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BOJ PROTI REVŠČINI, SOCIALNI
IZKLJUČENOSTI IN DISKRIMINACIJI

S podporo državam članicam v boju proti revščini, socialni izključenosti in diskriminaciji želi
Evropska unija okrepiti vključevanje in povezanost evropske družbe ter vsem državljanom
omogočiti enak dostop do možnosti in sredstev, ki so na voljo.

PRAVNA PODLAGA

Členi 19, 145 do 150 in 151 do 161 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

CILJI

Boj proti revščini in socialni izključenosti je eden od posebnih ciljev Unije in držav članic na
področju socialne politike. V skladu s členom 153 PDEU se socialna vključenost zagotavlja
izključno na podlagi nezakonodajnega sodelovanja, tj. z odprto metodo usklajevanja, medtem ko
člen 19 PDEU Uniji dopušča, da sprejme ukrepe za boj proti diskriminaciji tako, da morebitnim
žrtvam zagotovi pravno zaščito in sprejme spodbujevalne ukrepe.

DOSEŽKI

A. Boj proti revščini in socialni izključenosti
V obdobju med 1975 in 1994 je Evropska gospodarska skupnost izvedla številne pilotne projekte
in načrte za boj proti revščini in izključenosti, čeprav se je ukrepom Skupnosti na tem področju
zaradi pomanjkanja pravne podlage vseskozi oporekalo.
Razmere so se spremenile, ko je leta 1999 začela veljati Amsterdamska pogodba, v kateri
je odprava socialne izključenosti opredeljena kot eden od ciljev socialne politike Skupnosti.
V skladu s členom 160 PDEU je bil leta 2000 ustanovljen Odbor za socialno zaščito z namenom,
da spodbuja sodelovanje med državami članicami in s Komisijo.
Z Lizbonsko strategijo, ki je začela veljati leta 2000, je bil vpeljan mehanizem za spremljanje
in usklajevanje, ki predvideva določanje ciljev, meritev revščine na podlagi vrste kazalnikov
in referenčnih vrednosti, smernice za države članice in nacionalne akcijske načrte za boj proti
revščini. Odprta metoda usklajevanja se je vzporedno uporabljala tudi na drugih področjih
socialne zaščite.
Evropska komisija je leta 2005 predlagala vključitev tekočih procesov v nov okvir za odprto
metodo koordinacije za socialno zaščito in socialno vključenost („socialno OMK“). Skupni
cilji odprte metode usklajevanja na socialnem področju vključujejo: socialno kohezijo, enakost
med moškimi in ženskami ter enake možnosti za vse z učinkovitimi sistemi socialne zaščite;
učinkovite vzajemne povezave med cilji lizbonske strategije za rast, delovna mesta in socialno
kohezijo; dobro upravljanje in vključevanje deležnikov.
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S priporočilom iz oktobra 2008 o dejavnem vključevanju oseb, izključenih s trga dela, je
Komisija posodobila priporočilo Sveta 92/441/EGS in izjavila, da bi morale države članice
oblikovati in izvajati celostno integrirano strategijo za aktivno vključevanje oseb, izključenih
s trga dela, z združevanjem ustrezne dohodkovne podpore, vključujočih trgov dela in dostopa
do kakovostnih storitev.
Ena najpomembnejših novosti strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo
rast, ki je bila sprejeta leta 2010, je bil nov skupni cilj na področju boja proti revščini in socialni
izključenosti: zmanjšati za 25 % število evropskih državljanov, ki živijo pod nacionalno mejo
revščine, in iz revščine pomagati več kot 20 milijonom ljudi.
Komisija je v ta namen decembra 2010 ustvarila evropsko platformo za boj proti revščini in
socialni izključenosti in oblikovala seznam ključnih pobud, ki jih je treba izvesti, vključno
z ocenjevanjem izvajanja strategij aktivnega vključevanja na nacionalni ravni in belo knjigo
o pokojninah (COM(2010)0758). Od leta 2011 se na letni konvenciji platforme zberejo
oblikovalci politike, ključni deležniki in posamezniki, ki jih je prizadela revščina.
Ker je v Evropi zaradi krize čedalje več ljudi izpostavljenih revščini, je Komisija leta 2013
sprejela dve novi pobudi.
Komisija je v sporočilu iz februarja 2013 z naslovom Socialne naložbe za rast in kohezijo –
sveženj o socialnih naložbah države članice pozvala, naj dajo prednost socialnim naložbam
v ljudi, da bi vlagali v otroke in s tem prekinili krog prikrajšanosti.
Oktobra 2013 pa je Komisija v skladu s pozivi Evropskega sveta predstavila predlog za
krepitev socialne razsežnosti pri upravljanju ekonomske in monetarne unije. Bistveni element
predloga so socialni kazalniki – analitično orodje za ugotavljanje razvoja v EU, ki zahteva
podrobno spremljanje. To orodje zajema pet ključnih kazalnikov: brezposelnost, brezposelnost
mladih in stopnjo mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET),
razpoložljivi dohodek gospodinjstev, stopnjo tveganja revščine in dohodkovno neenakost. Od
evropskega semestra leta 2014 se pregled razvoja na področju socialnih zadev vključuje v letni
pregled rasti, v katerem so opredeljene strateške politične prednostne naloge. Poleg tega so bili
leta 2015 v poročilu o mehanizmu opozarjanja v okviru postopka v zvezi z makroekonomskimi
neravnotežji dodani trije socialni kazalniki (stopnja delovne aktivnosti, stopnja dolgoročne
brezposelnosti in stopnja brezposelnosti mladih), ki pa niso sprožili novih ukrepov, saj Komisija
predpostavlja, da sami po sebi ne pomenijo poslabšanja makrofinančnih tveganj.
B. Protidiskriminacijska zakonodaja
Do ključnega preobrata je prišlo leta 1997 z vključitvijo novega člena (člena 13) v Pogodbo
o ustanovitvi Evropske skupnosti (PES), ki je sedaj člen 19 PDEU in daje Svetu pooblastila, da
sprejema ukrepe za boj proti diskriminaciji na podlagi vrste novih razlogov, vključno z rasno
ali etnično pripadnostjo, vero ali prepričanjem, starostjo, invalidnostjo in spolno usmerjenostjo.
Leta 2003 je bil ta člen spremenjen s Pogodbo iz Nice, tako da je bilo omogočeno sprejetje
spodbujevalnih ukrepov.
Sprejete so bile direktive:
— o rasni enakosti (2000/43/ES),

— o enakosti pri zaposlovanju (2000/78/ES),

— ter o enakem obravnavanju (2006/54/ES), s katero so bile združene prejšnje direktive
o enakih možnostih žensk in moških.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0758


Kratki vodič po Evropski uniji - 2017 3

Komparativna analiza nediskriminacijske zakonodaje v Evropi (2017) je poudarila, da se je
zahvaljujoč tovrstnim direktivam kljub manjšim vrzelim pri prenosu v maloštevilnih državah
članicah pravna zaščita zoper diskriminacijo v Evropi močno povečala.
V Svetu pa poteka razprava še o drugih dveh predlogih direktiv o izboljšanju enakosti, namreč
o predlogih direktive o uravnoteženi zastopanosti spolov v vodstvih podjetij (2012) in direktive
o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb področjih, ki ne sodijo med zaposlovanje (2008).
Julija 2015 je bila po več letih obravnave v Svetu umaknjena še ena v Parlamentu podprta
direktiva, in sicer direktiva o porodniškem dopustu (iz leta 2008, ki je spreminjala direktivo iz
leta 1992). Komisija je namesto nje predstavila predlog direktive o usklajevanju poklicnega in
zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev, ki sodi med otipljive rezultate razvojnega procesa
v okviru evropskega stebra socialnih pravic (5.10.1). Predlog direktive ponuja širši pogled na
delitev obveznosti oskrbe med ženskami in moškimi.
C. Spodbujevalni ukrepi
Decembra 2002 sta Evropski parlament in Svet sprejela Sklep št. 50/2002/ES o vzpostavitvi
programa ukrepov Skupnosti za spodbujanje sodelovanja med državami članicami v boju proti
socialni izključenosti. Na podlagi člena 13(2) Pogodbe ES (sedanjega člena 19(2) PDEU) je
bil vzpostavljen poseben akcijski program Skupnosti za boj proti diskriminaciji, ki je zajemal
vse razloge, opredeljene v členu 13, z izjemo spola, ki je bil ločeno obravnavan v programu
Evropske skupnosti za enakost spolov.
Leta 2007 so bili vsi programi na področju zaposlovanja in socialnih zadev, ki jih je financirala
Evropska skupnost, s sprejetjem programa Progress vključeni v enotni okvir. Zaradi še večje
racionalizacije uprave je bil v veljavni program Evropske unije za zaposlovanje in socialne
inovacije (EaSI) za obdobje 2014–2020 kot ena od treh osi vključen program Progress (5.10.2).
Parlament in Svet sta marca 2014 sprejela Uredbo (EU) št. 223/2014 o Skladu za evropsko
pomoč najbolj ogroženim (FEAD). Sklad podpira ukrepe držav članic za zagotovitev materialne
pomoči najbolj ogroženim, skupaj z ukrepi za socialno vključevanje. V obdobju 2014–2020
je bilo zanj v realnem smislu namenjenih 3,8 milijarde EUR in dodatnih 15 % iz naslova
nacionalnega sofinanciranja držav članic v skladu z njihovimi nacionalnimi programi.
Sredstva za sofinanciranje ukrepov za boj proti diskriminaciji in pomoč najbolj prikrajšanim pri
dostopu na trg dela (5.10.2) so na voljo tudi v okviru Evropskega socialnega sklada (ESS).
D. Strategije EU za posebne skupine
Evropska komisija je novembra 2010 sprejela Evropsko strategijo o invalidnosti za obdobje
2010–2020 (COM(2010)0636), ki je nadgradila Akcijski načrt o invalidnosti 2004–2010.
Na podlagi strategije Komisije za enake možnosti žensk in moških 2010–2015, je bil sprejet
nov program na področju enakosti med spoloma, Strateška prizadevanja za enakost spolov
2016–2019, v katerem so opredeljene ključne prednostne naloge. Komisija je glede na visoko
število brezposelnih mladih predlagala sveženj o zaposlovanju mladih. Svet pa je februarja 2016
v skladu s predlogom Komisije sprejel priporočilo o vključevanju dolgotrajno brezposelnih na
trg dela. Poleg tega je Komisija leta 2016 uvedla evropsko solidarnostno enoto, namenjeno
ustvarjanju novih priložnosti za mlade (5.10.3).

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Lizbonska pogodba je s postopkom odobritve Evropskemu parlamentu omogočila vpliv pri
sprejemanju protidiskriminacijske zakonodaje v skladu s členom 19(1) PDEU. Parlament
je aktivno sodeloval v razpravi, ki je privedla do vključitve tega člena, in je Komisijo in

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_5.10.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_5.10.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_5.10.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0636
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_5.10.3.pdf
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države članice večkrat pozval, naj zagotovijo dosledno in pravočasno izvajanje direktiv iz
leta 2000. Evropski parlament redno sprejema resolucije, s katerimi želi okrepiti delovanje EU
za izboljšanje razmer in možnosti za socialno prikrajšane ter zmanjšanje revščine. Pripravil
je tudi več poročil, v katerih je poudaril pomen kakovostnih delovnih mest za preprečevanje
revščine, v dveh resolucijah pa je pozdravil strategijo Komisije za aktivno vključevanje in
evropsko platformo proti revščini (resoluciji z dne 6. maja 2009 in 15. novembra 2011).
V resoluciji z dne 20. oktobra 2010 o vlogi minimalnega dohodka v boju proti revščini in
spodbujanju vključujoče družbe v Evropi je Evropski parlament podprl minimalni dohodek (na
ravni, ki je enakovredna najmanj 60 % mediane nacionalnega dohodka v določeni državi članici)
in minimalno plačo, določeno na spodobni ravni (se pravi nad pragom revščine). Šest let pozneje
je Parlament pozval Komisijo, naj oceni način in sredstva za zagotavljanje primernega dohodka
na ravni držav članic, s čimer bi podprli družbeno konvergenco po vsej Uniji (resolucija z dne
14. aprila 2016 o uresničevanju cilja o zmanjšanju revščine glede na vse večje gospodinjske
stroške).
Aktivno si je prizadeval tudi za nadaljevanje in ustrezno financiranje programa EU za
razdeljevanje hrane za najbolj ogrožene (npr. v resoluciji z dne 7. julija 2011 o programu
razdeljevanja hrane za najbolj ogrožene osebe v EU) in se s Svetom februarja 2012 dogovoril
o akcijskem načrtu za reševanje. Svet je po pogajanjih leta 2013 pristal na zahtevo Parlamenta,
da se proračun Evropskega sklada za pomoč najbolj ogroženim poveča z 2,5 milijarde EUR
na 3,5 milijarde EUR. Poleg tega je Parlament z resolucijo z dne 26. oktobra 2016 pozval
k precejšnjemu povečanju odobrenih sredstev za plačila za Sklad za evropsko pomoč najbolj
ogroženim (FEAD).
Evropski parlament od leta 2012 v svojih resolucijah kritizira, da potencial Lizbonske pogodbe
na področju politike zaposlovanja in socialnih zadev še vedno ni v celoti izkoriščen. Pozdravlja
pobudo Evropske komisije za okrepitev socialne razsežnosti in podpira uvedbo kazalnikov ter
jo obenem poziva, naj opredeli konkretna merila v obliki minimalne ravni socialne zaščite
(resolucija z dne 20. novembra 2012 o resnični ekonomski in monetarni uniji in resolucija z dne
21. novembra 2013 o krepitvi socialne razsežnosti evropske monetarne unije).
Parlament je v nedavnih resolucijah izrazil zaskrbljenost, da EU še zdaleč ni uresničila
zaposlitvenih in socialnih ciljev, zlasti cilja glede zmanjšanja revščine. Pozval je k rasti
prijazni in diferencirani fiskalni konsolidaciji, ki bi državam članicam obenem omogočila
zmanjševanja brezposelnosti, ter k vključitvi dodatnih kazalnikov, denimo stopnje revščine
otrok in brezdomstva, v okvir socialnih kazalnikov (resolucija z dne 25. novembra 2014
o zaposlovanju in socialnih vidikih strategije Evropa 2020).
Evropski parlament je v resoluciji z dne 11. marca 2015 o evropskem semestru za usklajevanje
gospodarskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2015
Komisijo pozval, naj pri oblikovanju politike bolj uporablja socialne kazalnike. Meni namreč,
da bi morala biti vprašanja povezana z zaposlovanjem in socialnimi vidiki, v postopku
evropskega semestra na splošno enakovredna makroekonomskim vprašanjem. Parlament je
v več resolucijah pozval tudi k socialno uravnoteženim in trajnostnim strukturnim reformam ter
k učinkoviti javni porabi, ki ne bi ogrožala osnovnih javnih in socialnih storitev (resoluciji z dne
25. februarja 2016 in 24. junija 2015). V svoji resoluciji z dne 15. februarja 2017 zato pozdravlja,
da je Komisija v letnem pregledu rasti za leto 2017 znova potrdila socialno uravnotežene
strukturne reforme v okviru evropskega semestra. Glede enakosti spolov se Parlament zavzema
za vključevanje načela enakosti spolov v proračune in oblikovanje politik ter za to, da se pri
uvedbi vsake nove politike izvede ocena učinka na enakost spolov.
Susanne Kraatz
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