 

odraslim, predvsem manj kvalificiranim in 

starejšim delavcem, da izboljšajo svojo sposobnost 

prilagajanja spremembam na trgu dela in v 

družbi. Izobraževanje odraslih zagotavlja sredstvo 

za izpopolnjevanje strokovnih znanj delavcev 

ali prekvalificiranje oseb, prizadetih zaradi 

brezposelnosti, prestrukturiranja in poklicnih 

prehodov. Pomeni tudi pomemben prispevek k 

socialnemu vključevanju, aktivnemu državljanstvu 

in osebnemu razvoju.

Z evropskim programom za izobraževanje odraslih 

Komisija uporablja sredstva, ki so na razpolago na 

evropski ravni, za podporo izvajanja tega programa 

za izobraževanje odraslih na nacionalni in lokalni 

ravni.

PODPORA EU ZA PROJEKTE 
IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

Cilj programa Grundtvig, ki je zaživel leta 2000, 

je zagotoviti odraslim več načinov za izboljšanje 

njihovega znanja in spretnosti, omogočiti osebni 

razvoj in okrepiti njihove možnosti za zaposlitev. 

Prispeva tudi k obravnavanju problemov, povezanih 

s starajočim se prebivalstvom Evrope.

Posebni cilji programa Grundtvig so:

ERASMUS ZA VSE 2014–2020

Erasmus za vse bo združil vse sedanje programe 

EU in mednarodne programe za izobraževanje, 

usposabljanje, mladino in šport ter bo tako sedem 

obstoječih programov nadomestil z enim. Erasmus 

za vse je odprt za vse slušatelje in vodje usposabljanj 

preko vseh javnih ali zasebnih organov, dejavnih na 

področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in 

športa. Podpiral bo formalne in neformalne učne 

izkušnje in dejavnosti v vseh sektorjih.

KORISTNE POVEZAVE IN VIRI
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Izobraževanje in usposabljanje 2020 (ET 2020): 

www.europa.eu/legislation_summaries/ education_

training_youth/general_framework/ ef0016_en.htm

Evropski program za izobraževanje odraslih: 

www.europa.eu/legislation_summaries/ education_

training_youth/general_framework/ ef0016_en.htm

Program Grundtvig: www.ec.europa.eu/education/

grundtvig/ what_en.htm

Erasmus za vse:

www.ec.europa.eu/education/erasmus-for-all

povečati število oseb, vključenih v izobraževanje 

odraslih, na 25 000 do leta 2013 in izboljšati 

kakovost njihovih izkušenj bodisi doma ali v 

tujini;

izboljšati pogoje za mobilnost, tako da se bo do 

leta 2013 vsaj 7000 oseb letno lahko udeležilo 

izobraževanja odraslih v tujini;

izboljšati kakovost in obseg sodelovanja med 

organizacijami za izobraževanje odraslih;

razviti inovativno izobraževanje odraslih 

in načine upravljanja ter spodbuditi čim 

obsežnejše izvajanje;

zagotoviti, da imajo osebe na družbenem 

robu dostop do izobraževanja odraslih, zlasti 

starejši in tisti, ki so izobraževanje zapustili brez 

osnovnih kvalifikacij;

podpirati inovativne izobraževalne vsebine, 

storitve in prakse, temelječe na IKT.

VKLJUČITE SE

Čeprav ime programa napeljuje k domnevi, 

da bo prihodnji program Erasmus namenjen 

vsem in bo nadomestil obstoječe programe, 

npr. program Grundtvig, se opis na spletni 

strani Komisije osredotoča na mladino in ne 

omenja izobraževanja starejših. Lobirate lahko 

pri svojih poslancih Evropskega parlamenta 

in nacionalnem ministru za izobraževanje, 

da bi pridobili njihovo podporo za ustrezen 

proračun za program Erasmus za vse in 

zagotovili, da bo resnično vključeval podporo 

za dejavnosti, ki so v prid udeležencem 

izobraževanja starejših.



KORISTNE POVEZAVE IN VIRI

Usklajevanje
socialnega varstva 
na ravni EU

V skladu z veljavnim evropskim pravnim okvirom so 

države članice odgovorne za oblikovanje, izvajanje 

in spremljanje svojih nacionalnih sistemov socialne 

varnosti. Vendar pa se nacionalne sisteme socialne 

varnosti usklajuje, evropsko pravo pa določa pravila 

in načela za zagotavljanje pravice do prostega 

gibanja oseb v EU. Uredba EU o koordinaciji 

sistemov socialne varnosti23 ne nadomešča 

nacionalnih sistemov z enotnim evropskim. Vse 

države lahko svobodno odločajo o tem, koga se 

zavaruje v skladu z njihovo zakonodajo, katera 

nadomestila se odobri in pod kakšnimi pogoji. 

EU zagotavlja samo splošna pravila za zaščito 

pravic državljanov, ki se selijo znotraj EU, Islandije, 

Lihtenštajna, Norveške in Švice, do socialne 

varnosti. Ta pravila se redno posodablja, Evropska 

komisija pa lahko sankcionira države članice, ki 

jih ne spoštujejo. Vendar pa se je EU nedavno 

zavezala spodbujanju tesnejšega sodelovanja med 

državami članicami pri modernizaciji njihovih 

nacionalnih sistemov socialne varnosti, ki se po 

vsej EU soočajo s podobnimi izzivi.

Uredba EU velja za vse državljane posameznih držav 

EU, ki jih zajema ali jih je zajemala zakonodaja o 

socialni varnosti ene izmed držav članic EU, in tudi 

za njihove družinske člane. Velja tudi za državljane 

tretjih držav, ki zakonito prebivajo v EU in so 

povezani z več državami članicami in družinskimi 

člani. V skladu z načelom enakega obravnavanja 

so državljani posamezne države EU in osebe, ki 

prebivajo v tej državi, vendar niso njeni državljani, 

enakovredni v smislu pravic in obveznosti, ki jih 

določa nacionalna zakonodaja. Določbe te uredbe 

veljajo za vsa običajna področja socialnega 

varstva: bolezen, materinstvo, poškodbe pri

23   Uredba (EU) št. 883/2004: 

       http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=  

       DD:05:05:32004R0883:SL:PDF

•

•

Vaše pravice do socialne varnosti v

primeru selitve znotraj EU (v vseh jezikih 

EU): http://ec.europa.eu/social/main.

jsp?catId=854&langId=sl

Vaše pravice do socialne varnosti po 

posameznih državah: http://ec.europa.eu/

social/main.jsp?catId=858&langId=sl
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delu, poklicne bolezni, nadomestila za invalidnost, 

nadomestila za brezposelnost, družinski prejemki, 

pokojnine in nadomestila pred upokojitvijo, 

nadomestila ob smrti.

Ko se selite znotraj EU, je treba v skladu 

z načelom seštevanja dob vaše obdobje 

zavarovanja, zaposlitve ali prebivanja v 

eni izmed držav članic EU upoštevati v 

drugi državi članici, v katero ste se preselili. 

To pomeni, da se pri pridobitvi pravic do 

nadomestil v eni državi upošteva dobe 

zdravstvenega zavarovanja, pokojninskega 

zavarovanja, zaposlitve, samozaposlitve ali 

prebivališča v drugi državi članici EU.

DOBRO JE VEDETI



Pokojnine

Struktura in sestava pokojninskih sistemov 

posameznih držav EU se znatno razlikujeta, kar 

izpostavlja kulturno in socialno raznolikost med 

državami članicami. Čeprav države članice ostajajo 

odgovorne za oblikovanje, izvajanje in spremljanje 

svojih nacionalnih sistemov pokojninskega 

zavarovanja, se je nedavno okrepila vloga EU v 

razpravi o pokojninah zaradi verižnega učinka 

krize javnega dolga v nekaterih državah na druge 

države članice.

USTREZNOST POKOJNIN

Države članice se v različnem obsegu soočajo s 

podobnimi izzivi glede ustreznosti in dolgoročne 

trajnosti njihovih sistemov pokojninskega 

zavarovanja. S staranjem evropskega prebivalstva, 

saj ljudje živijo dlje in imajo manj otrok, se države 

članice EU soočajo z izzivom zagotavljanja 

dolgoročne trajnosti javnih financ zaradi učinka 

na proračun.  Učinek demografskih sprememb 

še zaostruje nenehna javna razprava o javnem 

dolgu, ki državam članicam otežuje upoštevanje 

omejitev Pakta za  stabilnost in rast, zakonodaje 

EU, ki državam članicam prepoveduje več kot 

3-odstotni primanjkljaj BDP.

EU ima zdaj še več besede glede pokojnin, saj se 

nacionalne programe reform (NPR), ki jih države 

članice predložijo skupaj s svojimi programi za 

stabilnost in konvergenco, oceni na ravni EU, da bi 

spremljali napredek na poti k nacionalnim ciljem za 

pametno, trajnostno in vključujočo rast strategije 

Evropa 2020. Od leta 2012 morajo države članice 

poleg tega v nacionalnih socialnih poročilih 

(NSP), ki tematsko sledijo socialni odprti metodi 

usklajevanja za pokojnine, socialno vključenost, 

zdravstveno varstvo in dolgotrajno oskrbo, 

predstaviti svoje predloge politike na socialnem 

področju, da se zagotovi, da njihove reforme 

obravnavajo cilje strategije Evropa 2020

(za več podatkov glejte poglavje o evropskem 

semestru v delu I).

Leta 2010 je Evropska komisija začela javno 

posvetovanje (zelena knjiga), da bi zbrala mnenja 

déležnikov o tem, kako zagotoviti ustrezne, vzdržne in 

varne pokojnine, pri čemer si prizadeva opredeliti tudi 

vlogo EU pri podpori državam članicam pri njihovih 

reformah. Po posvetovanjih je Komisija februarja 2012 

predložila „belo knjigo: agenda za ustrezne, varne 

in vzdržne pokojnine“, v kateri je opredelila ukrepe 

za podporo in dopolnitev nacionalnih pokojninskih 

reform na evropski ravni. Komisija predlaga celovitejši 

pristop k pokojninskim reformam – predlog, ki ga 

podpira AGE 

–, na primer s sinergijami med vsemi pomembnimi 

temami, kot so: daljše poklicno življenje, enakost 

spolov, notranji trg za pokojnine, mobilnost pokojnin 

v EU, prihodnja ureditev solventnosti za pokojninske 

sklade zaradi boljše zaščite pravic zaposlenih ali 

informiranega sprejemanja odločitev in upravljanja 

na ravni EU.

Evropska komisija je sredi leta 2012 skupaj z Odborom 

za socialno zaščito objavila skupno „poročilo o 

pokojninski ustreznosti 2010–2050“. 
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Nova Lizbonska pogodba omogoča

EU, da ohrani in nadalje razvija socialne 

dosežke ob popolnem spoštovanju 

nacionalnih posebnih pravic. Člen 9, tako 

imenovala „horizontalna socialna klavzula“, 

določa, da mora Unija pri izvajanju novih 

politik upoštevati „zahteve, ki so povezane 

z [...] zagotavljanjem ustrezne socialne 

zaščite“. 

Lizbonska pogodba je zato pomembna v 

okviru razprave o pokojninah, saj priznava 

in spoštuje upravičenost do nadomestil 

za socialno varnost in socialnih storitev, 

ki zagotavljajo zaščito v primerih, kot sta 

nesamostojnost in starost.

DOBRO JE VEDETI



Namen te splošne analize je v okviru „vodilne 

pobude“ Evropske platforme za boj proti revščini 

pomagati državam članicam, da ocenijo dolgoročno 

ustreznost svojih pokojninskih sistemov za ženske 

in moške. Ob uporabi splošnih kazalnikov poročilo 

zagotavlja primerjalno analizo tega, kako se države 

članice spopadajo z izzivi trajnosti in ustreznosti. 

Poročilo o ustreznosti pokojnin dopolnjuje 

predhodno publikacijo Komisije „Poročilo o 

staranju prebivalstva 2012“, ki je bilo pripravljeno 

v sodelovanju z Odborom za ekonomsko politiko 

in ocenjuje gospodarski in proračunski učinek 

staranja. Povezave na te dokumente so na voljo v 

„Koristne povezave“ na koncu tega poglavja.

ENAKOST SPOLOV

Medtem ko starejše ženske in moški trpijo zaradi 

neenakosti v smislu socialne varnosti, so ženske 

še dodatno prizadete zaradi rodnosti in tudi zaradi 

obveznosti neformalne oskrbe, kar omejuje njihov 

dostop do kakovostne zaposlitve. Ta karierna razlika 

in razdelitev trga dela zmanjšujeta pokojnine 

žensk, zaradi česar številnejše ogroža revščina.

Evropska komisija spodbuja enakost spolov 

pri dostopu do pokojninskih pravic z boljšim 

spremljanjem izvajanja zakonodaje EU o enakosti 

spolov na nacionalni ravni (glejte poglavje o 

protidiskriminaciji), ukrepi za olajšanje uskladitve 

poklicnega in zasebnega življenja ter boljšim 

dostopom do dodatnega zasebnega pokojninskega 

zavarovanja. Evropska zakonodaja zagotavlja 

spoštovanje načela enakega obravnavanja 

moških in žensk v okviru socialne varnosti. 

Direktiva 79/7/EGS24  velja za socialno varnost 

(bolezen, invalidnost, poškodbe pri delu in poklicne 

bolezni, brezposelnost in tveganja, povezana s 

starostjo) in socialno pomoč, ki dopolnjuje ali 

nadomešča osnovne sisteme. Direktiva 96/97/ES25  

uveljavlja načelo enakega obravnavanja moških in 

žensk v poklicnih sistemih socialne varnosti. Ker se 

številne države članice vse bolj zanašajo na zasebno 

financirane pokojninske sisteme, da upokojencem 

zagotovijo ustrezno nadomestitveno stopnjo,

24   www. europa.eu/legislation_summaries/

       employment_ and_social_policy/equality _between_

       men_and_women/ c10907_en.htm

25   www. eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.

       do?uri=CE LEX:31996L0097R%2801%29:EN:NOT
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lahko to vodi k povečanju tveganja revščine 

med starejšimi ženskami, če se ne stori ničesar 

za obravnavanje diskriminacije, ki so ji ženske 

izpostavljene v teh sistemih.

Razprava EU o enakosti spolov pri pokojninah 

temelji tudi na „Načrtu za enakost med ženskami 

in moškimi 2006–2010“ in njegovih priporočilih za 

okrepitev učinkovitosti zakonodaje o enakosti spolov 

na področju starostnih pokojnin.

VKLJUČITE SE

V okviru vodilne pobude Evropske 

platforme za boj proti revščini lahko 

organizacije starejših izvajajo pritisk na 

nacionalne vlade, da bi te obravnavale vse 

vzroke za neenakost spolov in zagotovile 

ustrezne pravice do pokojninskega 

zavarovanja za vse, vključno s tistimi, ki

so prekinili poklicno pot – večinoma ženske 

–, da se zagotovi dostojanstveno življenje 

v starosti za vse. Člani lahko tudi pomagajo 

graditi podporo javnosti za pravico do 

ustreznih individualnih pokojnin za ženske 

glede na zmanjšanje števila zakonskih 

zvez za vse življenje in povečanje števila 

enostarševskih družin. Takšno širše 

razmišljanje je nujno za obravnavanje

vseh družbenih sprememb, ki bodo

v prihodnosti še pogostejše. 



PRENOSLJIVOST PRAVIC IZ 
DODATNEGA POKOJNINSKEGA 
ZAVAROVANJA

Poleg usklajevanja nacionalne socialne varnosti s 

strani EU, da se zagotovi, da upokojenci ne izgubijo 

svojih zakonsko določenih pravic do pokojnine, če 

se preselijo v drugo državo EU, obstaja tudi Direktiva 

EU26 o zaščiti pravic iz dodatnega pokojninskega 

zavarovanja zaposlenih in samozaposlenih oseb, ki 

se gibljejo v Skupnosti. Direktiva določa nekatere 

pravice in obveznosti zavarovancem v dodatnem 

pokojninskem zavarovanju, vendar pa ne zajema 

tako imenovane „prenosljivosti“ pravic iz dodatnega 

pokojninskega zavarovanja, tj. možnosti prenosa 

pridobljenih pokojninskih pravic v nov sistem v 

primeru poklicne mobilnosti.

Leta 2005 je Komisija predložila osnutek 

zakonodajnega predloga Direktive o izboljšanju 

prenosljivosti pravic do dodatnega pokojninskega 

zavarovanja27. Cilj je bil zagotoviti, da se ne izgubi 

pravic do dodatnega pokojninskega zavarovanja, 

ko se ljudje selijo znotraj mej in zunaj njih, 

in da izguba njihovih pravic do dodatnega 

pokojninskega zavarovanja ne predstavlja ovire 

za njihovo mobilnost. Namen Komisije je bil 

spodbuditi države članice k izboljšanju pogojev 

za pridobitev pravic do dodatnega pokojninskega 

zavarovanja in uskladitvi pravil, ki urejajo mirujoče 

pravice do pokojninskega zavarovanja in prenos 

pridobljenih pravic.

Vendar pa je Komisija zaradi nasprotovanja številnih 

držav članic konec leta 2010 predložila spremenjen 

predlog direktive brez spornih določb v zvezi s 

prenosom pokojninskega zavarovanja čez mejo. 

Kot je bilo napovedano v beli knjigi o pokojninah 

bo Komisija v sodelovanju s Svetom in Evropskim 

parlamentom nadaljevala z delom v zvezi z direktivo 

o prenosu pravic do pokojninskega zavarovanja 

in določila minimalne standarde za pridobitev 

in ohranitev pravic do dodatnega pokojninskega 

zavarovanja. Zaradi Lizbonske pogodbe se  lahko 

direktivo sprejme s kvalificirano večino in ni več 

potrebno soglasje kot prej.

26    Direktiva 98/49/ES: http://ec.europa.eu/social/main.

        jsp?catId=468&langId=sl

27    http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.  

        do?uri=COM:2005:0507:FIN:SL:PDF

Za obravnavanje posledic prostega pretoka delavcev 

v zvezi z zagotavljanjem poklicnih pokojnin je 

bil vzpostavljen Evropski pokojninski forum. 

Ta svetovalni odbor sestavljajo strokovnjaki vlad, 

socialnih partnerjev in predstavniških organizacij na 

ravni EU, vključno z AGE Platform Europe. Njegove 

pristojnosti so omejene na izmenjavo informacij 

o tem, kako izboljšati dodatno pokojninsko 

zavarovanje. Vendar pa Komisija v beli knjigi navaja: 

„Glede na povečanje medsebojne odvisnosti držav 

članic je pomembno v tesnem sodelovanju s SPC in 

EPC spremljati napredek držav članic pri doseganju 

ustreznih, vzdržnih in varnih pokojnin, vključno s 

primerjalnimi kazalniki v okviru strategije Evropa 

2020. Z vključevanjem široke palete zainteresiranih 

strani in krepitvijo vloge pokojninskih forumov bo 

razvit celovit pristop k pokojninskemu vprašanju, 

kot je bil predstavljen v zeleni knjigi o pokojninah.“

KORISTNE POVEZAVE IN VIRI
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•

•

•

Pakt za stabilnost in rast: http://ec.europa.eu/

economy_finance/economic_governance/sgp/

index_sl.htm

Bela knjiga o ustreznih, varnih in vzdržnih 

pokojninah (2012): ec.europa.eu/social/BlobSe

rvlet?docId=7341&langId=sl

Poročilo o pokojninski ustreznosti 2010–2050:

www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=78

05&langId=en

VKLJUČITE SE

Organizacije starejših morajo navezati 

stik z nacionalnimi oblikovalci politike in 

oblikovalci politike EU ter jih poskušati 

prepričati o potrebi po razširitvi pristojnosti 

Evropskega pokojninskega foruma in uporabi 

celovitega pristopa k pokojninskim reformam, 

zajetju vseh pokojninskih sistemov in oceni 

vseh pomembnih področij politike, ki

vplivajo na ustreznost pokojnin. 



Socialna vključenost 
in družbena udeležba

Strategija Evropa 2020, ki temelji na politični 

zapuščini evropskega leta boja proti revščini in 

socialni izključenosti 2010, vključuje prednostni 

ukrep, tako imenovano vodilno pobudo za boj 

proti revščini. Listina o temeljnih pravicah je 

tudi posebno orodje za krepitev socialne kohezije 

v EU in na nacionalni ravni (glejte del I). Z vidika 

starejših lahko kombinacija dejavnikov, kot so nizek 

dohodek, bolezen, starost in/ali diskriminacija zaradi 

spola, zmanjšana fizična ali psihična sposobnost, 

brezposelnost, osamitev, zloraba in omejen dostop 

do storitev, lahko vplivajo na povečanje tveganja 

revščine in socialne izključenosti. Čeprav je boj 

proti revščini in socialni izključenosti predvsem 

odgovornost nacionalnih vlad, temeljne vrednote, 

določene v pogodbah EU, in cilj vključujoče rasti 

strategije Evropa 2020 pomenijo, da prizadevanja 

potekajo tudi na ravni EU.

EVROPSKA PLATFORMA ZA BOJ 
PROTI REVŠČINI IN SOCIALNI 
IZKLJUČENOSTI

Ta evropska platforma, vzpostavljena leta 2010, je 

del strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno 

in vključujočo rast. Platforma si prizadeva z 

opredelitvijo najboljših praks in spodbujanjem 

vzajemnega učenja, določitvijo pravil na ravni EU 

in omogočanjem dostopa do sredstev za podporo 

boja proti revščini in spodbujanje socialne kohezije
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usklajevati nacionalne politike za socialno 

vključevanje. V okviru platforme so se države 

članice prvič dogovorile o skupnem cilju EU za 

zmanjšanje števila oseb, ki živijo v revščini in 

so socialno izključeni, za 20 milijonov do leta 

2020. Nacionalne vlade morajo ta splošni cilj za 

zmanjšanje revščine prenesti v svoj nacionalni 

okvir.

LETNA KONVENCIJA
EVROPSKE PLATFORME ZA BOJ 
PROTI REVŠČINI IN SOCIALNI 
IZKLJUČENOSTI

Ta letna konvencija je organizirana v okviru 

Evropske platforme za boj proti revščini. Temelji 

na izkušnjah evropskega leta za boj proti revščini 

in socialni izključenosti 2010 in povezuje izide 

in „zapuščino“ politike tega leta ter socialne cilje 

strategije Evropa 2020. Konvencija je namenjena 

dajanju prepoznavnosti in politične teže Evropski 

platformi za boj proti revščini ter izgradnji podpore 

znotraj različnih politik in institucij, na različnih 

vladnih ravneh in na ravni akterjev civilne družbe.

•

•

•

Poročilo o staranju prebivalstva 2012 

(samo v angleškem jeziku): www.ec.europa.

eu/economy_finance/ publications/european_

economy/2012/pdf/ ee-2012-2_en.pdf

Načrt za enakost med ženskami in moškimi

2006–2010: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/

LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0092:SL:NOT

Portal EU „Tvoja Evropa“ o vaših pravicah v 

primeru upokojitve v drugi državi EU: http://

europa.eu/youreurope/citizens/work/retire/

index_sl.htm „Stopnja materialnega pomanjkanja“

meri, ali si ljudje lahko privoščijo blago in 

storitve, ki se večini zdijo nujne za dostojno 

življenje. Ta kazalnik je zanesljiva dopolnila 

možnost k splošno uporabljani „stopnji 

tveganja revščine“, v skladu s  katero so revni 

tisti, ki živijo z razpoložljivim dohodkom, 

ki je nižji od 60 % nacionalnega srednjega 

dohodka.  Zelo pomembne razlike med 

obema kazalnikoma so opažene pri starejšem 

prebivalstvu v številnih vzhodnoevropskih 

državah, kjer starejši izstopajo kot pogosteje 

materialno prikrajšani kot v zahodnih državah. 

Ta dopolnilna merilna metoda, ki ocenjuje 

življenjske pogoje, podaja dokaz, ki govori 

proti splošnemu prepričanju, da ni treba, da 

so starejši v vzhodni Evropi neposredna ciljna 

skupina strategij za socialno vključevanje.

DOBRO JE VEDETI



AKTIVNO VKLJUČEVANJE

Evropska komisija je konec leta 2008 sprejela 

Priporočilo o dejavnem  vključevanju oseb, 

izključenih s trga dela, ki spodbuja celovito 

strategijo, utemeljeno na združitvi treh stebrov 

socialne politike, in sicer:

USTREZEN MINIMALNI DOHODEK 
ZA DOSTOJANSTVENO ŽIVLJENJE
Pokojninski sistemi držav članic in njihovi elementi, 

ki se jih lahko imenuje zagotavljanje minimalnega 

dohodka za starejše, se med seboj zelo razlikujejo. 

Opredeliti je mogoče tri glavne vrste nadomestil 

To priporočilo ne zadeva neposredno starejših 

kot ciljne skupine, temveč obravnava vprašanja 

zaposlovanja, ustreznosti programov za 

zagotavljanje minimalnega dohodka in dostopa do 

storitev z vidika celotnega aktivnega prebivalstva. 

Zaradi tega so nacionalne strategije za vključevanje 

prepogosto omejene na aktivacijo zaposlovanja. 

Komisija namerava pripraviti poročilo o oceni 

izvajanja priporočila iz leta 2008 s strani držav 

članic v drugi polovici leta 2012. Pregled izvajanja 

priporočila bo služil tudi kot smernica za prihodnje 

ukrepe na področju aktivnega vključevanja.

Evropski parlament je v svoji resoluciji z dne 20. 

oktobra 2010 „vlogi minimalnega dohodka v boju 

proti revščini in spodbujanju vključujoče družbe v 

Evropi“ navedel, da mora biti minimalni dohodek 

v EU zagotovljen z okvirno direktivo. Dogovor o 

skupni opredelitvi ustreznosti in skupnih metodah 

v EU za zagotavljanje ustreznosti pokojnin 

mora spodbuditi pripravo okvirne direktive 

EU o minimalnem dohodku in bi predstavljal 

zgodovinski napredek na področju sodelovanja 

EU pri doseganju višje ravni socialnih standardov. 

Predlog za okvirno direktivo EU v današnjem 

kontekstu, ko se v EU uvaja številne drastične reze,
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•

•

•

•

•

•

podpore za ustrezen dohodek

vključujočih trgov dela in

dostopa do kakovostnih storitev.

minimalna nadomestila znotraj pokojnin,

povezanih s plačo

pavšalna nadomestila za starejše (na splošno 

osebe, stare 65 let ali več) in

ločena nadomestila za socialno pomoč

Platforma AGE je bila aktivno

vključena v razpravo EU o

zmanjšanju revščine in je oblikovalce 

politike EU pozvala, naj zagotovijo, da bodo 

prihodnje konvencije redno pregledovale 

napredek, dosežen v državah članicah, na 

področju obravnavanja specifičnosti revščine 

v starosti in spodbujanja socialne vključenosti 

starejših in njihovega udejstvovanja v družbi.  

Platforma AGE in njeni člani bodo nadaljevali 

s spodbujanjem zlasti potrebe po ustreznih 

življenjskih standardih v nacionalnem okviru, 

tj. z uporabo nacionalnih proračunskih 

standardov za starejše prebivalstvo.

Čeprav platforma AGE podpira

ukrepe za boj proti diskriminaciji 

zaradi starosti s strani delodajalcev (npr.

prakse, ki zadevajo osebe, stare 50 do 60 let,

ko se načrtuje odpuščanja) ali ukrepe, ki 

upokojencem omogočajo nadaljevati z 

delom, je ranljivost starejših dandanes 

najpogosteje povezana s pomanjkanjem 

finančnih sredstev starejših. AGE opozarja 

pred razvojem programov za zagotavljanje 

minimalnega dohodka, ki so predvsem 

spodbuda za aktivacijo zaposlovanja, ne da 

bi obenem zagotavljali splošno pravico do 

ustreznega minimalnega dohodka za

dostojanstveno življenje.



ki bodo še dodatno ogrozili dobro počutje ljudi, 

kakovost življenja in dostojanstvo, je nujnejši kot 

kdaj koli prej.
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Prostovoljstvo

V Evropski uniji skoraj 100 milijon državljanov vseh 

starosti svoj čas, nadarjenost in denar posvečajo 

pozitivnemu prispevku k skupnosti s prostovoljnim 

delom v organizacijah civilne družbe, mladinskih 

klubih, bolnišnicah, šolah, športnih klubih itd. 

Številni izmed teh prostovoljcev so starejši od 50 let.

Prostovoljci imajo pomembno vlogo v sektorjih, 

ki so tako raznoliko kot izobraževanje, mladina, 

kultura, šport, okolje, zdravje, socialna oskrba, 

varstvo potrošnikov, humanitarna pomoč, razvojna 

politika, raziskave, enake možnosti in zunanji 

odnosi. To je posebno pomembno v obdobju 

gospodarske krize.

Čeprav prostovoljstvo ni samo po sebi področje, na 

katerem ima EU pristojnosti, se meni, da je aktivno 

izražanje državljanskega udejstvovanja, ki krepi 

skupne evropske vrednote, kot sta solidarnost 

in socialna kohezija, in se ga zato spodbuja na 

različne načine.

Prostovoljno delo starejših je ena izmed tematskih 

prednostnih nalog evropskega leta aktivnega 

staranja in solidarnosti med generacijami 2012 

in se ga je spodbujalo tudi v evropskem letu 

prostovoljstva 2011, ki je okrepilo ozaveščenost 

o pomembnem prispevku prostovoljcev, izmed 

katerih so številni starejši od 50 let, k družbi in 

skupnosti, v kateri živijo. Različni programi EU 

ponujajo priložnosti za financiranje projektov, 

namenjenih starejšim prostovoljcem in aktivnemu 

državljanstvu starejših s čezmejno razsežnostjo ali 

jasno razsežnostjo EU.

PROGRAM EVROPA ZA DRŽAVLJANE
Program Evropa za državljane podpira raznoliko 

paleto projektov in skupin državljanov, ki 

si prizadevajo spodbujati aktivno evropsko 

državljanstvo, tj. pomagati državljanom EU vseh 

starosti in skupinam starejših po EU pri aktivnem 

vključevanju v izvajanje vrednot in ciljev EU. V 

okviru tega programa se posebno pozornost 

posveča spodbujanju prostovoljstva.

VKLJUČITE SE

V trenutnih razmerah, ko večina držav 

članic uveljavlja nadaljnje reze v zagotavljanje 

dopolnilnih dodatkov za starejše, npr dodatki 

za pomoč pri različnih izdatkih, lahko 

člani AGE spodbujajo koncept nacionalnih 

„proračunskih standardov“ za starejše pri 

nacionalnih oblikovalcih politike, ko bodo 

razvijali programe minimalnega dohodka za 

starejše (kadar gre za prispevke na podlagi 

socialne pomoči). 

KORISTNE POVEZAVE IN VIRI

•

•

•

•

Več informacij o delu EU v zvezi s 

socialno zaščito in socialno vključenostjo: 

http://ec.europa.eu/social/main.

jsp?langId=sl&catId=750

Evropska platforma za boj proti revščini in 

socialni izključenosti: http://ec.europa.eu/

social/main.jsp?langId=sl&catId=961

Spletna stran evropskega leta za boj 

proti revščini in socialni izključenosti 

2010: http://ec.europa.eu/employment_

social/2010againstpoverty/index_sl.htm

Priporočilo Evropske komisije o dejavnem 

vključevanju oseb, izključenih s trga dela:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.

do?uri=CELEX:32008H0867:SL:NOT



UKREPI GRUNDTVIG: PROJEKTI 
PROSTOVOLJNEGA DELA STAREJŠIH

Ta ukrep daje starejšim državljanom Evrope 

(starejšim od 50 let) priložnost za sodelovanje v 

prostovoljskih projektih v posameznih evropskih 

državah, ki niso država, iz katere prihajajo, s čimer 

se jim omogoči učenje in izmenjava znanja in 

izkušenj.

Projekti podpirajo partnerstva in izmenjavo starejših 

prostovoljcev med lokalnimi organizacijami 

iz dveh držav, ki sodelujeta v programu EU za 

vseživljenjsko učenje. Vsaka organizacija med 

dveletnim projektom pošlje in gosti do šest 

prostovoljcev. Prostovoljci, ki morajo biti stari 50 

let ali več, običajno preživijo tri do osem tednov 

v tujini in opravljajo delo v okviru projektov na 

področju socialne zaščite, okolja, športa in kulture.

ERASMUS ZA VSE 2014–2020

Evropska komisija predlaga, da prihodnji program za 

vseživljenjsko učenje postane program „Erasmus za 

vse“. O programu se še vedno dogovarjata Evropski 

parlament in Svet (glejte poglavje Večletni finančni 

okvir v delu I). Začel bi se leta 2014 in bi pomembno 

povečal sredstva, namenjena za razvoj znanja in 

spretnosti. Erasmus za vse temelji na domnevi, da 

so naložbe v izobraževanje in usposabljanje ključne 

za sprostitev potenciala ljudi ne glede na njihovo 

starost ali izvor. Pomaga jim okrepiti osebni razvoj, 

pridobiti nova znanja in spretnosti ter poveča 

njihove možnosti za zaposlitev.

PREDLOG EVROPSKEGA 
PARLAMENTA: POBUDA SENIORJI 
V AKCIJI

Martin Kastler, nemški poslanec v Evropskem 

parlamentu, ki je bil poročevalec za poročilo Evropskega 

parlamenta o evropskem letu aktivnega staranja in 

solidarnosti med generacijami 2012, predlaga, da se 

v okviru programa Erasmus za vse posebno pobudo 

posveti Seniorjem v akciji, da bi se spodbujala aktivno 

staranje in prostovoljstvo starejših.

AGE sodeluje z gospodom Kastlerjem, da bi razvila 

pobudo, ki bo podprla usposabljanje in usklajevanje 

starejših prostovoljcev po vsej EU, da se opredeli 

potrebe našega starajočega se prebivalstva v 

skupnostih in prispeva k razvoju inovativnih rešitev, 

ki podpirajo aktivno staranje in solidarnost med 

generacijami.  Takšen program bi dopolnil evropsko 

konvencijo županov za demografske spremembe, 

h kateri pozivajo AGE in številni déležniki (glejte 

poglavji o zdravju in dostopnosti).
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VKLJUČITE SE

VKLJUČITE SE

VKLJUČITE SE

Pri svojih poslancih Evropskega 

parlamenta in nacionalnem ministru za 

izobraževanje se lahko zavzemate za njihovo 

podporo ustreznemu proračunu za program 

Erasmus za vse in tudi za zagotovitev, da bo 

resnično vključeval aktivnosti, ki podpirajo 

starejše prostovoljce. 

Če bi radi sodelovali kot organizacija 

gostiteljica ali pošiljateljica ali kot posameznik, 

lahko vse potrebne informacije (v angleškem, 

francoskem in nemškem jeziku) o tem, kako 

lahko sodelujete, najdete na spletni strani:  

www.ec.europa.eu/education/grundtvig/ 

senior_en.htm

Pridružite se nam in se pri vaših 

poslancih Evropskega parlamenta in

nacionalnih organih zavzemite za takšno 

pobudo Seniorji v akciji za starosti prijazno 

EU. Za informacije o tem, kako lobirati pri 

svojih poslancih Evropskega parlamenta, glejte 

poglavje Evropski parlament v delu III. 
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Spodbujanje zdravja 
in usklajevanje 
nacionalnih sistemov 
zdravstvenega varstva

V skladu s pravom EU mora biti cilj ukrepov EU 

izboljšanje javnega zdravja, preprečevanje bolezni 

ljudi in opredelitev virov nevarnosti za zdravje ljudi. 

Čeprav imajo države članice izključno pristojnost 

za organizacijo in izvajanje zdravstvenih storitev 

in zdravstvene oskrbe v svoji državi, ima EU 

pomembno vlogo pri izboljšanju javnega zdravja v 

Evropi ter ukrepa na različnih področjih, na katerih 

prinaša dodano vrednost ukrepom držav članic.

Staranje prebivalstva postavlja pomembne izzive za 

države članice, ki morajo izpolniti višje zahteve za 

zdravstveno varstvo in svoje zdravstvene sisteme 

prilagoditi potrebam starajočega se prebivalstva, 

obenem pa jih ohraniti trajnostne v družbah z manjšo 

delovno silo. EU aktivno podpira države članice v 

njihovih prizadevanjih za spodbujanje zdravega 

staranja s pobudami za izboljšanje zdravja starejših, 

delovne sile, otrok in mladine ter za preprečevanje 

bolezni v celotnem življenjskem obdobju. EU 

sprejema tudi ukrepe za izboljšanje življenjskih 

pogojev starejših.

Unija usklajuje nacionalne sisteme zdravstvenega 

varstva, da zagotovi svobodo gibanja znotraj EU, 

spremlja grožnje za zdravje v EU, ocenjuje in nadzira 

zdravila za uporabo v humani in veterinarski medicini 

v EU, usklajuje darovanje organov in transplantacije v 

EU, združuje vire o redkih boleznih in raku, optimizira 

zdravstveno varstvo, obravnava zdravstvene dejavnike, 

podpira države članice pri njihovem ukrepanju 

za upravljanje kroničnih in prenosljivih bolezni, 

zmanjšanje neenakosti v zdravstvu, izboljšanje 

varnosti bolnikov in kakovosti sistemov zdravstvenega 

varstva.

KORISTNE POVEZAVE IN VIRI

•

•

•

•

Program Evropa za državljane:

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

Projekti programa Grundtvig za 

prostovoljstvo starejših: www.ec.europa.eu/

education/grundtvig/ senior_en.htm

Program Erasmus za vse: 

www.ec.europa.eu/education/erasmus-for-all

Evropsko leto prostovoljstva:

www.europa.eu/volunteering



PODPORA ZA ZDRAVO STARANJE

V prihodnjih desetletjih bo največji izziv spodbujanje 

zdravega in aktivnega staranja. Več let dobrega 

zdravstvenega stanja bo pomenilo boljšo kakovost 

življenja, večjo neodvisnost in možnost, da starejši 

ostanejo aktivni. Starajoče se prebivalstvo z dobrim 

zdravstvenim stanjem bo pomenilo tudi manjšo 

obremenitev za sisteme zdravstvenega varstva 

in manjše število ljudi, ki se bodo upokojili zaradi 

bolezni. To bi moralo imeti pozitiven učinek na 

gospodarsko rast Evrope.

Evropska komisija je prevzela številne pobude na 

tem področju, da bi predvsem okrepila sodelovanje 

med déležniki (javni organi, zdravstveni delavci, 

industrija, organizacije bolnikov, potrošnikov 

in starejših, raziskovalci itd.), npr. strategija EU 

o alkoholu, platforma EU za prehrano, telesno 

dejavnost in zdravje, skupni ukrep proti raku. Druga 

zanimiva pobuda je s področja duševnega zdravja: 

leta 2008 so različni déležniki EU pod vodstvom 

Evropske komisije sprejeli Evropski pakt za 

duševno zdravje in dobro počutje (glejte koristne 

povezave na koncu tega poglavja). Za olajšanje 

njegovega izvajanja so bila opredeljena različna 

področja, vključno z duševnim zdravjem starejših.

EVROPSKO PARTNERSTVO ZA 
INOVACIJE ZA AKTIVNO IN ZDRAVO 
STARANJE

Novembra 2010 je Evropska komisija z začetkom 

vodilne pobude „Unija inovacij“ začela pilotno 

evropsko partnerstvo za inovacije za aktivno in 

zdravo staranje (EIP AHA). EIP AHA si prizadeva za 

trojni uspeh za Evropo:

Splošni cilj tega pilotnega partnerstva je podaljšati 

povprečno zdravo življenjsko dobo za dve leti. AGE 

Platform Europe je bila zastopana v usmerjevalni 

skupini na visoki ravni, ki se je septembra 2011 

dogovorila o strateškem načrtu izvajanja, ki so se mu 

zavezale vse zainteresirane strani.  Opredeljena so bila 

tri glavna področja:  spodbujanje zdravja in preventiva, 

oskrba in zdravljenje, aktivno in neodvisno življenje. 

Evropsko partnerstvo za inovacije ni program, ki 

ga financira EU, temveč nov proces, ki si prizadeva 

povezati ključne déležnike (končne uporabnike, javne 

organe, industrijo), vse akterje v ciklusu inovacij, od 

raziskav do privzema (prilagoditve), skupaj s tistimi, ki 

se ukvarjajo s standardizacijo in urejanjem. To pilotsko 

partnerstvo akterjem zagotavlja forum, v okviru 

katerega lahko sodelujejo združeni zaradi skupne 

vizije, ki ceni starejše in njihov prispevek k družbi, 

opredelijo in odpravijo morebitne ovire za inovacije 

ter spodbudijo politične in zakonodajne instrumente.
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omogočanje državljanom EU, da živijo zdravo, 

aktivno in neodvisno, ko se starajo,

izboljšanje trajnosti in učinkovitosti sistemov 

socialnega in zdravstvenega varstva,

spodbujanje in izboljšanje konkurenčnosti na 

trgih za inovativne proizvode in storitve, s čimer 

bi se odzvali na izziv staranja na ravni EU in 

svetovni ravni ter ustvarili nove priložnosti za 

podjetja.

Z uporabo možnosti, ki jo

ponuja evropsko partnerstvo

za inovacije za aktivno in zdravo staranje 

(EIP AHA), je AGE vzpostavila virtualno 

omrežje za starosti prijazna okolja ter 

spodbudila različne déležnike in lokalne/

regionalne organe. Omrežje bo nadgradilo 

delo Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) 

in prilagodilo njene smernice za starosti 

prijazna okolja evropskemu kontekstu 

ter omogočilo izmenjavo informacij o 

pomembnih dokumentih in instrumentih 

politik EU. Poleg tega se AGE z obsežno 

koalicijo zainteresiranih strani zavzema za 

začetek konvencije županov za demografske 

spremembe, da vzpostavi potreben politični 

okvir, ki bo povezal lokalne in regionalne 

organe v EU, ki hočejo najti pametne in 

inovativne rešitve za podporo aktivnega in 

zdravega staranja in razvoj starosti prijaznih 

okolij.
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ODPRTA METODA USKLAJEVANJA 
NA PODROČJU ZDRAVSTVENEGA 
VARSTVA IN DOLGOTRAJNE OSKRBE

Čeprav ima EU omejene pristojnosti na področju 

zdravstvenega varstva in dolgotrajne oskrbe, je vse 

bolj potrebno usklajevanje na ravni EU iz različnih 

razlogov: zdravstveni rezultati v EU se zelo razlikujejo 

glede na to, kje živite, glede na narodnost, spol in 

socialnoekonomski položaj; EU si prizadeva za 

pristop „zdravje v vseh politikah“; strukturne sklade 

EU se lahko uporabi za podporo zdravstvene reforme 

in izgradnjo zmogljivosti v regijah, ki potrebujejo 

posebno pomoč; zaradi velikega povpraševanja 

po zdravstvenem osebju v nekaterih državah 

odtekajo kvalificirani viri v drugih, kar poudarja 

potrebo po vseevropskem pristopu; dostop za vse 

do tehnološkega napredka in večjo možnost izbire 

pacientov je treba uravnotežiti s finančno trajnostjo; 

poraba za zdravstveno varstvo v državah EU narašča 

hitreje kot njihovo nacionalno bogastvo; določiti je 

treba prednosti in doseči večjo vrednost za denar.

Boj proti neenakostim v zdravstvu je prednostna 

naloga politike na ravni EU in je vključena v 

platformo proti revščini, saj neenakosti v zdravstvu 

izvirajo predvsem iz socialnih neenakosti. To je 

tudi področje, na katerem je zelo pomembno 

sodelovanje s Svetovno zdravstveno organizacijo. 

Na evropski ravni se izvaja pregled, da bi bolje 

razumeli vzroke in posledice neenakosti v 

zdravstvu med posameznimi evropskimi državami 

in skupinami prebivalstva. Prve ugotovitve 

kažejo, da je diskriminacija zaradi starosti med 

najpomembnejšimi prikritimi zadevami.

USKLAJEVANJE ZDRAVSTVENIH 
STORITEV IN IN STORITEV OSKRBE

Kljub zelo omejenim pristojnostim EU na področju 

zdravja, nedavni dogodki kažejo, da narašča potreba 

po boljšem usklajevanju med državami članicami 

EU na področju zagotavljanja zdravstvenih 

storitev in storitev oskrbe, predvsem ker pravica 

do prostega gibanja znotraj EU zahteva ukrep EU 

v tem sektorju. Poleg tega se vse države članice 

EU soočajo s skupnimi izzivi na tem področju z 

naraščajočim povpraševanjem po zdravstvenem 

varstvu in vse večjimi proračunskimi omejitvami.

Zato si Evropska komisija prizadeva olajšati 

sodelovanje med državami članicami na različnih 

področjih, kot je delovna sila za zdravstveno varstvo, 

kjer se migracije znotraj EU povečujejo, zaradi 

česar se zastavljajo vprašanja, kot so priznanje 

kvalifikacij, pomanjkanje osebja, beg možganov 

med državami članicami itd. Različne pobude si 

prizadevajo odzvati se na te izzive v okviru vodilne 

pobude „Nova znanja za nova delovna mesta“, 

ki obravnava potrebo po usposabljanju večjega 

števila osebja v sektorju zdravstvenega varstva in 

socialne oskrbe (glejte poglavje o zaposlovanju).

Drugo vprašanje je čezmejna mobilnost bolnikov.  

Čeprav gre za še vedno omejen pojav, EU skrbno 

spremlja njegov morebitni učinek na nacionalne 

sisteme zdravstvenega varstva. EU je na primer 

leta 2011 sprejela direktivo o uveljavljanju pravic 

pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu28, 

ki dopolnjuje obstoječe usklajevanje sistemov 

socialne varnosti v EU.

28     Direktiva 2011/24

Dostop do zdravstvenega 
varstva med selitvijo znotraj EU

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja je 

brezplačna kartica, ki vam omogoča dostop do 

medicinsko nujnega zdravstvenega varstva, ki 

ga zagotavlja država, med začasnim bivanjem v 

kateri koli izmed 27 držav članic EU, na Islandiji, 

na Norveškem, v Lihtenštajnu in Švici. Ko 

pokažete svojo evropsko kartico zdravstvenega 

zavarovanja, boste deležni zdravljenja pod 

enakimi pogoji in za enako ceno (v nekaterih 

državah brezplačno) kot osebe, zavarovane 

v tej državi. Zavedajte se, da se sistemi 

zdravstvenega varstva posameznih držav 

razlikujejo. Storitve, ki so doma brezplačne, 

v drugi državi morda niso. Za več informacij 

kontaktirajte vašo zdravstveno zavarovalnico, 

ki vam bo posredovala podrobna pravila in 

postopke, ki jih je treba upoštevati (glejte 

tudi povezavo na spletno stran o evropski 

kartici zdravstvenega zavarovanja v koristnih 

povezavah na koncu tega poglavja).

DOBRO JE VEDETI



Iz vseh teh razlogov EU spodbuja usklajevanje 

nacionalnih politik zdravstvenega varstva z odprto 

metodo usklajevanja s posebnim osredotočanjem 

na dostop, kakovost in trajnost. Ključni cilji so:

izboljšati dostop do spodbujanja zdravja, 

preprečevanja bolezni in kurativne oskrbe s/z:

povečati kakovost zdravstvenih storitev s/z:

zagotoviti trajnost zdravstvenih sistemov z 

racionalnejšo rabo finančnih virov z:

izogibati se premajhnemu financiranju sistemov 

zdravstvenega varstva in vzpostaviti izvedljivo 

podlago za prispevke z:

Redno se organizira medsebojne preglede, da se 

državam članicam omogoči razpravo o določenih 

temah in izmenjavo mnenj. Posamezna država 

predlaga temo in predloži dokument, o katerem 

razpravlja z drugimi državami in zunanjimi déležniki. 

AGE Platform Europe je redno povabljena k 

sodelovanju pri strokovnih pregledih in zaradi svojih 

strokovnjakov lahko prispeva k njim.

Glede na vse večji pomen te teme je Evropska 

komisija začela z izvajanjem poglobljene analize 

sektorja dolgotrajne oskrbe, o čemer je razpravljala 

z Odborom za socialno zaščito. Leta 2012 in 2013 

bosta objavljena dva dokumenta, v katerih bo povzet 

pregled razmer in opredeljeni najpomembnejši izzivi, 

s katerimi se soočajo države članice.

Leta 2010 je Svet sprejel Prostovoljni evropski okvir 

kakovosti za socialne storitve, ki ga je pripravil 

Odbor za socialno zaščito. Cilj tega prostovoljnega 

okvira je razviti enotno razumevanje socialnih storitev 

v EU z določitvijo načel kakovosti, ki bi jim morale 

ustrezati te storitve. Poleg tega bo okvir kakovosti s 

predlaganim nizom metodoloških smernic v pomoč 

javnim organom, ki so zadolženi za organizacijo in 

financiranje socialnih storitev, da na ustrezni ravni 

razvijejo posebna orodja za opredeljevanje, merjenje 

in vrednotenje kakovosti socialnih storitev. Torej ga je 

mogoče uporabljati kot referenco za opredeljevanje, 

zagotavljanje, vrednotenje in izboljševanje kakovosti 

socialnih storitev.

Glede na obseg socialnih storitev bo naslednji 

korak prilagoditev tega okvira različnim sektorjem. 

Dolgotrajna oskrba je sektor, v katerem je to 

predvideno iz različnih razlogov in predvsem zato, 

ker narašča težnja k privatizaciji sektorja in 

ker ponudniki storitev vse pogosteje delujejo
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krajšimi čakalnimi dobami

doseganjem vseh delov prebivalstva z

univerzalnim zavarovalnim kritjem in gmotno 

dostopno oskrbo

zmanjšanjem geografskih razlik glede 

razpoložljivosti in kakovosti oskrbe

obravnavanjem kulturnih in jezikovnih ovir pri 

uporabi storitev

oskrbo, ki je bolj osredotočena na pacienta

učinkovitim in varnim zdravljenjem in opremo

obsežnejšo rabo medicine, temelječe 

na dokazih, in ocenjevanja zdravstvene 

tehnologije (EUnetHTA)

večjo uporabo učinkovitih programov za 

preprečevanje raka, srčno-žilnih bolezni in

nalezljivih bolezni (cepljenje)

boljšim povezovanjem/usklajevanjem med: 

primarno oskrbo, sekundarno in terciarno 

zunajbolnišnično in bolnišnično oskrbo, 

medicinsko, zdravstveno, socialno in paliativno 

oskrbo

obsežnejšo uporabo generičnih zdravil

osredotočanjem na primarno oskrbo – sistemi 

napotitve na sekundarno oskrbo

zmanjšanje števila bolnišničnih in povečanje 

števila zunajbolnišničnih pacientov

poenostavitvijo upravnih postopkov

osredotočanjem specializirane oskrbe v centrih 

odličnosti

krepitvijo spodbujanja zdravja in preprečevanja 

bolezni

boljšim usklajevanjem oskrbe

zagotavljanjem zadostnih človeških virov 

za zdravstvo z dobrim usposabljanjem, 

motivacijo in delovnimi pogoji, obravnavanjem 

neravnovesij v različnih kategorijah osebja
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naložbe v usposabljanje osebja itd. Evropska 

komisija poleg tega podpira projekte EU za boj 

proti zlorabi starejših in še zlasti projekte, katerih 

cilj je izboljšanje poznavanja te teme: izmenjava 

najboljših praks, oblikovanje vseevropskih orodij 

za preprečevanje zlorabe starejših z informiranjem 

oskrbovalcev, raziskovalni projekti o pojavnosti in 

učinku zlorabe starejših itd.

S prihodnjim programom EU za pravice, enakost 

in državljanstvo, o katerem trenutno potekajo 

pogajanja, njegov začetek pa je načrtovan za 

leto 2014, bo EU lahko nadaljevala s podpiranjem 

pobud za boj proti zlorabi starejših kot nadaljevanje 

sedanjega programa Daphne, katerega cilj je 

prispevati k preprečevanju in boju proti vsem 

oblikam nasilja nad ogroženimi skupinami.

FARMACEVTSKE ZADEVE

Farmacevtski sektor v velikem obsegu ureja EU v 

interesu:

čezmejno in izkoriščajo možnosti, ki jih ponuja 

notranji trg. Dolgotrajna oskrba je hitro rastoč in 

spreminjajoč se „trg“ zaradi staranja prebivalstva, 

kakovost pa je ključnega pomena, ko gre za varstvo 

potrošnikov.

ZLORABA STAREJŠIH

V zadnjih nekaj letih je zloraba starejših postala 

pomembna tema razprav v EU. Marca 2008 je 

Evropska komisija organizirala konferenco na temo 

„Zaščita dostojanstva starejših – preprečevanje 

zlorabe in zanemarjanja starejših“, naslednja 

predsedstva EU pa so prav tako pokazala svojo 

zavezanost boju proti zlorabi starejših. Evropski 

parlament je z veliko večino sprejel resolucijo o 

dolgotrajni oskrbi starejših in Evropsko komisijo 

pozval, naj pripravi posvetovanje o zlorabi 

starejših in zaščiti starejših v okviru institucionalne 

in socialne oskrbe. Druge pobude nekaterih 

poslancev Evropskega parlamenta so podprle 

aktivnejšo vlogo EU v boju proti zlorabi starejših. 

Leta 2011 je Evropska komisija pripravila obsežno 

konferenco o zlorabi in dostojanstvu starejših, 

na kateri so različne zainteresirane strani imele 

možnost opozoriti na dokumente EU, ki bi lahko 

vplivali na boj proti zlorabi starejših, kot so povečanje 

kakovosti dolgotrajne oskrbe, spodbujanje 

pravic ranljivih potrošnikov, zagotavljanje boljše 

zaščite in podpora neformalnim oskrbovalcem, 

Odbor za socialno zaščito (OSZ)

je oblikoval delovno skupino za 

zadeve, povezane s staranjem, v kateri ima 

večina držav članic svojega predstavnika. AGE 

je resno vabljena na seje delovne skupine 

o staranju Odbora za socialno zaščito, na 

katerih potekajo razprave o vprašanjih 

dolgotrajne oskrbe in se predstavi napredek 

projekta WeDO (www.wedo-partnership.eu),

evropskega projekta, ki ga vodi AGE in je 

namenjen spodbujanju dobrega počutja in 

dostojanstva starejših, potrebnih oskrbe in 

podpore, in preprečevanju zlorabe starejših s 

spodbujanjem kakovosti dolgotrajne oskrbe. 
S podporo programa Daphne je 

AGE z mrežo 11 partnerskih 

organizacij pripravila „Evropsko listino 

pravic in odgovornosti starejših, potrebnih 

dolgotrajne oskrbe in podpore“ in 

spremljevalni priročnik kot del „projekta 

Eustacea – evropska strategija za boj proti 

zlorabi starejših“ (2008–2010).  Do teh 

dokumentov lahko dostopate na spletni 

strani:  www.age-platform.eu/en/daphne

•

•

zagotavljanja najvarnejših, najučinkovitejših in 

najbolj kakovostnih medicinskih izdelkov,

nadaljnjega razvoja enotnega trga EU 

za farmacevtske izdelke za krepitev 

konkurenčnosti in raziskav evropske 

farmacevtske industrije.



Evropski parlament, Svet in Komisija se trenutno 

pogajajo o pomembnih zadevah. Leta 2008 je 

Evropska komisija predložila različna besedila, 

zbrana v „farmacevtskem svežnju“. Zajema tri 

zakonodajne predloge, ki so pomembni za 

starejše:

EU namerava pregledati drugi dve pomembni 

pravni besedili, ki zadevata starejše:

Poleg številnih zakonodajnih besedil, ki urejajo celotni 

farmacevtski sektor, ima Evropska unija tudi svojo 

agencijo za zdravila: Evropsko agencijo za zdravila 

(EMA). EMA je decentraliziran organ s sedežem v 

Londonu, njena glavna odgovornost pa sta varstvo in 

spodbujanje javnega zdravja in zdravja živali s presojo 

zdravil in nadzorom nad njimi.

EMA ima pomembno vlogo pri zaščiti zdravja 

vseh državljanov, vključno s starejšimi. Sodeluje 

z regulativnimi organi, farmacevtskimi podjetji, 

organizacijami bolnikov in potrošnikov ter 

zdravstvenimi delavci, da bi pripravila usklajene 

standarde za razvoj, preskušanje, odobritev in uporabo 

zdravil.

Sredi prejšnjega desetletja je bila oblikovana 

delovna skupina za bolnike in potrošnike, da bi 

pripravljala poročila za Evropsko agencijo za zdravila 

in njene znanstvene odbore za humano medicino 

o vseh zadevah, ki v zvezi z medicinskimi proizvodi 

neposredno ali posredno zadevajo bolnike in 

potrošnike.
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zakonodajo o ponarejenih zdravilih, sprejeto

junija 2011, da se prepreči vstop ponarejenih 

zdravil v zakonito oskrbovalno verigo;

zakonodajo o farmakovigilanci, ki velja

od julija 2012 in katere cilj je boljši nadzor nad 

zdravili in s tem zagotavljanje večje varnosti 

za paciente z omogočanjem usklajevanja 

informacij med nacionalno ravnjo in ravnjo EU, 

olajšanjem postopka sporočanja za zdravstvene 

delavce in paciente ter boljšim obveščanjem 

pacientov o novih zdravilih, ki so še vedno pod 

nadzorom;

zakonodajo o informacijah za paciente

za zdravila na recept, ki jo je Komisija 

predlagala februarja 2012 (še ni sprejeta) 

in katere cilj je opredeliti pravo ravnotežje 

med potrebo pacientov po informiranju 

in potrebnim nadzorom nad podanimi 

informacijami.

Direktivo o kliničnem preskušanju zdravil iz 

leta 2001. To je lahko priložnost, da se zagotovi 

vključitev starejših v klinična preskušanja, zaradi 

česar bodo zdravila, namenjena starejšim, 

varnejša in učinkovitejša.

Direktivi o medicinskih pripomočkih, ki sta bili 

sprejeti v devetdesetih letih 20. stoletja zaradi 

izboljšanja varnosti vrste proizvodov, kot so 

srčni spodbujevalniki ali kolčne proteze, in 

načina njihove odobritve na trgu EU.

Kako sodelovati
pri poročanju o zdravilih

Z novo zakonodajo o farmakovigilanci bodo 

pacienti lahko sporočali težave, ki jih morda 

imajo s svojimi zdravili, prek svojega zdravnika 

ali neposredno nacionalnemu regulativnemu 

organu za zdravila v svoji državi. Poročila o

morebitnih neželenih učinkih zdravila se nato 

pošlje Evropski agenciji za zdravila (glejte 

spodaj), ki te podatke objavi, tako da lahko 

zainteresirane strani, vključno s širšo javnostjo, 

dostopajo do informacij, ki jih evropski 

regulativni organi uporabljajo za pregled 

varnosti zdravila ali zdravilne učinkovine. 

V Sloveniji je za to področje pristojna 

Javna agencija RS za zdravila in medicinske 

pripomočke.

DOBRO JE VEDETI
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Cilj vodilne pobude „digitalna  agenda za Evropo“ 

(ena izmed sedmih vodilnih pobud strategije 

Evropa 2020, omenjene v delu I) je prispevati k 

temu področju, Evropska komisija pa pripravlja 

akcijski načrt za e-zdravje 2012–2020, ki države 

članice poziva k prilagojenim nacionalnim in 

regionalnim strategijam za e-zdravje kot odziv na 

njihove potrebe. Sočasno se pripravljajo pobude za 

okrepitev sodelovanja med državami članicami na 

tem področju, predvsem za razpravo o vprašanjih, 

kot so standardi, interoperabilnost in povezljivost 

vsebine in sistemov.

ZDRAVSTVENI FORUMI EU

Cilj Foruma za zdravstveno politiko je združiti 

evropske platforme, ki zastopajo zainteresirane 

strani na področju zdravstva, da zagotovi odprtost 

in preglednost zdravstvene strategije EU in njeno 

odzivanje na pomisleke javnosti. Ponuja priložnost 

za organizirana posvetovanja, izmenjavo mnenj in 

izkušenj o vrsti zadev ter pomoč pri izvajanju in 

spremljanju posebnih pobud.

Forum si prizadeva zajeti štiri skupine organizacij:

Forum EU za zdravstveno politiko se sestaja dvakrat 

letno v Bruslju in vsako drugo leto organizira odprti 

forum. Evropsko združenje za javno zdravje (EPHA) 

deluje kot sekretariat foruma.

Pred nekaj leti je Evropska komisija oblikovala skupino 

déležnikov za e-zdravje, da bi organizirala dialog 

z različnimi zainteresiranimi stranmi, vključenimi 

v e-zdravje: predvsem industrijo, predstavniki 

uporabnikov, vključno z zdravstvenimi delavci, 

predstavniki bolnikov in potrošnikov, bolnišnicami 

in zdravstvenimi zavarovalnicami. Njegova 

najpomembnejša vloga je prispevati k pripravi 

zakonodaje in razvoju politike, ki zadevata e-zdravje.

E-ZDRAVJE

Spodbujanje e-zdravja je še ena ključna prednostna 

naloga EU. Delo na tem področju zajema številne 

različne zadeve, kot sta prenos informacij med 

zdravstvenimi delavci in institucijami ter uporaba 

rešitev e-zdravja za spremljanje stanja pacientov. 

e-zdravje ponuja zanimive priložnosti, kot je 

olajšanje usklajevanja zdravstvenega varstva in 

socialne oskrbe, kar je ključnega pomena za starejše, 

vendar pa izpostavlja tudi pomisleke, povezane z 

varstvom podatkov in etičnimi vprašanji, ki so v 

zdravstvu zelo občutljivi.

Platforma AGE je članica 

delovne skupine za bolnike in 

potrošnike Evropske agencije za zdravila 

(EMA). Dva strokovnjaka, ki ju imenuje AGE 

Platform Europe, sta redno vabljena na 

zasedanja EMA. Poleg tega pregledujeta 

navodila za uporabo ali posebna gradiva, ki 

zadevajo zdravila, ter podajata nasvete in 

mnenja o vprašanjih, ki zadevajo starejše.  

AGE prav tako razširja informacije in 

opozorila, ki jih EMA objavi o zdravilih za 

starejše, s čimer pripomore

k širjenju novic v EU. 

•

•

•

•

nevladne organizacije na področju javnega 

zdravja in organizacije bolnikov,

organizacije, ki zastopajo zdravstvene delavce, 

in sindikate,

ponudnike zdravstvenih storitev in zdravstvene 

zavarovalnice,

gospodarske subjekte, ki so zainteresirani za 

spodbujanje, zaščito in izboljšanje zdravja  ter 

so jim zavezani.

Leta 2011 je EMA sprejela strategijo o

zdravilih za geriatrično rabo. Ta strategija 

odraža obstoječo strategijo o zdravilih za 

pediatrično rabo in je zelo pomembna zaradi

izzivov v smislu varnosti, prilagojenih zdravil, 

neželenih učinkih zdravil pri starejših, 

polifarmacije itd. Oblikovana je bila skupina 

strokovnjakov za geriatrično medicino, da bi 

podprla delo EMA in jo trenutno večinoma 

sestavljajo geriatri. EMA ima na svoji spletni 

strani tudi posebno rubriko o zdravilih za 

starejše (glejte koristne povezave).

DOBRO JE VEDETI
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AGE je članica Foruma EU za 

zdravstveno politiko in skupine 

déležnikov za e-zdravje ter tudi EPHA, da tako 

izraža pomisleke in pričakovanja starejših v 

zvezi z zdravstvenimi vprašanji. 

KORISTNE POVEZAVE IN VIRI

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Portal EU za zdravje:

http://ec.europa.eu/health-eu/index_sl.htm 

Portal EU „Tvoja Evropa“ o zdravju: 

http://europa.eu/youreurope/citizens/health/

index_sl.htm 

Evropski pakt za duševno zdravje in dobro 

počutje: http://ec.europa.eu/health/mental_

health/policy/index_sl.htm 

Unija inovacij: www.ec.europa.eu/research/

innovation-union/ index_en.cfm

Digitalna agenda za Evropo: www.ec.europa.

eu/information_society/ digital-agenda/index_

en.htm

Evropsko partnerstvo za inovacije za 

aktivno in zdravo staranje: www.ec.europa.

eu/research/innovation-union/ index_

en.cfm?section=active-healthy-ageing

EKZZ – Evropska kartica zdravstvenega 

zavarovanja (informacije v vseh jezikih 

EU): http://ec.europa.eu/social/main.

jsp?langId=sl&catId=559 

Usklajevanje sistemov socialne varnosti 

na ravni EU: http://ec.europa.eu/social/main.

jsp?langId=sl&catId=850

Evropski prostovoljni okvir kakovosti za 

socialne storitve: http://register.consilium.

europa.eu/pdf/sl/10/st16/st16319.sl10.pdf

Odbor za socialno zaščito: www.europa.eu/

legislation_summaries/ employment_and_

social_policy/social_ protection/c10119_en.htm

Evropska agencija za zdravila:

www.ema.europa.eu/ema

Strategija EMA o zdravilih za geriatrično rabo: 

www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_ 

library/Other/2011/02/WC500102291.pdf

Spletna stran EMA o zdravilih za 

starejše: www.emea.europa.eu/ema/

index.jsp?curl= pages/special_topics/

general/general_ content_000249.

jsp&mid=WC0b01ac058004cbb9

Izvajalska agencija za zdravje in potrošnike:

www.ec.europa.eu/eahc

SZO Evropa: www.euro.who.int/en

Neenakosti v zdravstvu in pregled SZO:

www.instituteofhealthequity.org

Forum za evropsko zdravstveno politiko: 

www.ec.europa.eu/health/interest_groups/ eu_

health_forum/policy_forum/index_en.htm

Evropsko združenje za javno zdravje: 

www.epha.org

Program financiranja Daphne III: www.

ec.europa.eu/justice/grants/programmes/ 

daphne/index_en.htm

Nova publikacija EU, ki predstavlja

33 projektov, ki jih financirajo programi EU 

za zdravje: „Zdravje za EU v 33 zgodbah 

o uspehu“ www.ec.europa.eu/health/

programme/ docs/success_stories_full_en.pdf

DOBRO JE VEDETI



48 | Aktivni starejši državljani za Evropo: Priročnik o EU

Splošni cilj skupnega načrtovanja je združitev 

nacionalnih raziskav zaradi boljše rabe dragocenih 

evropskih virov za javne raziskave in razvoj ter 

učinkovitejšega obravnavanja skupnih evropskih 

izzivov na nekaterih ključnih področjih. Dve pobudi 

skupnega načrtovanja sta posebno pomembni za 

starejše:

Raziskave
in inovacije

Raziskave staranja so že nekaj let ključna prednostna 

naloga. Številni programi EU za raziskave so 

financirali obsežne raziskovalne projekte o zdravju 

in dolgotrajni oskrbi, novih tehnologijah, prometu, 

socialnem in gospodarskem učinku staranja, 

starejših delavcih, vprašanjih spola itd. Glede na 

demografska gibanja v Evropi bodo raziskave 

staranja ostale prednostna naloga politike in 

znanosti, sodelovanje starejših pa je vzbudilo 

pomembno pozornost na področju raziskav in 

tudi politike.  Vsa ta prizadevanja so namenjena 

podpori državam članicam pri razvoju inovativnih 

rešitev, da bi se tako odzvale na različne izzive, ki so 

posledica demografskega staranja.

GLAVNI PROGRAMI FINANCIRANJA 
RAZISKAV

Evropska unija zagotavlja številne priložnosti 

za financiranje raziskovalnih projektov. 

Najpomembnejši sta:

USKLAJEVANJE
IN ZDRUŽEVANJE VIROV EU

Evropska komisija od leta 2008 podpira boljše 

usklajevanje raziskav na ravni EU in države 

članice spodbuja k pripravi pobud skupnega 

načrtovanja. 

Delovanje AGE: Na ravni EU je 

AGEčlanica svetovalnega odbora 

združenja AAL in lahko zato zagotovi 

povratne informacije o tem programu, 

njegovih prednostnih nalogah in projektih, 

ki jih financira. 

•

•

•

•

•

cilj skupnega programa Podpora iz okolja pri 

samostojnem življenju (AAL JP) je izboljšanje 

kakovosti življenja starejših in krepitev industrije 

v Evropi z uporabo IKT. Evropska komisija ni del 

izvajalske strukture, vendar pa prispeva znatno 

finančno podporo; dejavnost financiranja na 

splošno izvaja združenje AAL, katerega članice 

so nacionalne organizacije za financiranje 

raziskav v 20 državah članicah EU.

pobuda skupnega načrtovanja „Več let – boljše 

življenje“ o starajočem se prebivalstvu na 

raziskovalnih področjih, kot npr. kako zadržati 

ljudi na trgu dela, kako starejšim pomagati, da 

ostanejo čim dlje aktivni, zdravi in imajo boljšo 

kakovost življenja, in kako naše prihodnje 

sisteme oskrbe narediti trajnostne.

skupni program EU za nevrodegenerativne 

bolezni (JPND), katerega končni cilj je najti 

zdravila za nevrodegenerativne bolezni (npr. 

Alzheimerjevo bolezen, demenco) in omogočiti 

zgodnjo diagnozo za zgodnje ciljno zdravljenje 

z boljšim usklajevanjem raziskovalnih 

prizadevanj in virov na ravni EU.

sedmi okvirni program (7. OP 2007–2013),

ki bo leta 2014 postal pobuda Obzorje 2020, 

je eno glavnih orodij financiranja za evropske 

projekte in podpira obsežne projekte, 

namenjene dolgoročnim raziskavam (časovni 

okvir 5–10 let);

Okvirni program za konkurenčnost in 

inovativnost (CIP) spodbuja boljše sprejemanje 

in uporabo informacijskih in komunikacijskih 

tehnologij (IKT) ter spodbuja večjo uporabo 

obnovljive energije in energetsko učinkovitost. 

Osredotoča se na fazo uvajanja in zato podpira 

preskušanja in razvoj poslovnega scenarija.



Poglavje 2 | ukrepi EU za spodbujanje pravic starejših | 49

Organizacije civilne družbe,

kot je AGE, imajo pomembno

vlogo pri podpori vključevanja končnih 

koristnikov v raziskovalne projekte, ki 

jih financira EU. Njihova vloga je izraziti 

vizije in pomisleke starejših ter podati 

povratne informacije, pri čemer se med 

drugim osredotočajo na kakovost življenja, 

zdravstvene potrebe, zadržanost pri uporabi 

novih tehnologij, vprašanja mobilnosti in 

dostopnosti. 

CELOVIT PRISTOP ZA ZAGON RASTI 
IN OBRAVNAVANJE TRENUTNIH 
DRUŽBENIH IZZIVOV

Sprejetje splošnejšega in celovitega pristopa, ki 

bo obravnaval različne posebne vidike raziskav in 

staranja ter upošteval mnenja in interese različnih 

déležnikov, je zdaj potrebno za obravnavanje 

zapletenosti vprašanja in izzivov, ki jih zastavlja 

demografsko staranje.

Evropski inštitut za tehnologijo bo poleg evropskega 

partnerstva za inovacije za aktivno in zdravo 

staranje (EIP AHA) (glejte poglavje o zdravju v delu 

II) začel leta 2014 izvajati tudi skupnost znanja in 

inovacij (SZI) o zdravem življenju in aktivnem 

staranju z vseživljenjskim pristopom.

VKLJUČEVANJE UPORABNIKOV, 
KLJUČNO NAČELO EU

Raziskave EU uporabljajo različna merila za 

uspešnost in učinkovitost, med drugim tudi 

vključevanje končnih koristnikov raziskav. 

Vključevanje uporabnikov se je izkazalo za ključno: 

raziskave, inovacije in naložbe bi imele manjši 

učinek, če jih ne bi vodile potrebe in interesi ciljnega 

prebivalstva. Zaradi tega se starejše vse pogosteje 

vključuje vanje, njihove predstavniške organizacije 

pa se vse večkrat poziva, naj opredelijo potrebe 

starejših v zvezi s številnimi temami raziskav na 

nacionalni in tudi evropski ravni.

Starejši so lahko vključeni v posamezne faze od 

opredelitve načrta raziskav in zasnove vprašanja 

raziskav do širjenja rezultatov in sodelovanja v 

morebitnih nadaljnjih projektih.

VKLJUČITE SE

Na nacionalni ravni se lahko 

organizacije starejših pridružijo projektom EU 

ali projektom skupnih programov, ki jih vodijo 

univerze, MSP, lokalni in regionalni organi itd. 

Vaše sodelovanje je ključno, da se zagotovi 

upoštevanje vidika uporabnika. Za vsako 

priložnost za financiranje Evropska komisija 

ne samo zagotovi vse informacije na spletu 

na za to namenjenih spletnih straneh, ampak 

tudi vzpostavlja nacionalne kontaktne točke. 

Informacije o nacionalnih kontaktnih točkah 

najdete na spletni strani posameznega 

programa (glejte koristne povezave spodaj).

KORISTNE POVEZAVE IN VIRI

•

•

Evropski inštitut za tehnologijo (EIT):

www.eit.europa.eu

Skupnosti znanja in inovacij (SZI): www.eit.

europa.eu/kics1/knowledge-and- innovation-

communities/overview.html
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Dostopnost blaga 
in storitev

Kljub dejstvu, da se prebivalstvo stara, okolje, v 

katerem živi večina Evropejcev, ni prilagojeno 

naraščajočemu številu starejših in invalidov. 

Fizične ovire številnim preprečujejo dostop 

do storitev, blaga in izdelkov.  Pomanjkljiva 

dostopnost je zlasti težavna na območjih, kjer se 

odvija vsakodnevno življenje, kot so grajeno okolje 

(npr. tlaki, objekti na prostem itd.), stanovanja (npr. 

dvigala v stavbah), informacijske in komunikacijske 

tehnologije (npr. računalnik, telefon), prevoz (npr. 

avtobusi, avtomobili), samopostrežni terminali 

(npr. bankomati, prodajni avtomati za vozovnice) 

itd. Dostopnost blaga in storitev za vse je nujno 

potrebna, da se starajočemu se prebivalstvu 

omogoči samostojno življenje, aktivno sodelovanje 

v družbi in izpolnjevanje pravic in obveznosti kot 

enakovredni državljani.

To je vse bolj pereče vprašanje na ravni EU, za 

povečanje dostopnosti pa obstaja več možnosti.

Evropsko leto aktivnega staranja in solidarnosti 

med generacijami 2012 ponuja dobro priložnost 

za uveljavitev tega vprašanja na politični agendi 

in poziva k oblikovanju starosti prijazne EU kot 

zahteve za uresničitev aktivnega staranja. Poleg  

tega Konvencija ZN o pravicah invalidov (glejte del 

I) določa, da Evropska unija in države članice, ki 

so ratificirale ta instrument, sprejemajo potrebne 

ukrepe za spoštovanje tega mednarodnega 

besedila. Na ravni EU obstajajo različna orodja za 

izboljšanje dostopnosti, predvsem zakonodajne in 

standardizacijske pobude.

•

•

•

•

•

•

•

•

Pobude skupnega načrtovanja: 

www.ec.europa.eu/research/era/areas/ 

programming/joint_programming_en.htm

Raziskovalni programi Evropske komisije 7. 

OP: www.cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

Obzorje 2020: www.ec.europa.eu/research/

horizon2020/ index_en.cfm?pg=h2020

Okvirni program za konkurenčnost in

inovativnost (CIP):

http://ec.europa.eu/cip/index_sl.htm

Skupni program Podpora iz okolja pri 

samostojnem življenju (AAL JP):

www.aal-europe.eu

Pobuda skupnega načrtovanja „Več let – 

boljše življenje“:

www.jp-demographic.eu

Skupni program EU za nevrodegenerativne 

bolezni (JNPD): 

www.neurodegenerationresearch.eu/home

Za celovit pregled programov financiranja: 

http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_

sl.htm
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AGE skupaj z obsežno mrežo

déležnikov vodi kampanjo, ki 

podpira oblikovanje starosti prijaznih okolij 

na lokalni, regionalni in nacionalni ravni ter 

ravni EU z ustanovitvijo konvencije županov 

EU za demografske spremembe (obstaja 

že konvencija županov EU za podnebne 

spremembe). Za več informacij o mreži in/ali 

pridružitev mreži obiščite spletno stran: 

www.age-platform.eu/en/component/ 

content/article/1457

EVROPSKI AKT O DOSTOPNOSTI

Evropska komisija v svojem delovnem programu za 

leto 2012 predvideva sprejetje Akta o dostopnosti, 

vrste zakonodajnih ukrepov za izboljšanje 

dostopa do blaga in storitev za invalide in starejše, 

utemeljenih na konceptu „oblikovano za vse“. 

Namen tega predloga je nagovoriti javne organe 

v zvezi z javnimi naročili blaga in storitev na eni 

strani in proizvajalce blaga, distributerje, prodajalce 

in ponudnike storitev na drugi strani. Ti bodo 

imeli koristi od evropskega usklajenega okvira za 

dostopno blago in storitve.

 

KAMPANJA ZA SPLETNO 
DOSTOPNOST

Komisija pregleduje tudi možnosti za predlog o 

spletni dostopnosti spletnih strani javnega sektorja 

in spletnih strani, ki zagotavljajo osnovne storitve 

za javnost. Ta predlog je bil predviden v vodilni 

pobudi „Digitalna agenda za Evropo“ (ena izmed 

sedmih vodilnih pobud strategije Evropa 2020, 

omenjenih v delu I), ki poudarja dostopnost za 

invalide in starejše na področju nove tehnologije 

(IKT) in je zelo pomembna za spodbujanje enakega 

dostopa do informacij za vse, zlasti ker se starejši in 

invalidni potrošniki soočajo z velikimi težavami pri 

dostopanju do spletnih javnih storitev na številnih 

področjih, kot so izobraževanje, zdravje, socialna 

zaščita, zaposlovanje, prevoz, bančništvo in 

stanovanja. Države članice poziva, naj zagotovijo, 

da so javne e-storitve in spletne strani, zlasti sistemi 

za elektronsko glasovanje, dostopni vsem, kar je 

bistvena zahteva za omogočanje državljanom, 

da sodelujejo na volitvah. Poudarja tudi, da je 

treba potrebe starejših in invalidov upoštevati od 

samega začetka in v celotni proizvodni verigi, da bi 

razvili dostopne proizvode in storitve IKT, vključno 

s proizvodi e-zdravja.

Za boj proti tej digitalni vrzeli se je AGE Platform 

Europe leta 2011 pridružila kampanji, ki jo vodijo 

ANEC (Evropski glas potrošnikov pri standardizaciji), 

EBU (Evropska zveza slepih) in EDF (Evropski 

invalidski forum) in si prizadeva za dostopnost 

spletnih strani za vse.

VKLJUČITE SE

Evropski akt o dostopnosti bo 

ključnega pomena za oblikovanje starosti 

prijazne EU. Ko ga bo Komisija objavila, lahko 

pripomorete k njegovemu sprejetju s strani 

Evropskega parlamenta in Sveta z lobiranjem 

pri poslancih Evropskega parlamenta in 

pristojnih nacionalnih organih (tistih, ki 

obravnavajo zadeve v zvezi z nediskriminacijo 

in invalidnostjo), da bi tako zagotovili, da ga 

bosta Svet in Parlament natančno preučila.

Na temelju spoštovanja raznolikosti ljudi

koncept „oblikovano za vse“ pomeni 

prilagoditev okolij, proizvodov in storitev, 

tako da lahko vsak ne glede na starost, spol, 

sposobnost ali kulturno ozadje na enaki 

osnovi sodeluje pri oblikovanju naše družbe 

v vseh vrstah dejavnosti (npr. gospodarskih, 

socialnih, kulturnih, razvedrilnih in 

rekreacijskih).

DOBRO JE VEDETI
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STANDARDIZACIJA: TEHNIČNA 
POT DO DOSTOPNOSTI

Standardizacija je zelo pomembna za izboljšanje 

dostopnosti, saj lahko to tehnično orodje od 

samega začetka olajša razvoj dostopnega blaga 

in storitev. Kljub temu standardi ne spremljajo 

dostopnosti samodejno, saj je veliko odvisno 

od njihove vsebine in načina njihove priprave. 

Predstavniki potrošnikov vse aktivneje sodelujejo 

pri standardizaciji na ravni EU preko združenja 

Evropski glas potrošnikov pri standardizaciji 

(ANEC) Poleg tega pri delu sodelujeta tudi 

Evropski invalidski forum (EDF) in AGE Platform 

Europe, ki predstavljata mnenje in pomisleke 

ranljivih potrošnikov.

Nedavno je Evropska komisija izdala pooblastilo za 

standardizacijo, da bi vključila koncept „oblikovano 

za vse“ v pomembne pobude za standardizacijo 

in zagotovila, da standardi izpolnjujejo potrebe 

po dostopnosti. Gre za tako imenovani mandat 

473 (M/473), ki sta ga sprejela Evropski odbor 

za standardizacijo in Evropski odbor za 

standardizacijo v elektrotehniki (CEN-CENELEC), 

dva izmed organov za standardizacijo na ravni EU, 

zdaj pa so pri delu začele sodelovati organizacije 

uporabnikov, kot so ANEC, EDF in AGE.

Sodelovanje uporabnikov pri 
standardizaciji

Junija 2011 je Evropska komisija predlagala vrsto 

besedil o strateški viziji za evropske standarde in 

države članice pozvala, naj zagotovijo učinkovito 

sodelovanje déležnikov, nevladnih organizacij za 

okolje in predstavnikov invalidov in starejših pri 

standardizaciji na nacionalni ravni. Poleg tega je 

od organov za standardizacijo zahtevala boljše 

upoštevanje dejavnikov okolja in dostopnosti.

Glede na to, kako bosta Svet in Evropski 

parlament spremenila predložena besedila, 

bodo ta okrepila vlogo AGE Platform Europe in 

organizacij starejših in njihovo možnost, da se 

vključijo v standardizacijo.

VKLJUČITE SE

VKLJUČITE SE

Takoj ko bo predlog odobrila Evropska

Komisija, si bodo organizacije starejših

lahko na nacionalni ravni prizadevale 

prepričati vlade in poslance Evropskega 

parlamenta o pomenu dostopnosti spletnih 

strani za vse.

Standardizacija poteka na ravni EU

in tudi na nacionalni ravni, kjer

se ustanavljajo „tehnični odbori“, da bi 

nadaljevali delo, začeto v Bruslju, in 

nacionalnim predstavnikom posredovali 

povratne informacije o nacionalni situaciji. 

Glede na nacionalno kulturo so organizacije 

uporabnikov bolj ali manj vključene v to delo. 

Mandat 473 o oblikovanju za vse ponuja 

zanimivo priložnost, ker zahteva posvetovanje 

z organizacijami uporabnikov.

Seznam nacionalnih organizacij za 

standardizacijo je na voljo na spletni strani: 

http://www.cen.eu/cen/Members/Slovenia/

Pages/default.aspx
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AGE sodeluje v številnih

projektih za podporo dostopnosti

na področju prevoza, mobilnosti in novih 

tehnologij: www.age-platform.eu/en/ all-

projects. Evropski invalidski forum in AGE

sta združila moči s fundacijo Vodafone

in v letih 2011 in 2012 začela nagradni natečaj 

za pametni dostop Vodafone, katerega cilj je 

spodbujanje dostopnih aplikacij za pametne 

telefone in storitev, prilagojenih potrebam 

starejših in invalidov. 

Poleg tega je veliko različnih področij, na katerih 

se razpravlja o standardih z morebitnim učinkom 

za starejše. AGE Platform Europe je na primer 

vključena v prizadevanja Evropske agencije za 

železniški promet za pregled „tehnične specifikacije 

za interoperabilnost v zvezi s funkcionalno 

oviranimi osebami (TSI PRM)“, to je pravil, ki se 

uporabljajo za povečanje dostopnosti železnice za 

starejše, invalide in na splošno vse potnike, ki so 

morda gibalno ovirani.

Drugo področje, na katerem je standardizacija 

zelo pomembna, je področje informacijske in 

komunikacijske tehnologije (IKT). Trenutno se 

na primer razpravlja o „evropskih zahtevah glede 

dostopnosti pri javnih naročilih za proizvode in 

storitve na področju IKT“ (mandat 376). Evropska 

komisija ustanavlja tudi evropsko platformo 

več zainteresiranih strani o standardizaciji IKT, 

kjer se bodo srečevale vse zainteresirane strani 

in razpravljale o programu standardizacije na 

tem področju ter pomagale določiti prednostne 

naloge.

DRUGE POBUDE EU ZA PODPORO 
DOSTOPNOSTI

Evropska unija je za olajšanje dostopnosti poleg 

zakonodaje in standardizacije sprejela vrsto 

„mehkih orodij“, ki vključujejo:

VKLJUČITE SE

Če menite, da je vaše mesto

veliko storilo za izboljšanje dostopnosti

za invalide in starejše, lahko spodbudite 

ustrezne organe, da pošljejo prijavo za 

letošnji izbor. 

Organizacije starejših in invalidov sodelujejo 

v nacionalnih žirijah za podelitev nagrade 

EU Access City Award.  Tudi AGE in Evropski 

invalidski forum sta člana žirije EU.

DOBRO JE VEDETI

•

•

•

Akcijski načrt EU o mobilnosti v mestih 

(2009):

gre za vrsto ukrepov za spodbujanje 

zagotavljanja celovitih prevoznih rešitev, 

osredotočenih na državljane, v okviru 

demografskega staranja. Z več tokovi 

financiranja (vključno s sredstvi za regionalni 

razvoj sodelovanja in prometa 7. OP) podpira 

inovativne projekte za zelen mestni promet, 

dostopnost, pravice potnikov in inteligentne 

prevozne sisteme ter izmenjavo izkušenj in 

znanja med državami članicami in regijami;

od leta 2010 se podeljuje nagrado EU Access 

City Award za spodbujanje dostopnosti v 

evropskih mestih in nagradi zmagovalna 

mesta, kot sta Salzburg v Avstriji (zmagovalno 

mesto leta 2011) ali Avila v Španiji 

(zmagovalno mesto leta 2010);

tudi Evropsko partnerstvo za inovacije za 

dejavno in zdravo staranje (glejte poglavje 

o zdravju) bo zagotovilo zanimive priložnosti 

za povečanje dostopnosti zlasti na akcijskem 

področju starosti prijaznih mest.
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blaga in storitev tujih ponudnikov. Pravni in 

politični okvir v zvezi z notranjim trgom EU 

in varstvom potrošnikov je zelo pomemben 

za starejše, saj vpliva na zadeve, ki segajo od 

varnosti proizvodov in mehanizmov zaščite do 

informiranih odločitev o načrtih za pokojnine iz 

zasebnega pokojninskega sklada in preglednosti 

bančnih storitev. Poleg tega starejši sodijo med 

najbolj ranljive potrošnike, predvsem v zvezi z 

elektronskim poslovanjem, uporabo finančnih 

proizvodov in storitev, nepravičnimi pogodbenimi 

pogoji in dostopnostjo. S staranjem prebivalstva 

EU se odpirajo priložnosti za nove trge, vendar pa 

morajo storitve in proizvodi postati dostopnejši 

in jih je treba prilagoditi tako, da bodo upoštevali 

razvoj potreb tega velikega dela prebivalstva.

ZAGOTAVLJANJE ČEZMEJNIH 
STORITEV

Svoboda opravljanja čezmejnih storitev je ena 

izmed temeljnih svoboščin EU in je določena v členu 

56 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

Ponudniku storitev v eni državi članici omogoča, da 

storitve začasno ponudi v drugi državi članici, ne da 

bi zato moral imeti sedež v tej državi.

Pravice potrošnikov

Enotni trg je eden izmed najpomembnejših 

dosežkov EU in je postal del vsakodnevnega 

življenja Evropejcev. Pomaga pri odpravi ovir 

za svobodo gibanja in državljanom omogoča 

delo in življenje zunaj domovine ter nabavo

KORISTNE POVEZAVE IN VIRI

•

•

•

•

•

•

•

•

Akt o dostopnosti: www.ec.europa.eu/justice/

newsroom/ discrimination/opinion/111207_

en.htm

Digitalna agenda za Evropo: www.ec.europa.

eu/information_society/ digital-agenda/index_

en.htm

Skupna kampanja za dostopnost spletnih strani

(AGE-ANEC-EBU-EDF):

www.age-platform.eu/en/age-policy-work/

accessibility/age-position-statements/

1341-age-anec-ebu-and-edf-joint-campaign- 

on-web-accessibility

Mandat 376 o evropskih zahtevah glede 

dostopnosti pri javnih naročilih za proizvode 

in storitve na področju IKT: 

www.mandate376.eu

Standardizacija na ravni EU: predlog 

Evropske komisije (junij 2011): 

www.ec.europa.eu/enterprise/policies/

european-standards/standardisation-policy/ 

index_en.htm

Seznam nacionalnih organizacij za 

standardizacijo: http://www.cen.eu/cen/

Members/Slovenia/Pages/default.aspx

Akcijski načrt EU o mobilnosti v mestih: 

www.ec.europa.eu/transport/urban/urban_ 

mobility/action_plan_en.htm

Nagrada EU Access City Award: 

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

disabilities/award/index_en.htm
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Dejansko pa različne nacionalne ureditve 

ponudnikom storitev otežujejo poslovanje v drugih 

državah članicah ali zagotavljanje čezmejnih storitev, 

evropski potrošniki pa se soočajo s številnimi izzivi 

pri nabavi storitev v tujini. Direktiva o storitvah29, ki 

je bila sprejeta leta 2006, je namenjena obravnavanju 

teh vprašanj in prepoveduje diskriminatorne prakse, 

kot so različne tarife, spodbujanje visoke kakovosti 

storitev in nadzor nad njimi ter izboljšanje informacij 

o storitvah in njihove preglednosti. Direktiva ima ne 

glede na njen pomen omejeno področje uporabe, 

saj med drugim ne velja za finančne storitve, 

elektronske komunikacije, prevoz in zdravstvene 

storitve.

FINANČNE STORITVE

Dostop do finančnih storitev je vprašanje, ki je 

zlasti pomembno za starejše in sta ga še zaostrila 

finančna kriza in njen učinek na prihranke, 

pokojnine in individualizacijo zdravstvenih tveganj, 

dolgoročneoskrbe in socialne zaščite. 

29   Direktiva 2006/123/ES z dne 12. decembra 

       2006 o storitvah na notranjem trgu: http://

       eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.

       do?uri=CELEX:32006L0123:SL:NOT

Varstvo potrošnikov na tem področju še dodatno 

ovira pomanjkanje preglednosti zaradi uporabe 

zapletenih in neprimerljivih aktuarskih podatkov.

To postaja vse večje področje dela za AGE zaradi 

njenega sodelovanja v skupini za uporabnike 

finančnih storitev (FSUG) in skupini za dialog 

o ovirah pri dostopu do finančnih produktov, ki 

jo je ustanovila Komisija. Skupino za uporabnike 

finančnih storitev je Komisija ustanovila kot 

poskus posvetovanja z zainteresiranimi stranmi, 

ki zastopajo uporabnike pri razvoju njene politike 

o finančnih storitvah. Delo skupine vključuje 

naslednja področja, vendar ni omejeno zgolj 

nanje: pokojnine, kolektivna pravna sredstva, 

samoupravljanje, hipoteke, varstvo potrošnikov, 

zavarovanje, plačilna sredstva in preglednost cen.

Leta 2012 je Evropska komisija začela posvetovanja, 

da bi zbrala mnenja déležnikov o potrebi po 

ukrepanju in morebitnih ukrepih, ki jih je treba sprejeti 

v zvezi z vprašanji preglednosti in primerljivosti 

provizij za bančne račune, zamenjave bančnega 

računa in dostopa do osnovnega plačilnega računa. 

Ta dokument je pomemben za starejše, saj se 

preveliko število starejših zavrne ali pa se jim ponudi 

previsoke provizije za dostop do temeljnih finančnih 

storitev, kot so dopolnilno zdravstveno zavarovanje, 

bančna posojila, potovalno zavarovanje, zaradi 

njihove starosti, s čimer se jim odreka njihovo 

pravico do polne udeležbe na trgu dela, do dostopa 

do stanovanja ali do selitve znotraj EU.

VARSTVO POTROŠNIKOV IN 
PRAVICA DO PRAVNEGA VARSTVA

Ključna elementa za učinkovito varstvo potrošnikov 

sta močna zakonodaja in tudi ozaveščanje o tem 

okviru. EU izvaja številne pobude za pravice in 

izobraževanje potrošnikov. Eden izmed zadnjih 

dosežkov je sprejetje nove Direktive o pravicah 

potrošnikov30, ki jo je v vseh država članicah treba 

začeti uporabljati do 13. junija 2014. Ta direktiva 

se osredotoča na prodajo na daljavo in spletno 

prodajo ter določa pravico potrošnikov, ki velja v 

vsej EU, da si premislijo glede odločitve o nakupu

30   Direktiva 2011/83/EU: http://eur-lex.europa.eu/

       LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:00

       88:SL:PDF
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Varstvo osebnih podatkov je temeljna pravica 

vseh državljanov s prebivališčem v EU in je 

zapisana v Listini temeljnih pravic31, vendar pa 

se državljanom ne zdi vedno, da imajo popoln 

nadzor nad svojimi osebnimi podatki. Čeprav 

od leta 199532 obstaja vseevropska zakonodaja 

o varstvu podatkov, države članice ta pravila 

izvajajo različno, kar ima za posledico razlike v 

uveljavljanju.

Komisija je leta 2012 predlagala obsežno 

reformo pravnega okvira EU za varstvo osebnih 

podatkov, cilj katere je krepitev posameznih 

pravic in obravnavanje izzivov globalizacije in 

novih tehnologij. Predlogi Komisije vključujejo 

predlog uredbe o določitvi splošnega okvira 

EU za varstvo podatkov33 in predlog direktive34 

o varstvu osebnih podatkov pri obdelavi za 

namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja 

ali pregona kaznivih dejanj in povezanih sodnih 

dejavnosti.

Cilj tega okvira je varstvo osebnih podatkov 

posameznikov doma, na delovnem mestu, 

pri nakupovanju, zdravljenju, na policiji ali na 

internetu; državljanom daje pravico, da izbrišejo 

svoje podatke, če ni zakonitih razlogov za njihovo 

ohranitev, in določa večjo odgovornost in 

obveznosti oseb, ki obdelujejo osebne podatke.

v roku dveh tednov, spodbuja preglednost cen 

in jasnejša pravila za internetno prodajo ter krepi 

varstvo potrošnikov v zvezi z digitalnimi proizvodi.

Na enotnem trgu lahko nezakonita dejanja 

ponudnika storitev zelo hitro prizadenejo veliko, 

celo zelo veliko število posameznikov. Vendar pa 

so čezmejni spori še vedno zapleteni in lahko visoki 

pravni stroški potrošnike odvrnejo od uveljavljanja 

njihovih pravic, zlasti v primeru posameznih 

zahtevkov majhne vrednosti. Zato EU ukrepa na 

področju alternativnih načinov reševanja sporov 

(izvensodnih) in kolektivnih pravnih sredstev.

Leta 2011 je AGE združila moči z drugimi 

nevladnimi organizacijami v kampanji, ki jo 

je vodila Evropska organizacija potrošnikov 

(BEUC) in Komisijo poziva, naj si prizadeva za 

napredovanje razprave o kolektivnih pravnih 

sredstvih ter o tem sprejme pravni instrument. 

Evropski parlament je potrdil predlog o pravnem 

ukrepu na področju kolektivnih pravnih 

sredstev in februarja 2012 sprejel resolucijo.

Mehanizem kolektivnih pravnih sredstev, 

ki bi vsem evropskim državljanom omogočil, 

da vložijo skupinsko tožbo in zahtevajo 

prenehanje nezakonitega vedenja ter plačilo 

odškodnine žrtvam v nacionalnih in čezmejnih 

zadevah, bi lahko, če bi se ga uporabljalo 

na drugih področjih prava, koristil ne samo 

potrošnikom, ampak tudi delavcem, ranljivim 

skupinam, žrtvam starostne diskriminacije, 

osebam, ki trpijo zaradi okoljske škode, itd.

VARSTVO PODATKOV

Osebni podatki so vse informacije, ki zadevajo 

posameznika in se nanašajo bodisi na njegovo 

zasebno, poklicno ali javno življenje.  Nove 

tehnologije so ustvarile nove načine za 

zagotavljanje informacij, komunikacije in tudi 

uveljavljanje, nabavo in sprejemanje blaga ali 

storitev. Te tehnologije predstavljajo tveganje za 

zasebnost in varnost, saj morajo posamezniki, da 

bi uporabili storitev, pogosto navesti svoje ime, 

naslov elektronske pošte, bančne podatke ali celo 

medicinske podatke. Objavljene komentarje ali 

fotografije na spletnih socialnih omrežjih se lahko 

prenese tudi izven EU, saj internet ne pozna meja.

Ta okvir je prav tako pomemben za

neprofitne raziskovalne projekte in pobude.  

Organizacije starejših morajo zagotoviti, 

da posamezniki, ki sodelujejo v njihovih 

dejavnostih, razumejo, kako se zbirajo in 

uporabljajo njihovi osebni podatki, da je 

potrebna njihova izrecna odobritev in da naj 

se za dodatne informacije obrnejo na

nacionalne organe za varstvo podatkov. 

31    Člen 8 Listine EU o temeljnih pravicah

32    Direktiva o varstvu osebnih podatkov (95/46/ES)

33    http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.

        do?uri=COM:2012:0011:FIN:SL:PDF

34    http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.

        do?uri=COM:2012:0010:FIN:SL:PDF

DOBRO JE VEDETI
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ELEKTRONSKO POSLOVANJE

E-poslovanje je pojem, ki se uporablja za prodajo 

blaga ali storitev na internetu in obsega od letalskih 

kart do spletnega nakupa vrtnega pohištva, 

naročnin na časopise, aplikacij za pametne telefone 

ali glasbe. Politika EU o e-poslovanju tudi širše 

obravnava vse komercialne storitve, ki jih ponuja 

podjetje, kot so brezplačni spletno podprti računi 

za e-poštne naslove, brskalniki, internetne klicne 

storitve, novice ali socialna omrežja. Te storitve se 

pogosto financira iz prihodkov iz oglaševanja.

Komisija je aktivno zavezana izboljšanju spletnih 

nakupov in okrepitvi zaupanja potrošnikov vanje. 

Leta 2000 je bila sprejeta Direktiva o elektronskem 

poslovanju35, ki vključuje pravila, ki olajšujejo 

ponudbo spletnih storitev v EU in v interesu varstva 

potrošnikov zagotavljajo, da te storitve izpolnjujejo 

določene standarde.

Leta 2012 je Komisija začela izvajati akcijski načrt z 

namenom, da pojasni, kako je treba razlagati nekatere 

določbe Direktive o elektronskem poslovanju, in da 

preseže obstoječe probleme. Komisija na primer 

načrtuje: nadaljnji razvoj trga za kartična, spletna in 

mobilna plačila, varstvo potrošnikov pred zlorabo 

na spletu, pomoč potrošnikom, ki imajo težave 

s spletno transakcijo, zagotavljanje ustreznega 

varstva pacientov, ki na spletu kupujejo zdravila, z 

izvajanjem direktive o ponarejenih zdravilih.

PRAVICE POTNIKOV

Evropska unija mora imeti pomembno vlogo pri 

spodbujanju enakih možnosti za vse v vsakem 

sektorju družbe, vključno z javnim prevozom.

Potniki imajo določene pravice, ko gre za 

informacije o njihovem potovanju, rezervacije, 

cene vozovnic, poškodbe prtljage ali v primeru 

nesreče, zamude in odpovedi, zavrnitev vkrcanja 

ali težave pri organiziranih počitnicah. Obstaja 

posebna zakonodaja, ki zagotavlja, da imajo 

potniki z omejeno gibljivostjo na voljo potrebne 

pripomočke in se jih ne zavrne pri potovanju z 

letalom, vlakom, ladjo ali avtobusom.

35   2000/31/ES: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/

       LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0031:SL:NOT

Osebe z zmanjšano gibljivostjo niso samo 

invalidi, ampak tudi tiste osebe, ki lahko zaradi 

starosti, zmanjšane duševne sposobnosti ali 

zdravstvenega stanja potrebujejo pomoč.

Za učinkovito varstvo potnikov in omogočanje 

nemotenega potovanja morajo biti pravice 

potnikov neločljivo povezane z zahtevami za 

dostopnost javnih stavb, informacij, pripomočkov, 

vozovnic in storitev (za več informacij o 

dostopnosti glejte predhodno poglavje).

KORISTNE POVEZAVE:

Z AGE se redno posvetuje

Evropska komisija glede

potreb starejših na področju javnega prevoza. 

AGE na primer sodeluje v interesni skupini za 

pravice potnikov v letalskem prevozu, ki se 

posvetuje z različnimi déležniki glede

izvajanja Uredbe o pravicah invalidov in oseb 

z zmanjšano mobilnostjo pri potovanju z 

letalom.

•

•

•

•

•

Hitri vodič o Direktivi o storitvah: 

www.ec.europa.eu/internal_market/services/ 

services-dir/guides_en.htm

Skupina za uporabnike finančnih storitev 

(FSUG): www.ec.europa.eu/internal_market/

finservices- retail/fsug/index_en.htm

Informacije za potrošnike: http://ec.europa.eu/

consumers/citizen/index_sl.htm

Spletno izobraževanje potrošnikov:

www.dolceta.eu

Mreža evropskih centrov za varstvo 

potrošnikov: www.ec.europa.eu/consumers/

ecc/index_en.htm
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•

•

•

•

•

•

Akt za enotni trg: http://ec.europa.eu/internal_

market/smact/index_sl.htm

Okvir za elektronsko poslovanje:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.

do?uri=COM:2011:0942:FIN:sl:PDF

Evropska organizacija potrošnikov (BEUC):

www.beuc.org

Pravice potnikov: http://ec.europa.eu/

transport/passenger-rights/sl/index.html

Portal EU „Tvoja Evropa“ o pravicah potnikov 

pri potovanju v EU: http://europa.eu/

youreurope/citizens/travel/passenger-rights/

index_sl.htm

Portal EU „Tvoja Evropa“ o čezmejnem 

nakupovanju: http://europa.eu/youreurope/

citizens/shopping/index_sl.htm
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Glavne institucije EU so Evropski parlament 

(zastopa državljane EU), Evropski svet, Svet 

Evropske unije (zastopa države članice) in Evropska 

komisija (zastopa EU).

Evropski
parlament

Evropski parlament je institucija EU, ki zastopa 

državljane. Ima aktivno vlogo pri pripravi 

zakonodaje, ki vpliva na vsakodnevno življenje 

državljanov: na primer varstvo okolja, pravice 

potrošnikov, enake možnosti, prevoz in prosti 

pretok delavcev, kapital, storitve in blago. 

Parlament s Svetom tudi deli pristojnost glede 

letnega proračuna Evropske unije.

Evropski parlament se vsakih pet let izvoli z 

neposrednimi volitvami. Mandat predsednikov 

Evropskega parlamenta traja dve leti in pol ter je 

običajno razdeljen med dve glavni politični stranki. 

V prvi polovici mandata 2009–2014 je bil predsednik 

Jerzy Buzek, poljski poslanec Evropske ljudske 

stranke (EPP). Vodja socialistične stranke Martin 

Schulz je prevzel predsedovanje od januarja 2012 

do junija 2014, ko bodo nove volitve.

Evropske in mednarodne 
institucije in  postopek 
sprejemanja odločitev

III.

Število sedežev na državo in politično skupino 

ter seznam poslancev Evropskega parlamenta 

posamezne države članice najdete na spletni 

strani Parlamenta: 

http://www.europarl.europa.eu/meps/sl/

search.html

DOBRO JE VEDETI

Martin Schulz
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Parlament preuči predlagano zakonodajo in 

glasuje o spremembah, preden sprejme odločitev 

o celotnem besedilu.

Parlamentarni odbori: združujejo manjše 

skupine poslancev Evropskega parlamenta, ki so 

specializirani za določena področja politike EU. 

Opravijo veliko pripravljalnega dela za razprave 

in glasovanja, ki sledijo na plenarnem zasedanju. 

Zasedanja parlamentarnih odborov potekajo v 

Bruslju (Belgija).

Najpomembnejši odbori, ki obravnavajo 

vprašanja, povezana s starejšimi:

VLOGA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA

Evropski parlament ima tri glavne naloge:

sprejemanje evropske zakonodaje: skupaj 

s Svetom je na številnih političnih področjih 

pristojen za potrditev, zavrnitev ali spremembo 

zakonodaje, ki jo predlaga Evropska komisija. 

Dejstvo, da Evropski parlament neposredno 

izvolijo državljani, pomaga zagotoviti 

demokratično legitimnost evropske zakonodaje;

demokratični nadzor nad drugimi institucijami 

EU in zlasti Komisijo: Parlament je pristojen za 

potrditev ali zavrnitev predlaganih komisarjev, ima 

pa tudi pravico sprejeti nezaupnico celotni Komisiji;

proračunske pristojnosti: Parlament s Svetom 

deli pooblastilo za odločanje o proračunu EU 

in lahko tako vpliva na porabo EU. Na koncu 

postopka sprejme ali zavrne celotni letni proračun.

DELO EVROPSKEGA PARLAMENTA

Evropski parlament ima prostore v Franciji 

(Strasbourg), Belgiji (Bruselj) in Luksemburgu 

(generalni sekretariat). Uradno se sestaja na plenarnih 

zasedanjih in zasedanjih parlamentarnih odborov.

Plenarna zasedanja: udeležijo se jih vsi poslanci 

Evropskega parlamenta in običajno potekajo en teden 

vsak mesec v Strasbourgu (včasih tudi dva dni v Bruslju).

Evropski parlament v Bruslju Evropski parlament v Strasbourgu

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

(EMPL)

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

(ENVI)

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje 

in notranje zadeve (LIBE)

Odbor za človekove pravice (DROI)

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 

(ECON)

Odbor za pravice žensk in enakost spolov 

(FEMM)

Odbor za finančno, gospodarsko in socialno 

krizo (CRIS, posebni odbor)

Odbor za kulturo in izobraževanje (CULT)

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 

(IMCO)

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 

(ITRE)

Odbor za promet in turizem (TRAN)

Odbor za regionalno politiko (REGI)

Odbor za proračun (BUDG)
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Danes medskupina za staranje in solidarnost med 

generacijami združuje približno 40 poslancev EP 

iz različnih političnih skupin. Celotni seznam je 

na voljo na spletni strani AGE v rubriki Evropske 

institucije/Evropski parlament.

Medskupini sopredsedujejo Heinz Becker (PPE, AU), 

Milan Cabrnoch (ECR, CZ), Kinga Göncz (S&D,HU), 

Cristina Gutierrez-Cortines (EPP, ES), Jean Lambert 

(Zeleni, UK), Kartika Liotard (GUE/NGL, NL), Claude 

Moraes (S&D, UK), Lambert van Nistelrooij (EPP, 

NL).

Medskupina za staranje je pomembno orodje za 

ozaveščanje o vprašanjih v Evropskem parlamentu, 

ki neposredno zadevajo starejše. Medskupina je na 

primer ob prvem svetovnem dnevu ozaveščanja 

o zlorabi starejših 15. junija 2006 organizirala 

seminar za ozaveščanje o problemu zlorabe 

starejših. To je pomagalo uvrstiti zlorabo starejših 

v agendo EU in spodbudilo Komisijo, da je izdala 

sporočilo, ter pripomoglo k organizaciji evropskih 

konferenc leta 2008 in 2011 o zlorabi starejših in 

standardih kakovosti EU za storitve oskrbe starejših 

(glejte del II).

Agora državljanov: Cilj Agore državljanov je 

okrepiti dialog med Evropskim parlamentom in 

civilno družbo. Ponuja priložnost za razpravo z 

državljani o vprašanjih, ki so na dnevnem redu 

Parlamenta.

Prva Agora je obravnavala prihodnost Evrope 

(november 2007). Druga je potekala junija 2008 

in je obravnavala podnebne spremembe. Tretja je 

obravnavala gospodarsko in finančno krizo in nove 

oblike revščine (27. in 28. januar 2011). AGE je bila 

ena izmed organizacij, ki so aktivno sodelovale na 

tem dogodku.

Poslanci Evropskega parlamenta se srečujejo 

tudi v neuradnih, prostovoljnih, medstrankarskih 

skupinah, znanih kot medskupine, da bi razpravljali 

o vprašanjih splošnega interesa. Te skupine 

so lahko pomembno orodje za ozaveščanje o 

posebno pomembnih vprašanjih. Pomembno je, 

da nevladne organizacije vzpostavijo dobre stike z 

medskupinami na njihovem delovnem področju.

Medskupina za staranje in solidarnost med 

generacijami, ki je bila ustanovljena leta 1982, 

je najdlje delujoča medskupina v Parlamentu. 

Medskupina si vse odtlej prizadeva za 

prepoznavnost zadev, povezanih s staranjem, in 

ustrezno ukrepanje v korist starejših.

Večino plenarnih zasedanj in zasedanj 

odborov lahko spremljate na televiziji EP 

na spletu v vseh jezikih EU: http://www.

europarltv.europa.eu/sl/home.aspx

DOBRO JE VEDETI

VKLJUČITE SE

Z organizacijami državljanov, kot je 

AGE, se redno posvetujejo posamezni

poslanci EP in odbori EP ter lahko predlagajo 

spremembe besedil Evropskega parlamenta. 

To je zelo neposreden in učinkovit civilni 

dialog, ki omogoča, da starejši vplivajo na 

politike in pobude EU prek svojih izvoljenih 

poslancev EP. 

Medskupina za staranje in 
solidarnost med generacijami

Evropski parlament

Ustanovljena leta 1982
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NASLEDNJE VOLITVE 
EVROPSKEGA PARLAMENTA

Naslednje volitve Evropskega parlamenta bodo 

25. maja  2014.  Glede na večjo vlogo in vpliv, ki         

ju je Evropski parlament dobil z Lizbonsko 

pogodbo, je za starejše še toliko pomembnejše, 

da se aktivno vključijo v te volitve in 

zagotovijo, da se bo naslednji Parlament 

zavedal njihovih potreb in predlagal ukrepe 

EU, da bi se tako odzval na njihove interese.

Pred naslednjimi volitvami evropske politične 

skupine pripravljajo manifeste, ki predstavljajo 

mnenja članov skupine o pomembnih izzivih, s 

katerimi se sooča EU, in o tem, kakšne ukrepe 

mora sprejeti EU za njihovo obravnavanje. 

Tudi nacionalne politične stranke pripravijo 

manifeste za volitve Evropskega parlamenta, 

ki predstavljajo programe kandidatov njihove 

države za poslance Evropskega parlamenta.

Evropski parlament ima v vsaki državi 

članici informacijsko pisarno. Njihova 

naloga je obveščati javnost o zadevah 

EU in vlogi Evropskega parlamenta ter 

spodbujati ljudi, da se udeležijo evropskih 

parlamentarnih volitev. 

Državljani lahko tudi obiščejo center 

za obiskovalce Evropskega parlamenta 

v Bruslju. Dinamični, interaktivni 

multimedijski zasloni obiskovalce popelje 

na potovanje po evropskem vključevanju 

in posledicah, ki jih ima v njihovem 

vsakodnevnem življenju. Center zagotavlja 

informacije v vseh 23 uradnih jezikih

Evropske unije, vstop pa je brezplačen.  

Prostori so bili zasnovani tako, da so v 

celoti dostopni obiskovalcem s posebnimi 

potrebami.

DOBRO JE VEDETI

VKLJUČITE SE

Organizacije starejših se morajo

vključiti v pripravo manifestov, da bi 

poskušale zagotoviti, da se bodo njihovi 

izvoljeni poslanci Evropskega parlamenta 

odzvali na njihove potrebe in pričakovanja 

ter predlagali ukrepe EU. Skupine državljanov 

lahko navežejo stik s kandidati bodisi 

posamično ali z organizacijo delavnic, na 

katerih lahko kandidati različnih strank 

predstavijo svoj program in odgovorijo na 

vprašanja starejših. 

Namen te knjižice je pomagati starejšim 

razumeti, kako deluje EU in kaj je mogoče 

storiti na ravni EU, da se olajša koristne 

razprave s kandidati za poslance Evropskega 

parlamenta.

KORISTNE POVEZAVE IN VIRI:

•

•

•

•

Spletna stran Evropskega parlamenta:

http://www.europarl.europa.eu/portal/sl

O Agori državljanov: http://www.europarl.

europa.eu/aboutparliament/sl/00567de5f7/

Agora.html

Informacijske pisarne EP: 

http://www.europarl.europa.eu/

Center za obiskovalce EP: 

http://www.europarl.europa.eu/visiting/sl/

parlamentarium.html
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Evropski
svet

Evropski svet je bil ustanovljen leta 1974 z 

namenom uvedbe neformalnega foruma za 

razprave med voditelji držav oziroma vlad. Hitro se 

je razvil v organ, ki določa cilje Unije in smer za 

njihovo izpolnitev na vseh področjih delovanja EU. 

Formalni status je dobil leta 1992 z Maastrichtsko 

pogodbo, ki je opredelila njegovo funkcijo, ki je 

zagotavljanje spodbude in splošnih političnih 

usmeritev za razvoj Unije. S 1. decembrom 2009 

je z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe 

postal ena izmed sedmih institucij Unije. Njegov 

prvi predsednik Herman Van Rompuy, nekdanji 

belgijski predsednik vlade, je bil decembra 2009 

imenovan za mandat dveh let in pol, ki je bil 

nedavno obnovljen in bo trajal do konca leta 2014. 

Takrat bo s kvalificirano večino Evropskega sveta 

imenovan drug predsednik.

VLOGA EVROPSKEGA SVETA

Evropski svet sestavljajo voditelji držav oziroma 

vlad držav članic, predsednik Evropskega sveta in 

predsednik Komisije. Pri njegovem delu sodeluje 

tudi visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve 

in varnostno politiko.

Naloga Evropskega sveta je opredeliti splošno 

politično usmeritev in prednostne naloge 

Evropske unije. Nima zakonodajne funkcije.

DELO EVROPSKEGA SVETA

Evropski svet se sestane vsaj dvakrat letno, 

običajno na sedežu Sveta Evropske unije v stavbi 

Justus Lipsius v Bruslju. Od začetka leta 2012 se 

Evropski svet sestaja pogosteje, da bi razpravljal in 

se dogovoril o ukrepih EU kot odziv na krizo.

Zasedanja Evropskega sveta lahko 

spremljate v živo in v vseh jezikih na spletni 

strani Sveta (glejte koristne povezave 

spodaj).

DOBRO JE VEDETI

Prvi predsednik Herman Van Rompuy

KORISTNE POVEZAVE IN VIRI:

•

•

Spletna stran Evropskega sveta: 

http://www.european-council.europa.eu/

home-page?lang=sl

Videoprenosi zasedanj Evropskega sveta: 

http://www.european-council.europa.

eu/council-meetings/video-streaming-

archives?lang=sl
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Svet Evropske unije

Svet Evropske unije (pogosto imenovan Svet) 

sestavljajo po en predstavnik vsake nacionalne 

vlade na ministrski ravni in je institucija 

EU, ki zastopa države članice. V Svetu ima 

vsak minister pooblastila, da zaveže svojo 

vlado, in je politično odgovoren svojemu 

nacionalnemu parlamentu. To zagotavlja 

demokratično legitimnost odločitev Sveta.

VLOGA SVETA

Svet je glavni organ EU za sprejemanje odločitev in 

ima skupaj s Parlamentom pristojnosti, da sprejme, 

spremeni ali zavrne zakonodajo (zakonodajna 

pristojnost), ki jo predloži Evropska komisija.

Svet večino odločitev sprejme s kvalificirano 

večino (sistem ponderiranega glasovanja, 

utemeljen na številu prebivalstva držav članic). 

Seveda pa se na omejenem številu področij, kot 

sta obdavčenje in obramba, uporablja soglasje.

DELO SVETA

Pravno gledano je Svet en subjekt, v praksi pa 

dela v desetih „sestavah“. Glede na sestavo 

(politično področje) se Svet sestaja nekajkrat 

letno ali celo enkrat mesečno. Vsake sestave se 

udeležijo ustrezni ministri posameznih držav 

članic, ki so pristojni za zadevno politično 

področje. Svet za zaposlovanje, socialno politiko, 

zdravje in varstvo potrošnikov (EPSCO) na primer 

sestavljajo ministri za zaposlovanje, socialno 

zaščito, varstvo potrošnikov, zdravje in enake 

priložnosti. Srečajo se približno štirikrat letno.

Svetu predsedujejo posamezne države članice, 

ki se zamenjajo vsakih šest mesecev. Naloga 

predsedstva je določiti delovni program, 

predsedovanje zasedanjem, določitev dnevnega 

reda in olajšanje dialoga na zasedanjih 

Sveta in tudi z drugimi institucijami EU.

Zaradi zagotavljanja zveznosti dela Svet deluje 

na podlagi skupnega 18-mesečnega programa, 

ki ga določijo tri zaporedna predsedstva.

Vsaka država članica ima točno določeno 

število glasov, ki ustrezajo prebivalstvu 

njihove države (vendar niso sorazmerna z 

njim).

DOBRO JE VEDETI

VKLJUČITE SE

V Lizbonski pogodbi so politike za 

boj proti diskriminacije še vedno obravnavane

kot „občutljivo področje“, zaradi česar je 

potrebno soglasje. Zato je nacionalno 

lobiranje še toliko pomembnejše, saj lahko 

samo ena nenaklonjena vlada ustavi vso novo 

zakonodajo za boj proti diskriminaciji na ravni 

EU. 

Svet Evropske unije
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Vse delo Sveta pripravi ali sousklajuje Odbor stalnih 

predstavnikov (COREPER), ki ga sestavljajo stalni 

predstavniki držav članic, ki delajo v Bruslju, in 

njihovi pomočniki. Delo samega odbora pripravlja 

več kot 150 odborov in delovnih skupin, ki jih 

sestavljajo delegati iz držav članic. Delo za Svet 

EPSCO na primer pripravljata Odbor za socialno 

zaščito (OSZ) in Odbor za zaposlovanje (EMCO).

ODBOR ZA SOCIALNO ZAŠČITO 
(OSZ)

Odbor za socialno zaščito je odbor, ki temelji na 

pogodbi in ima svetovalni status, njegov namen pa je 

spodbujanje sodelovanja med državami članicami 

in Evropsko komisijo v okviru odprte metode 

usklajevanja za socialno vključevanje, zdravstveno 

varstvo in dolgotrajno oskrbo ter pokojnine (glejte 

del II, poglavje o socialni vključenosti). Odbor 

ima ključno vlogo pri pripravi razprave o letnem 

skupnem poročilu o socialni zaščiti in socialni 

vključenosti v Svetu. Prav tako pripravlja poročila, 

oblikuje mnenja ali opravlja drugo delo v okviru 

svojih pristojnosti na zahtevo Sveta ali Komisije ali 

tudi na lastno pobudo.

Člani tega odbora so predstavniki držav članic na 

visoki ravni. Oblikovane so bile različne delovne 

skupine, kot je delovna skupina za staranje, ki ji 

predseduje Švedska. Ta delovna skupina se redno 

posvetuje z AGE in jo vabi na svoja zasedanja.

Odbor za socialno zaščito (OSZ) je sprejel 

prostovoljni evropski okvir kakovosti za socialne 

storitve. To je nabor smernic o tem, kako določiti, 

nadzorovati in ocenjevati standarde kakovosti za 

socialne storitve splošnega interesa (SSGI), njegov 

namen pa je spodbuditi splošno poznavanje 

kakovosti socialnih storitev v EU. Javnim organom 

služi kot priporočilo za izboljšanje kakovosti teh 

storitev. Je prostovoljen in dovolj prožen, da se 

ga lahko uporablja v državah članicah in prilagodi 

njihovim potrebam – na nacionalni, regionalni in 

lokalni ravni – in raznolikim socialnim storitvam.

KORISTNE POVEZAVE IN VIRI:

Naslednje predsedniške trojke Sveta

•

•

•

•

•

•

•

Spletna stran Sveta:

http://www.consilium.europa.eu/

council?lang=sl

Odbor za socialno zaščito:

http://ec.europa.eu/social/main.

jsp?langId=sl&catId=758  

Prostovoljni evropski okvir kakovosti za 

socialne storitve: http://register.consilium.

europa.eu/pdf/sl/10/st16/st16319.sl10.pdf  

1. julij 2011 do 31. december 2012: 

Poljska – Danska – Ciper

1. januar 2013 do 30. junij 2014: 

Irska – Litva – Grčija

1. julij 2014 do 31. december 2015: 

Italija – Latvija – Luksemburg

1. januar 2016 do 30. junij 2017: 

Nizozemska – Slovaška – Malta

AGE pri prihodnjih predsedstvih 

EU lobira, da bi zagotovila 

upoštevanje mnenja starejših. V tesnem 

posvetovanju s svojimi člani v predsedujoči 

državi AGE predlaga teme za dogodke in 

pobude predsedstva. 

OSZ se je posvetoval z AGE in 

drugimi socialnimi nevladnimi 

organizacijami o pripravi evropskega 

prostovoljnega okvira kakovosti za socialne 

storitve, zato je lahko AGE uveljavila mnenja 

svojih članov.
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Evropska komisija

Evropska komisija ima sedež v Bruslju, vendar pa 

ima oddelke tudi v Luxembourgu in predstavništva 

v vseh državah članicah EU. Pojem „Komisija“ se 

uporablja za institucijo in tudi kolegij komisarjev. 

Kolegij komisarjev, vključno s predsednikom 

in podpredsednikom, se vsako sredo srečuje v 

Bruslju. Komisarjem pri njihovem delu pomagajo 

kabineti, ki jim zagotavljajo politične nasvete.

Kandidata za predsednika Komisije imenuje 

Evropski svet, to odločitev pa mora nato potrditi 

Evropski parlament. Junija 2009 je bil za še ne 

petletni mandat imenovan José Manuel Barroso, 

njegovo imenovanje pa je septembra 2009 po 

dolgi razpravi in glasovanju potrdil Evropski 

parlament. V tajnem glasovanju je sodelovalo 

718 poslancev Evropskega parlamenta, od 

katerih je 382 glasovalo za njegovo imenovanje, 

219 proti, 117 pa se jih je vzdržalo. Že več let 

potekajo razprave o pomanjkljivi preglednosti 

postopka imenovanja, v okviru katerega se 

voditelji držav oziroma vlad v veliki tajnosti 

odločajo, kdo bo naslednji predsednik Komisije, 

številni državljani in organizacije civilne 

družbe pa želijo, da se predsednika izvoli na 

neposrednih in splošnih volitvah, da bi bil ta 

ključni položaj povsem demokratično legitimen.

Visoki predstavnik za zunanje zadeve in 

varnostno politiko je obenem tudi podpredsednik 

Komisije. Catherine Ashton (Združeno kraljestvo) 

je prva visoka predstavnica za zunanje zadeve.

Države članice imenujejo komisarje za dobo 5 let. 

Vsaka država članica imenuje komisarja, vendar 

pa je predsednik Komisije tisti, ki odloči, za katero 

delovno področje bo pristojen posamezni komisar.

Celotni seznam komisarjev najdete na spletni 

strani: 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/

index_sl.htm

Naslednji seznam predstavlja pregled oseb, ki so 

pristojne za najpomembnejše dokumente za starejše:

José Manuel Barroso

•

•

•

•

•

•

•

José Manuel Barroso (Portugalska): 

predsednik, odgovoren za strategijo Evropa 2020

Viviane Reding (Luksemburg): 

podpredsednica, komisarka za pravosodje, 

temeljne pravice in državljanstvo, odgovorna 

za Evropsko listino za temeljne pravice, pravice 

državljanov, zakonodajo EU za boj proti 

diskriminaciji, enakost spolov, varstvo ranljivih 

potrošnikov, boj proti zlorabi starejših itd.

Siim Kallas (Estonija): podpredsednik, 

komisar za promet, odgovoren za strategijo 

EU za varnost v cestnem prometu, dostopnost 

javnega prevoza, pravice potnikov itd.

Neelie Kroes (Nizozemska): podpredsednica, 

komisarka za digitalno agendo, odgovorna 

za e-vključevanje starejših, dostopnost novih 

tehnologij, raziskave IKT in staranja itd.

Michel Barnier (Francija): komisar za notranji 

trg in storitve, odgovoren za enotni trg za storitve 

dolgotrajne oskrbe, ureditev finančnih storitev

Johannes Hahn (Avstrija):  komisar za 

regionalno politiko, odgovoren za vključevanje 

staranja v regionalne politike

Andrula Vasiliu (Ciper): komisarka za 

izobraževanje, kulturo, večjezičnost in 

mlade, odgovorna za vseživljenjsko učenje, 

prostovoljstvo starejših, večkulturnost
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VLOGA EVROPSKE KOMISIJE

Evropska komisija zastopa skupne interese vseh 

državljanov EU in se zavzema zanje. Deluje kot 

izvršilni organ Evropske unije. Odgovorna je 

za pripravo zakonodajnih predlogov (pravica do 

pobude), izvedbene odločitve, uveljavljanje pogodb 

Unije (varuh pogodb), upravljanje proračuna EU, 

programe in vsakodnevno delovanje Unije.

DELO EVROPSKE KOMISIJE

Čeprav so komisarji znani „obraz“ Komisije, 

vsakodnevno delo Komisije opravljajo generalni 

direktorati (GD), ki prevzamejo tudi tehnično 

pripravo dokumentov. Posamezni generalni 

direktorati so pristojni za določena področja 

politike, kot nacionalna ministrstva, in imajo 

svoje uslužbence, ki jih vodi generalni direktor. Ta 

poroča neposredno enemu izmed komisarjev, ki je 

politično pristojen za določeno področje.

Poleg generalnih direktoratov je Komisija razdeljena 

tudi na službe Komisije, ki opravljajo splošnejše 

administrativne naloge ali imajo posebno nalogo, 

na primer boj proti goljufijam ali pripravo statistik.

Delo Komisije mora temeljiti na evropskih 

interesih in spoštovati načeli subsidiarnosti in 

sorazmernosti. To pomeni, da sme Komisija 

sprejemati zakonodajo samo v primeru, da je 

ukrepanje učinkovitejše na ravni EU, obenem pa 

ukrepi ne smejo presegati tistega, kar je potrebno 

za doseganje ciljev pogodb. Če je ukrepanje 

učinkovitejše na nacionalni, regionalni ali lokalni 

ravni, se mora Komisija vzdržati sprejemanja 

zakonodaje.

POSVETOVALNI POSTOPKI

Ker je naloga Komisije delo v korist EU kot celote, 

pri čemer ne sme dajati prednosti posameznim 

državam EU ali interesnim skupinam, izvaja 

obsežna posvetovanja, da bi zagotovila, da lahko  

vse strani, ki jih bo zadeval predvideni zakonodajni 

akt, prispevajo k njegovi pripravi. Na splošno se 

oceno gospodarskega, socialnega in okoljskega 

učinka zadevnega zakonodajnega akta objavi 

skupaj s samim predlogom.

Običajni postopek priprave zakonodajnega 

predloga EU v Komisiji sestavljajo naslednji koraki:

•

•

•

•

pristojni komisar (odgovoren za zadevno 

področje) da pobudo za politično odločitev. 

Osnutek predloga mora pripraviti pristojni 

generalni direktorat;

v ta namen dobi osebje pristojnega 

generalnega direktorata navodila z vrha. Najprej 

začne obsežna posvetovanja s strokovnjaki, 

gospodarskimi subjekti, organizacijami, 

združenji in ministrstvi. To se lahko stori z 

objavo zelene knjige, ki služi kot dokument o 

posvetovanju in poziva k pripombam, odzivom 

in razpravi v danem časovnem okviru;

osebje pripravi belo knjigo (osnutek 

zakonodajnega predloga) na podlagi izida 

posvetovanj in po odobritvi pristojnega 

komisarja;

o predlogu razpravljajo (in ga spremenijo) 

vse zadevne službe in kabineti Komisije;

•

•

•

•

Olli Rehn (Finska): komisar za ekonomske in 

monetarne zadeve, odgovoren za vpliv staranja 

na javne finance

László Andor (Madžarska): komisar za 

zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje, 

odgovoren za zaposlovanje starejših delavcev, 

socialno zaščito, socialno vključevanje in boj 

proti revščini, kakovost dolgotrajne oskrbe in boj 

proti zlorabi starejših v okviru storitev oskrbe itd.

Máire Geoghegan-Quinn (Irska): komisarka za 

raziskave, inovacije in znanost, odgovorna za 

raziskave staranja

Tonio Borg (Malta): komisar za zdravje in 

varstvo potrošnikov, odgovoren za zdravo 

staranje, evropsko strategijo za Alzheimerjevo 

bolezen, pakt EU o duševnem zdravju starejših, 

farmacevtski sveženj, pravice potrošnikov.
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Poleg tega je Evropska komisija oblikovala različne 

svetovalne skupine z zunanjimi déležniki, da bi 

zagotovila obveščenost. Te skupine se sestajajo 

večkrat letno in s svojim strokovnim znanjem 

pomagajo Komisiji pri pripravi njenih sporočil in 

drugih pobud.

POSTOPKI ZA UGOTAVLJANJE 
KRŠITEV

Vsaka država članica je odgovorna za izvajanje 

zakonodaje EU (sprejetje izvedbenih ukrepov 

pred določenim rokom, skladnost in pravilna 

uporaba) v okviru svojega pravnega sistema. 

Komisija je kot „varuh pogodb“ odgovorna, da se 

zagotovi pravilno uporabo zakonodaje EU, in ima 

pooblastilo, da začne postopek za ugotavljanje 

kršitev proti državam članicam, ki niso pravilno 

izvajale evropske zakonodaje, in lahko po potrebi 

zadevo preda Sodišču Evropske unije. Komisija 

sprejme ukrepe, ki se ji zdijo potrebni, kot odziv na 

pritožbo ali kršitve, ki jih odkrije.

• predlog se nato uvrsti na dnevni red zasedanja 

kolegija komisarjev, kjer ga predstavi in 

zagovarja pristojni komisar.  Za sprejetje 

predloga v Komisiji je potrebna navadna večina, 

nato pa se predlog pošlje Svetu in Parlamentu v 

obravnavo in morebitno odločanje.

AGE sodeluje v naslednjih

svetovalnih skupinah, v katerih 

se zavzema za interese starejših in vpliva na 

politike EU:

•  Forum za evropsko zdravstveno politiko

•  Evropski invalidski forum

•  Evropsko partnerstvo za inovacije za 

    aktivno in zdravo staranje

•  Skupina za uporabnike finančnih storitev

•  Skupina déležnikov za e-zdravje (od leta 

    2012)

•  Skupina za dialog o zavarovanjih

•  Usmerjevalna skupina EK za „ozaveščanje 

    na področju nediskriminacije in enakosti za 

    organizacije civilne družbe“

•  Usmerjevalni odbor EK za projekt

   „podpora prostovoljnim pobudam za   

    spodbujanje upravljanja raznolikosti na 

    delovnem mestu v EU“

Čeprav imata Parlament in Svet zadnjo 

besedo glede morebitne zakonodaje, je 

treba močno poudariti pomen lobiranja pri 

pripravljavcih predloga v Evropski komisiji. 

Ko se predlog preda Svetu in Evropskemu 

parlamentu, je težje vključiti vidike, ki niso 

bili zajeti v prvotnem osnutku, saj vlade in 

poslanci Evropskega parlamenta predloge 

Komisije običajno omejijo in ne razširijo. 

Ker Komisija zastopa skupne evropske 

interese, se lobiranje najučinkovitejše izvaja 

na evropski ravni. 

To je ena izmed glavnih nalog AGE, njeni 

prispevki pa temeljijo na informacijah njenih 

članic. 

DOBRO JE VEDETI
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Posvetovalna
telesa EU

EVROPSKI EKONOMSKO-SOCIALNI 
ODBOR

Evropski ekonomsko-

socialni odbor (EESO) 

je bil ustanovljen leta 

1957 kot svetovalno 

telo, sestavljeno iz 

posameznikov, ki 

zastopajo skupine ekonomskega in socialnega 

interesa. EESO ima 344 članov – število 

predstavnikov iz vsake države EU odraža številčnost 

njenega prebivalstva. Člani so delodajalci, sindikati 

in različne ekonomske in socialne interesne skupine 

(npr. kmetje, potrošniki), ki jih imenujejo vlade EU, 

vendar svoje delo opravljajo povsem politično 

neodvisno. Imenovani so za dobo štirih let in se jih 

lahko ponovno imenuje.

Odbor se srečuje na plenarni skupščini, njegove 

razprave pa pripravlja šest pododborov, znanih kot 

strokovne skupine, od katerih je vsaka odgovorna 

za določeno politično področje:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Kmetijstvo, razvoj podeželja in okolje (NAT)

Ekonomska in monetarna unija ter socialna 

kohezija (ECO)

Zaposlovanje, socialne zadeve in državljanstvo 

(SOC)

Zunanji odnosi (REX)

Enotni trg, proizvodnja in potrošnja (INT)

Promet, energetika, infrastruktura in 

informacijska družba (TEN)

svetovanje Svetu, Komisiji in Evropskemu 

parlamentu bodisi na njihovo zahtevo ali na 

lastno pobudo;

spodbujanje civilne družbe, da se bolj vključi v 

oblikovanje politike EU;

okrepitev vloge civilne družbe v državah zunaj 

EU in pomoč pri vzpostavitvi svetovalnih 

struktur.

EESO ima tri glavne naloge:

Vsak lahko vloži pritožbo pri Komisiji proti 

državi članici zaradi vsakega ukrepa (zakona, 

uredbe ali upravnega ukrepa) ali prakse, 

ki jo izvaja država članica in za katero se 

meni, da ni skladna z določbo ali načelom 

zakonodaje EU. Ni vam treba pokazati 

formalnega interesa za sprožitev postopka 

niti dokazati, da ste izrecno in neposredno 

prizadeti zaradi kršitve, zaradi katere vlagate 

pritožbo. Pritožba se mora, da bi bila 

dopustna, nanašati na kršitev zakonodaje 

EU s strani države članice; ne more zadevati 

zasebnega spora. Informacije o tem, kako 

vložiti pritožbo, so na spletni strani Komisije 

na voljo v vseh jezikih EU (glejte koristne

povezave spodaj).

DOBRO JE VEDETI

KORISTNE POVEZAVE IN VIRI:

•

•

•

•

Spletna stran Evropske komisije:

http://ec.europa.eu/index_sl.htm

Seznam generalnih direktoratov (GD):

http://ec.europa.eu/about/ds_sl.htm

Kako vložiti pritožbo: http://ec.europa.eu/

eu_law/your_rights/your_rights_sl.htm

Splošni informacijski portal EU:

http://europa.eu/index_sl.htm
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Pred sprejetjem odločitev na področju 

gospodarske in socialne politike se morajo organi 

posvetovati z EESO. Na lastno pobudo lahko 

odbor poda mnenje tudi o drugih zadevah, ki se 

mu zdijo pomembne.

Skupina za stike z organizacijami civilne družbe 

je bila ustanovljena leta 2004, da bi zagotovila 

sodelovanje EESO z evropskimi organizacijami 

in mrežami civilne družbe. Oblikovana je tako, da 

lahko opravlja nalogo organa za stike in je hkrati 

struktura za politični dialog s temi organizacijami 

in mrežami. Trenutno jo sestavljajo 15 članov 

EESO in predstavniki 20 glavnih sektorjev evropske 

civilne družbe.

Z Odborom regij se morajo organi posvetovati 

o zadevah, ki zadevajo lokalno in regionalno 

politiko, kot so politika zaposlovanja, okolje, 

infrastruktura, promet, izobraževanje in zdravje. 

Predstavi lahko tudi mnenja o zakonodajnih 

predlogih s pomembnimi regionalnimi ali 

lokalnimi posledicami.

ODBOR REGIJ

Odbor regij (CoR) je bil ustanovljen leta 1994 

kot svetovalno telo, ki ga sestavljajo imenovani 

predstavniki regionalnih in lokalnih organov 

Evrope, da se zagotovi upoštevanje regionalne in 

lokalne identitete in interesov v EU. Odbor regij 

ima 344 članov iz 27 držav EU, njegovo delo pa 

poteka v šestih različnih komisijah:

SODIŠČE EVROPSKE UNIJE

Cilj Sodišča Evropske 

unije je zagotoviti, da 

se zakonodajo EU v vsej 

Evropski uniji razlaga in 

uporablja enako.

Sodišče prve stopnje je bilo ustanovljeno leta 1989, 

da bi obravnavalo določene zadeve (zlasti tiste, 

ki vključujejo posameznike) in tako prevzelo del 

delovne obremenitve „Sodišča“. Sodišče Evropske 

unije odloča o predloženih zadevah.

Sodišče Evropske unije ima po enega sodnika na 

državo članico in 8 generalnih pravobranilcev. 

Njihova naloga je predstaviti obrazložena mnenja 

o predloženih zadevah. To morajo storiti javno in 

nepristransko. Imenujejo jih vlade držav članic za 

dobo šestih let.

AGE je ena izmed organizacij, 

ki sodelujejo pri dejavnostih 

skupine za stike. Spletna stran: 

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

Glede na ključno vlogo

regionalnih in lokalnih organov

pri obravnavanju vprašanj, ki zadevajo 

starejše, AGE tesno sodeluje z Odborom 

regij v okviru skupnih ukrepov (dogodki, 

publikacije...).

•

•

•

•

•

•

politika teritorialne kohezije

ekonomska in socialna politika

trajnostni razvoj

kultura in izobraževanje

ustavne zadeve in evropsko upravljanje

zunanji odnosi

EVROPSKA UNIJA

Odbor  regij
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Nikiforosa Diamandurosa, nekdanjega 

nacionalnega varuha človekovih pravic v 

Grčiji, je Evropski parlament aprila 2003 izvolil 

za vodenje institucije ter ga januarja 2010 

ponovno izvolil za novo petletno obdobje.

Varuh človekovih pravic lahko najde nepravilnosti, 

če institucija ne spoštuje temeljnih pravic, pravnih 

predpisov ali načel ali načel dobre uprave. To na 

primer zajema upravne nepravilnosti, nepravičnost, 

diskriminacijo, zlorabo pooblastil, neodgovarjanje, 

zavračanje dajanja informacij in nepotrebno 

odlašanje. Pritožbo lahko vloži vsak državljan ali 

prebivalec EU, podjetje, združenje ali drug subjekt s 

sedežem v EU. Ni nujno, da vas nepravilnost osebno 

zadeva, da bi vložili pritožbo. Ne pozabite, da lahko 

evropski varuh človekovih pravic obravnava samo 

pritožbe, ki zadevajo upravo EU, in ne pritožb o 

nacionalni, regionalni ali lokalni upravi, čeprav se 

pritožbe nanašajo na zadeve EU.

Varuh človekovih pravic opravi preiskavo v zvezi 

s pritožbo ali na lastno pobudo. Deluje povsem 

neodvisno in nepristransko in ne zahteva ali 

sprejema navodil vlad ali organizacij.

EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE

Evropsko računsko sodišče 

je bilo ustanovljeno 

leta 1975. Sedež ima v 

Luxembourgu, njegova 

naloga pa je preveriti, da se 

sredstva EU, ki jih vplačujejo 

davkoplačevalci, zbira 

pravilno in porablja 

zakonito, ekonomično in namensko. Njegov cilj je 

zagotoviti, da davkoplačevalci dobijo kar največ za 

svoj denar, ima pa tudi pravico izvesti revizijo osebe 

ali organizacije, ki upravlja s sredstvi EU.

Računsko sodišče ima po enega člana iz vsake 

države EU, ki ga imenuje Svet za šestletni mandat, 

ki ga je mogoče podaljšati. Člani iz svojih vrst 

izvolijo predsednika za tri leta, njegov mandat pa 

je mogoče podaljšati. Za predsednika je bil januarja 

2008 izvoljen Vítor Manuel da Silva Caldeira iz 

Portugalske. Njegov mandat je bil podaljšan 12. 

januarja 2011.

EVROPSKI VARUH ČLOVEKOVIH 
PRAVIC

Evropski varuh človekovih 

pravic je institucija, 

ustanovljena za preiskavo 

pritožb o nepravilnostih 

v institucijah in organih 

Evropske unije. Pravico ima 

sprejemati in preiskovati 

pritožbe državljanov EU, podjetij in organizacij in 

vsakogar, ki prebiva ali ima sedež v državi EU.

Nacionalna sodišča v 

posameznihdržavah EU so 

odgovorna za pravilno uporabo zakonodaje 

EU v posamezni državi. AGE spremlja 

pomembne odločitve Sodišča Evropske unije 

in obvešča svoje člane v EU, saj lahko te 

odločitve vplivajo na način, kako odločitve 

sprejemajo nacionalna sodišča. 

Nikiforos Diamanduros
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Postopki sprejemanja 
odločitev EU

Pravila in postopki za sprejemanje odločitev EU so 

določeni v pogodbah (glejte del I in priloge). Vsak 

predlog za novo evropsko zakonodajo temelji na 

določenem členu pogodbe, ki se imenuje „pravna 

podlaga“ predloga. Ta določa, kateri zakonodajni 

postopek se izpelje. Obstajajo trije glavni 

zakonodajni postopki EU:

SOODLOČANJE

Soodločanje je z začetkom veljavnosti Lizbonske 

pogodbe postalo „običajen“ zakonodajni 

postopek. Zahteva uradno odobritev Parlamenta 

in Sveta.  Oba organa sta enakovredna in imata 

možnost predlagati spremembe k besedilu. Vse 

od uveljavitve Lizbonske pogodbe je Evropski 

parlament vključen v skoraj vso pripravo 

zakonodaje. Področja politike, ki jih zajema ta 

postopek, vključujejo: gospodarsko upravljanje, 

priseljevanje, energijo, promet, okolje in varstvo 

potrošnikov. Veliko večino evropske zakonodaje 

zdaj skupaj sprejmeta Evropski parlament in Svet.

POSVETOVANJE

Parlament lahko sprejme ali zavrne predlog, ki ga 

predloži Komisija. Predlaga lahko tudi spremembe, 

o sprejetju katerih bo Komisija razmislila, ne more 

pa ustaviti predloga. Svet ni zavezan sprejeti 

sprememb, njegova odločitev pa je končna. 

Področja politike, ki so pomembna za starejše in 

jih vključuje ta postopek, so: diskriminacija zaradi 

starosti (in tudi spola, rase ali narodnosti, vere ali 

političnega prepričanja, invalidnosti ali spolne 

usmerjenosti), davčna in gospodarska politika.

SOGLASJE

Parlament lahko sprejme ali zavrne predlog, 

ki ga predloži Komisija. Vendar pa ne more 

spreminjati predloga. Ta postopek se uporablja 

najmanj in predvsem za nekatera zelo občutljiva 

in pomembna področja. Področja politike, ki so 

pomembna za starejše in jih vključuje ta postopek, 

so: strukturni skladi in kohezijski sklad ter nekatere 

institucionalne spremembe.

Če se želite pritožiti zaradi nepravilnosti 

institucije ali organa EU, morate najprej 

kontaktirati to institucijo po običajni upravni 

poti in zahtevati, da popravi stanje. Če to ne 

uspe, lahko vložite pritožbo pri evropskem 

varuhu človekovih pravic v roku dveh let od 

datuma, ko ste izvedeli za nepravilnost.

Praktična navodila za vložitev pritožbe 

najdete na spletni strani evropskega varuha 

človekovih pravic www.ombudsman.europa.

eu/start.faces

DOBRO JE VEDETI

KORISTNE POVEZAVE IN VIRI:

•

•

•

•

•

•

•

O institucijah in drugih organih EU: 

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/

index_sl.htm

Evropski ekonomsko-socialni odbor:

www.eesc.europa.eu

Skupina EESO za stike z organizacijami 

civilne družbe: www.eesc.europa.eu/?i=portal.

en.liaison-group

Odbor regij:

www.cor.europa.eu/en/Pages/home.aspx

Sodišče Evropske unije: www.curia.europa.eu

Evropsko računsko sodišče: http://eca.europa.

eu/portal/page/portal/eca_main_pages/home

Evropski varuh človekovih pravic:

http://www.ombudsman.europa.eu/sl/home.

faces
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Druge mednarodne 
institucije

To poglavje zagotavlja pregled mednarodnih 

institucij, ki so pomembne v okviru Evropske 

unije. 

SVET EVROPE

Svet Evrope, ki ima sedež v Strasbourgu (Francija), 

zdaj dejansko pokriva celotno evropsko celino s 

svojimi 47 državami članicami. Svet Evrope je 5. 

maja 1949 ustanovilo 10 držav in si zdaj prizadeva 

v vsej Evropi razviti skupna in demokratična načela, 

utemeljena na Evropski konvenciji o človekovih 

pravicah in drugih referenčnih besedilih o zaščiti 

posameznikov.

Sveta Evrope se ne sme zamenjevati z 

Evropskim svetom, ki združuje voditelje držav 

članic EU in načrtuje politiko Unije.

OKREPLJENO SODELOVANJE

Okrepljeno sodelovanje pomeni, da lahko skupina 

držav tesneje sodeluje na določenem področju, 

ne da bi nujno moralo sodelovati vseh 27 držav. 

Državam članicam omogoča, da se ne pridružijo, 

če ne želijo, ne da bi to drugim državam članicam 

preprečilo skupno ukrepanje. Primeri okrepljenega 

sodelovanja vključujejo evrsko območje in 

schengenski sporazum.

Svet Evrope je zelo proaktiven v smislu varstva 

človekovih pravic in spodbujanja socialnih zadev, 

izmed katerih so številne pomembne za starejše in so 

pojasnjene v nadaljevanju. Zato se je AGE pri Svetu 

Evrope prijavila za svetovalni status, da bi okrepila 

svojo udeležbo v postopkih, ki so pomembni za 

starejše.

Diagram poteka postopka sprejemanja 

odločitev EU je na voljo na spletni strani:  

www.ec.europa.eu/codecision/stepbystep/ 

diagram_en.htm

Svet Evrope ima spletno stran, ki je 

namenjena pomoči pri razlikovanju med 

instrumenti EU in Sveta Evrope, da bi se 

izognil zmedi in okrepili poznavanje obeh 

organizacij:  http://www.coe.int/aboutCoe/

index.asp?Lang=sl

DOBRO JE VEDETI

DOBRO JE VEDETI

VKLJUČITE SE

Pomembnost Sveta inParlamenta 

v postopku sprejemanja odločitev EU pomeni, 

da sta pomembni tarči lobiranja. 

Ker člani Sveta zastopajo države članice 

in poslanci Evropskega parlamenta 

zastopajo svoje lokalne volivce, jih pogosto 

najučinkoviteje dosežejo prav nacionalne in 

lokalne organizacije. 
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Usmerjevalna skupina za človekove pravice Sveta 

Evrope (CDDH) je dala mandat delovni skupini, 

ki jo sestavljajo strokovnjaki držav članic Sveta 

Evrope (CDDH-AGE), da pripravi nezavezujoč 

instrument za spodbujanje človekovih pravic 

starejših. AGE in drugi strokovni predstavniki 

iz mednarodnih organizacij, civilne družbe in 

predstavniki drugih medvladnih odborov Sveta 

Evrope sodelujejo pri delu te skupine, ki bo 

pripravila priporočila ali smernice, ki jih mora 

sprejeti Odbor ministrov Sveta Evrope in ki se bodo 

osredotočala na nediskriminacijo, neodvisnost, 

socialno vključevanje, zaščito pred nasiljem in 

zlorabo ter podporo in oskrbo.

ZDRUŽENI NARODI

Številni instrumenti 

Združenih narodov 

(OZN) opredeljujejo 

pravice za vse ljudi in 

tako tudi za starejše, saj si 

ZN že dolgo prizadevajo 

za starejše: leta 1991 

je Generalna skupščina OZN sprejela Načela za 

starejše osebe, leta 2002 Madridski mednarodni 

akcijski načrt o staranju (MIPAA) – dogovorjen je 

bil celovit akcijski načrt za izgradnjo družbe za vse 

starosti, kontaktna točka za olajšanje njegovega 

izvajanja pa je bila vzpostavljena pozneje, leta 

2010 je bila oblikovana delovna skupina, da bi 

preučila človekove pravice starejših in obstoječe 

vrzeli v njihovi zaščiti. Kot je opisano v delu I je

Evropska konvencija o človekovih pravicah 

(EKČP) je pogodba, v skladu s katero si države 

članice Sveta Evrope prizadevajo spoštovati 

temeljne svoboščine in pravice. Vse države članice 

EU so ratificirale to konvencijo, ki jo varuje Evropsko 

sodišče za človekove pravice v Strasbourgu. Zaradi 

Lizbonske pogodbe bo tudi EU postala podpisnica 

te pogodbe. Pravice, ki jih določa ta konvencija, 

in tudi sodna praksa Evropskega sodišča za 

človekove pravice so zelo pomembne za starejše. 

AGE je objavila informativno sporočilo36, v katerem 

je navedeno sklicevanje na določbe EKČP v smislu 

izzivov glede človekovih pravic, s katerimi se 

soočajo starejši. Poleg tega Evropsko sodišče za 

človekove pravice redno objavlja informativne 

liste37 o pomembnih odločitvah na različnih 

področjih, vključno z duševnim zdravjem, socialno 

blaginjo, etičnimi vprašanji pri uporabi novih 

tehnologij itd., ki vplivajo na življenje starejših.

Evropska socialna listina je pogodba Sveta Evrope, 

ki zagotavlja socialne in gospodarske človekove 

pravice. Sprejeta je bila leta 1961 in pregledana leta 

1996. Evropski odbor za socialne pravice odloča o 

skladnosti razmer v državah z Evropsko socialno 

listino. Osnovne pravice, določene v listini, 

vključujejo stanovanje, zdravje, izobraževanje, 

zaposlitev, pravno in socialno varstvo, gibanje 

oseb in nediskriminacijo. V skladu z dodatnim 

protokolom k listini lahko nacionalni in evropski 

sindikati, organizacije potrošnikov in akreditirane 

mednarodne nevladne organizacije pri odboru 

vložijo kolektivne pritožbe zaradi kršitev listine. 

Poleg tega lahko nacionalne nevladne organizacije 

vložijo pritožbo, če je zadevna država podala 

izjavo o tem. Ko odbor ugotovi kršitev listine, 

Odbor ministrov Sveta Evrope toženo državo 

pozove, naj sprejme posebne ukrepe za uskladitev 

zadev z listino. Sodna praksa Evropskega odbora 

za socialne pravice zadeva številna vprašanja, 

pomembna za starejše, kot so pokojnine, socialna 

pomoč in dostop do osnovnih storitev.

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

VKLJUČITE SE

CDDH-AGE: Organizacije starejših

morajo imeti pomembno

vlogo na nacionalni ravni in navezati stik z 

uradniki, ki so v njihovi državi pristojni za ta 

dokument, in pojasniti vprašanja in spodbujati 

dobre prakse, tako da se jih lahko upošteva v

postopku priprave dokumenta.
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SVETOVNA ZDRAVSTVENA 
ORGANIZACIJA (OZN)

SZO tesno sodeluje z 

Evropsko unijo glede 

spodbujanja zdravja 

in zdravega staranja. 

Globalna mreža 

starosti prijaznih mest 

in skupnosti (GNAFCC) 

je bila vzpostavljena za 

spodbujanje izmenjave izkušenj in medsebojnega 

učenja med mesti in skupnostmi po vsem svetu. 

Pridruži se ji lahko vsako mesto ali skupnost, 

ki je zavezano oblikovanju vključujočega 

in dostopnega mestnega okolja v korist 

starajočemu se prebivalstvu. GNAFCC mestom 

in skupnostim pomaga podpirati aktivno in 

zdravo staranje z boljšim obravnavanjem potreb 

starejših v osmih razsežnostih: zunanji prostori, 

prevoz, stanovanja, družbeno sodelovanje, 

spoštovanje in socialna vključenost, sodelovanje 

državljanov in zaposlovanje, komunikacije, 

podporne in zdravstvene storitve skupnosti. 

AGE je institucionalna podružnica, ki sodeluje 

pri spodbujanju starosti prijaznih okolij na 

ravni EU. V okviru evropskega leta 2012 so AGE 

in njeni partnerji pozvali Evropsko komisijo, 

naj ustanovi konvencijo županov EU za 

demografske spremembe, ki si bo prizadevala 

oblikovati politični okvir, ki bo združil lokalne in 

regionalne organe v EU, ki hočejo najti pametne 

in inovativne rešitve za podporo aktivnega in 

zdravega staranja in razvoj starosti prijaznih 

okolij.

Evropska mreža zdravih mest SZO je še ena 

koristna pobuda, ki lokalne vlade vključuje v 

razvoj zdravja v postopku politične zavezanosti, 

institucionalnih sprememb, izgradnje 

zmogljivosti, načrtovanja, utemeljenega na 

partnerstvu, in inovativnih projektov. Približno 

90 mest je članov evropske mreže zdravih 

mest SZO, v 30 nacionalnih mrež zdravih mest 

v evropski regiji SZO pa je včlanjenih več kot 

1400 mest.

Konvencija OZN o pravicah invalidov (UNCRPD), ki 

je zavezujoča za EU, tudi referenčni dokument za 

starejše.

Naloga odprte delovne skupine za staranje (OEWG) 

je preučiti mednarodni okvir človekovih pravic za 

starejše in opredeliti morebitne vrzeli ter kako jih 

najbolje odpraviti, vključno s preučitvijo izvedljivosti 

nadaljnjih instrumentov in ukrepov OZN. OEWG 

raziskuje, ali obstaja potreba po ukrepanju na ravni 

EU, in preučuje različne možnosti: nov zavezujoč 

instrument, posebni poročevalec (neodvisni 

strokovnjaki, ki imajo pooblastilo za raziskovanje, 

spremljanje in priporočanje rešitev za določene 

težave v zvezi s človekovimi pravicami), nadaljnja 

preučitev rezultatov pregleda in ocena Madridskega 

akcijskega načrta o staranju ter močnejše 

osredotočanje/učinkovitejše izvajanje obstoječih 

mehanizmov OZN. AGE se je leta 2012 udeležila 

tretjega zasedanja OEWG in sestanka skupine 

strokovnjakov OZN in prispevala mnenja starejših 

državljanov Evrope ter uravnotežila vidik nosilcev 

odločitev EU v tej razpravi. Zaradi sodelovanja AGE 

na ravni OZN se pri delu skupine upošteva izzive, s 

katerimi se soočajo starejši Evropejci.

VKLJUČITE SE

Starejši se lahko vključijo v delo OZN tako, 

da zagotovijo prispevek k poročilu njihove 

države o izvajanju regionalne strategije 

Madridskega akcijskega načrta (glejte koristne 

povezave) in spodbudijo svojo državo, da 

sodeluje v delovni skupini UN/ECE o staranju 

in odprti delovni skupini, ter obveščajo AGE 

o kršitvah človekovih pravic v njihovi državi, 

da bi se lahko o teh primerih pomanjkljivosti 

v zvezi s pravicami starejših razpravljalo v 

OEWG in tako pripravilo podlago za nove 

ukrepe OZN.
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V svoji novi evropski politiki za zdravje – Zdravje 

2020 – Evropski regionalni urad SZO opredeljuje 

svojo vizijo, vrednote, glavne usmeritve in pristope 

ter predlaga prizadevanja za šest ciljev:

VKLJUČITE SE

Svoje lokalne organe lahko 

spodbudite,da postanejo bolj okolju prijazni in 

se pridružijo Globalni mreži starosti prijaznih 

mest in skupnosti in/ali mreži zdravih mest. 

Spodbudite jih lahko tudi, da podprejo poziv 

k ustanovitvi evropske konvencije županov 

za demografske spremembe in se pridružijo 

temu gibanju, ko se bo začelo.  Če želite biti 

obveščeni o najnovejših dogajanjih na ravni 

EU, se registrirajte na virtualni mreži starosti 

prijaznih okolij EU, ki jo je vzpostavila AGE 

(povezava je na voljo na spletišču AGE). 

•

•

•

•

•

•

sodelovanje: združitev sil držav članic in 

regionalnega urada za nadaljnje spodbujanje 

zdravja in dobrega počutja, obravnavanje 

socialnih dejavnikov zdravja in neenakosti 

na področju zdravja ter povezovanje z 

drugimi sektorji in partnerji za okrepitev teh 

prizadevanj;

boljše zdravje: nadaljnje povečanje števila

let, ki jih ljudje preživijo zdravi, izboljšanje 

kakovosti življenja oseb s kroničnimi boleznimi, 

zmanjšanje neenakosti na področju zdravja in 

obravnavanje vpliva demografskih sprememb;

izboljšanje upravljanja zdravja: izkoristiti

pomembne družbene spremembe v korist 

zdravju v vseh politikah in krepitev zdravja kot 

gonila sprememb za trajnostni razvoj in dobro 

počutje z zagotavljanjem, da se voditelji vlad, 

člani parlamentov in ključni akterji in nosilci 

odločitev v celotni vladi in v vseh sektorjih 

zavedajo svoje odgovornosti za zdravje in 

dobro počutje ter spodbujanje, zaščito in 

varstvo zdravja;

določitev skupnih strateških ciljev:   podpora 

razvoja politik in strategij v državah, ki 

se izvajajo v korist zdravja kot skupnega 

socialnega cilja, na ustrezni ravni, zagotavljanje 

mehanizmov za udejstvovanje déležnikov in 

partnerjev ter jasnega načrta za napredek pri 

obravnavanju socialnih dejavnikov zdravja in 

neenakosti na področju zdravja;

pospešitev izmenjave znanj in inovacij: okrepiti 

bazo znanja za razvoj zdravstvene politike in 

obravnavanje socialnih dejavnikov zdravja s 

povečanjem zmogljivosti zdravstvenih delavcev 

in drugih strokovnjakov zaradi prilagajanja 

novemu pristopu k javnemu zdravju in 

zahtevam zdravstvenega varstva, usmerjenega 

na posameznika, v starajoči se in večkulturni 

družbi in z uporabo razpoložljivih tehnoloških 

in upravljavskih inovacij za povečanje vpliva in 

izboljšanje oskrbe;

okrepitev udejstvovanja: omogočanje osebam 

evropske regije, da aktivno sodelujejo pri 

oblikovanju zdravstvene politike preko 

organizacij civilne družbe, odzivanje na 

zdravstvene izzive, s katerimi se soočajo kot 

posamezniki, s povečanjem zdravstvene 

pismenosti in zagotavljanje, da se v 

zdravstvenih sistemih, usmerjenih na osebe, 

upošteva njihovo mnenje.

KORISTNE POVEZAVE IN VIRI

Svet Evrope

•

•

•

•

•

Splošna spletna stran:

www.coe.int/web/coe-portal

Delo Sveta Evrope v zvezi s pravicami starejših: 

www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/

other_committees/cddh-age/default_EN.asp?

Evropsko sodišče za človekove pravice:

www.echr.coe.int/ECHR/homepage_en

Evropska konvencija o človekovih pravicah: 

www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Basic+Texts/ 

The+Convention+and+additional+protocols/ Th

e+European+Convention+on+Human+Rights

Evropska socialna listina:

www.coe.int/T/DGHL/Monitoring/SocialCharter
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Organizacija Združenih narodov

Svetovna zdravstvena organizacija 

(SZO)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Splošna spletna stran: www.un.org/en

Načela za starejše osebe:

www.unescap.org/ageing/res/principl.htm

Madridski mednarodni akcijski načrt o 

staranju (MIPAA): 

http://social.un.org/index/Ageing/Resources/ 

MadridInternationalPlanofActiononAgeing.aspx

Konvencija ZN o pravicah invalidov 

(UNCRPD): www.un.org/disabilities/

convention/ conventionfull.shtml

Odprta delovna skupina za staranje (OEWG): 

http://social.un.org/ageing-working-group/ 

index.shtml

Splošna spletna stran: www.who.int/en

Regionalno izvajanje strategije madridskega 

akcijskega načrta: www.unece.org/fileadmin/

DAM/pau/_docs/ ece/2002/ECE_AC23_2002_2_

Rev6_e.pdf

Gospodarska komisija OZN za Evropo (UN/

ECE) – enota za staranje: www.unece.org/pau/

age/welcome.html

Madridski mednarodni akcijski 

načrt o staranju: http://social.

un.org/index/Ageing/Resources/ 

MadridInternationalPlanofActiononAgeing.aspx

Program SZO za starosti prijazna okolja:

www.who.int/ageing/age_friendly_cities/en
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Na kratko o 
pogodbah EU

Leta 1957 so Belgija, Francija, Italija, Luksemburg, 

Nizozemska in Zahodna Nemčija podpisale Rimsko 

pogodbo, ki ustanavlja Evropsko gospodarsko 

skupnost. Po pristopu drugih držav in številnih 

sprememb pogodbe je nastala EU, kot jo poznamo 

danes.

Enotni evropski akt, ki je začel veljati 1. julija 1987, 

je omogočil prilagoditve, ki so bile potrebne za 

vzpostavitev notranjega trga.

Pogodba o Evropski uniji je začela veljati 

1. novembra 1993. Maastrichtska pogodba je 

spremenila ime Evropske gospodarske skupnosti 

v „Evropska skupnost“. Uvedla je tudi nove oblike 

sodelovanja med vladami držav članic – na 

primer na področju obrambe in „pravosodja 

in notranjih zadev“. Maastrichtska pogodba je 

z vključitvijo tega medvladnega sodelovanja 

v obstoječi sistem „Skupnosti“ ustvarila novo 

politično in gospodarsko strukturo s tremi „stebri“. 

To je Evropska unija (EU).

Amsterdamska pogodba je začela veljati 1. maja 

1999. Spremenila in preštevilčila je pogodbe EU 

in ES. Uvedla je tudi novi člen 13 o boju proti 

diskriminaciji. Priložena so ji prečiščena besedila 

pogodb EU in ES.

Pogodba iz Nice je začela veljati 1. februarja

2003. Obravnavala je predvsem preoblikovanje 

institucij, da bi lahko Unija učinkovito delovala po 

širitvi na 25 držav članic.

Lizbonska pogodba je začela veljati 1. decembra

2009. EU je zagotovila moderne institucije in 

optimizirane metode dela za učinkovito in uspešno 

obravnavanje izzivov v današnjem svetu.

Povzetek najpomembnejših sprememb, uvedenih 

z Lizbonsko pogodbo, najdete na spletni strani: 

http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_

sl.htm

Celotno besedilo Lizbonske pogodbe in 

konsolidirano različico pogodb, kot so bile 

spremenjene z Lizbonsko pogodbo, najdete na 

spletni strani: http://europa.eu/lisbon_treaty/full_

text/index_sl.htm

PrilogeIV.
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Kratice

AAL             Podpora iz okolja pri samostojnem življenju

AGS              Letni pregled rasti

ANEC              Evropski glas potrošnikov pri standardizaciji

BEUC              Evropska organizacija potrošnikov

CDDH              Usmerjevalni odbor za človekove pravice (Svet Evrope) 

CEN              Evropski odbor za standardizacijo

CENELEC           Evropski odbor za standardizacijo v elektrotehniki

CIP             Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost

CoR             Odbor regij

COREPER           Odbor stalnih predstavnikov

DfA             Zasnovano za vse

GD             Generalni direktorat 

EBU              Evropska zveza slepih 

EK              Evropska komisija

EKČP              Evropska konvencija o človekovih pravicah

ECI              Evropska državljanska pobuda

ECJ             Sodišče Evropske unije

ECR              Skupina evropskih konzervativcev in reformistov (Evropski parlament) 

EDF             Evropski invalidski forum

EEP              Evropski center za podjetja z javno udeležbo in podjetja splošnega gospodarskega pomena

EESO              Evropski ekonomsko-socialni odbor

EHIC              Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja

EIP AHA             Evropsko partnerstvo za inovacije za dejavno in zdravo staranje

EIT              Evropski inštitut za tehnologijo

EMA             Evropska agencija za zdravila

EP              Evropski parlament

EPC              Odbor za politiko zaposlovanja

EPP              Evropska ljudska stranka (krščanski demokrati) (Evropski parlament) 

EPHA              Evropsko združenje za javno zdravje

EPSCO (Svet)     Zaposlovanje, socialna politika, zdravje in varstvo potrošnikov

ERA              Evropska agencija za železniški promet

ESS             Evropski socialni sklad

ETUC              Evropska konfederacija sindikatov

EU              Evropska unija

EUHPF              Forum za evropsko zdravstveno politiko

EL2012              Evropsko leto 2012

OP7              Sedmi okvirni program za raziskave

FSUG             Skupina za uporabnike finančnih storitev

BDP             Bruto domači proizvod

GNAFCC            Globalna mreža starosti prijaznih mest in skupnosti

BND             Bruto nacionalni dohodek

GUE/NGL           Evropska združena levica/Zelena nordijska levica (Evropski parlament)
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IKT              Informacijska in komunikacijska tehnologija

JPE             Skupno poročilo o zaposlovanju

JPI             Pobuda skupnega načrtovanja

JPND             Skupni program za nevrodegenerativne bolezni

SZI              Skupnosti znanja in inovacij

VFO              Večletni finančni okvir

Poslanec EP       Poslanec Evropskega parlamenta

MIPAA             Madridski mednarodni načrt o staranju

NVO              Nevladna organizacija 

NRP             Nacionalni program reform 

NSP              Nacionalno socialno poročilo

OEWG              Odprta delovna skupina za staranje

OMU              Odprta metoda usklajevanja

R&R             Raziskave in razvoj

S&D              Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov (Evropski parlament)

PSK              Program za stabilnost in konvergenco

EEA              Enotni evropski akt

SIP              Strateški načrt izvajanja 

OSZ             Odbor za socialno zaščito 

PEU              Pogodba o Evropski uniji

PDEU              Pogodba o delovanju Evropske unije

TSI PRM             Tehnične specifikacije za interoperabilnost v zvezi s funkcionalno oviranimi osebami

UAPME              Evropska zveza obrtnih, majhnih in srednje velikih podjetij

ZN             Združeni narodi

UNCRPD            Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov

UN/ECE              Gospodarska komisija Združenih narodov za Evropo

SZO             Svetovna zdravstvena organizacija



Zahvala

To brošuro je pripravil sekretariat AGE in jo večinoma sestavljajo informacije, ki so na voljo na spletnih straneh 

evropskih institucij in drugih javno dostopnih virih informacij.

Publikacija je financirana iz programa PROGESS ter članarin AGE in donacij. Celotni seznam donatorjev je na voljo 

na spletni strani AGE: http://www.age-platform.eu/.

Za fotografije v publikaciji se zahvaljujemo Evropski komisiji, Evropskemu parlamentu, Svetu Evropske unije in 

članom AGE.






