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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 ljudem omogočiti enak dostop do možnosti in sredstev.

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 socialne politike
Unije in držav članic. V skladu s členom 153 PDEU se socialna vključenost zagotavlja
izključno na podlagi nezakonodajnega sodelovanja, tj. z odprto metodo koordinacije,
medtem ko člen 19 PDEU dopušča, da EU 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 letoma 1975 in 1994 je Evropska gospodarska skupnost izvedla številne
pilotne projekte in programe za boj proti revščini in izključenosti. Vendar se je njenim
ukrepom na tem področju zaradi pomanjkanja pravne podlage vseskozi nasprotovalo.
Razmere so se spremenile, ko je leta 1999 začela veljati Amsterdamska pogodba,
v kateri je izkoreninjenje socialne izključenosti opredeljeno kot eden od ciljev socialne
politike Skupnosti. Leta 2000 je bil ustanovljen Odbor za socialno zaščito, da bi
pospeševal sodelovanje med državami članicami in s Komisijo (člen 160 PDEU).
Z lizbonsko strategijo, ki je začela veljati leta 2000, je bil uveden mehanizem za
spremljanje in usklajevanje, ki predvideva določanje ciljev, merjenje revščine na
podlagi vrste kazalnikov in referenčnih vrednosti, smernice za države članice in
nacionalne akcijske načrte za boj proti revščini. Vzpostavljen je bil tudi nov mehanizem
upravljanja za sodelovanje med Komisijo in državami članicami, in sicer odprta metoda
koordinacije, prostovoljni proces političnega sodelovanja, ki temelji na dogovorjenih
skupnih ciljih in skupnih kazalnikih. V tem procesu sodelujejo tudi deležniki, vključno
s socialnimi partnerji in civilno družbo. Od leta 2006 je novi okvir politike, in sicer odprta
metoda koordinacije za socialno zaščito in socialno vključenost, prerazporedil in združil
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tri ločene odprte metode koordinacije za socialno vključenost, zdravje in dolgotrajno
oskrbo ter pokojnine.
Komisija je v priporočilu iz oktobra 2008 o dejavnem vključevanju oseb, izključenih
s trga dela, navedla, da bi morale države članice oblikovati in izvajati „celostno
integrirano strategijo za dejavno vključevanje ljudi, izključenih s trga dela, ki združuje
ustrezno dohodkovno podporo, vključujoče trge dela in dostop do kakovostnih storitev“.
Ena najpomembnejših novosti strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in
vključujočo rast, ki je bila sprejeta leta 2010, je bil novi skupni cilj na področju boja proti
revščini in socialni izključenosti, tj. zmanjšati število Evropejcev, ki živijo pod nacionalno
mejo revščine, za 25 % in iz revščine pomagati več kot 20 milijonom ljudi. Cilj ni bil
dosežen, zato je Komisija marca 2021 v akcijski načrt za evropski steber socialnih
pravic vključila nov krovni cilj za zmanjšanje števila oseb, ki se spopadajo z revščino,
za vsaj 15 milijonov (vključno s 5 milijoni otrok) do leta 2030.
Komisija je decembra 2010 vzpostavila evropsko platformo za boj proti revščini in
socialni izključenosti kot eno od sedmih vodilnih pobud strategije Evropa 2020 in
oblikovala seznam ključnih pobud, kot sta ocena strategij dejavnega vključevanja na
nacionalni ravni in bela knjiga o pokojninah.
Komisija je države članice v sporočilu iz februarja 2013 z naslovom Socialne naložbe
za rast in kohezijo – vključno z izvajanjem Evropskega socialnega sklada 2014–2020
pozvala, naj dajo prednost socialnim naložbam v ljudi, zlasti v otroke, da bi prekinili
krog prikrajšanosti.
Po uvedbi evropskega semestra leta 2010 je Komisija leta 2013 v odgovor na pozive
Evropskega sveta in Parlamenta predstavila predlog za okrepitev socialne razsežnosti
pri upravljanju ekonomske in monetarne unije. Bistveni element predloga je pregled
socialnih kazalnikov, ki je analitično orodje za ugotavljanje razvoja v EU, ki zahteva
podrobnejše spremljanje. Pregled zajema tako sekundarne kot glavne kazalnike,
vključno s kazalniki dohodkovne neenakosti, razpoložljivega dohodka gospodinjstev,
stopnje tveganja revščine ali socialne izključenosti, stopnje mladih, ki niso zaposleni, se
ne izobražujejo ali usposabljajo, ter vpliva socialnih transferjev na zmanjšanje revščine.
Pregled je vključen v skupno poročilo o zaposlovanju v okviru letnega pregleda rasti,
v katerem so določene strateške prednostne naloge politike, in je prvi korak v letnem
evropskem semestru. Komisija Ursule von der Leyen je leta 2020 prenovila letni pregled
rasti in vanj vključila cilje OZN za trajnostni razvoj, vključno s cilji „brez revščine“, „brez
lakote“ in „zmanjšane neenakosti“.
Novembra 2017 so vse tri glavne institucije EU v skupni razglasitvi izrazile zavezanost
evropskemu stebru socialnih pravic. Steber opredeljuje socialno zaščito in vključevanje
kot eno od treh ključnih področij (2.3.1 Socialna politika in politika zaposlovanja:
splošna načela). Uporabljen je bil za izvajanje vrste zakonodajnih in političnih pobud,
kot sta Direktiva (EU) 2019/1152 o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih ter
sveženj za socialno pravičnost, ki vključuje Uredbo (EU) 2019/1149 o ustanovitvi
Evropskega organa za delo in priporočilo Sveta z dne 8. novembra 2019 o dostopu
delavcev in samozaposlenih oseb do socialne zaščite. Komisija je oktobra 2020
objavila predlog direktive o ustreznih minimalnih plačah v Evropski uniji, katerega cilj
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je boj proti revščini zaposlenih. Parlament in Svet sta junija 2022 dosegla začasni
dogovor.
Akcijski načrt za evropski steber socialnih pravic je bil predstavljen marca 2021
in je vseboval več pobud, in sicer strategijo EU o otrokovih pravicah, priporočilo
Sveta o vzpostavitvi evropskega jamstva za otroke in evropsko platformo za boj proti
brezdomstvu, ki je bila vzpostavljena junija 2021. Akcijski načrt je tudi naznanil druge
pobude, tudi priporočilo Sveta o minimalnem dohodku (2022), pobudo o dolgotrajni
oskrbi (2022) ter strokovno skupino na visoki ravni za prihodnost socialne države, ki
bo pripravila poročilo do konca leta 2022. Komisija je predlagala spremenjeno različico
pregleda socialnih kazalnikov, da bi se bolje odražale prednostne naloge politike
akcijskega načrta. Ministri za zaposlovanje in socialne zadeve so junija 2021 potrdili
prenovljeni seznam glavnih kazalnikov.
B. Protidiskriminacijska zakonodaja
Do ključnega preobrata je prišlo leta 1997 z vključitvijo novega člena 13 (sedaj
člen 19 PDEU) v Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti (PES), ki daje Svetu
pooblastila, da sprejema ukrepe za boj proti diskriminaciji na podlagi vrste novih
razlogov, vključno z raso ali narodnostjo, vero ali prepričanjem, starostjo, invalidnostjo
in spolno usmerjenostjo. Leta 2003 je bil ta člen spremenjen s Pogodbo iz Nice, tako
da je bilo mogoče sprejeti spodbujevalne ukrepe. Evropski steber socialnih pravic iz
leta 2017 je potrdil načeli enakosti spolov in enakih možnosti.
Na tem področju je bilo sprejetih več direktiv:
— direktiva o rasni enakosti (2000/43/ES),

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

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

— ter Direktiva (EU) 2019/1158 o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja
staršev in oskrbovalcev, ki zajema širši vidik delitve obveznosti oskrbe med
ženskami in moškimi.

V delovnem programu Komisije za leto 2022 sta bila kot prednostna navedena dva
dodatna predloga, in sicer predlog Komisije iz leta 2012 za direktivo o zagotavljanju
uravnotežene zastopanosti spolov med neizvršnimi direktorji družb, o kateri sta
Parlament in Svet dosegla začasni dogovor junija 2022, in predlog direktive iz
leta 2008 o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb zunaj področja zaposlovanja
(horizontalna direktiva o preprečevanju diskriminacije), ki v Svetu še vedno ni dosegla
soglasja.
C. Financiranje EU
Glavni instrument za financiranje je Evropski socialni sklad plus (ESS+), v katerem
so na voljo sredstva EU za sofinanciranje ukrepov za boj proti revščini, socialni
izključenosti in diskriminaciji in pomoč najbolj prikrajšanim pri dostopu do trga dela
(2.3.2 Evropski socialni sklad). ESS+ združuje štiri instrumente financiranja, ki so
bili v programskem obdobju 2014–2020 ločeni na Evropski socialni sklad, Sklad za
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evropsko pomoč najbolj ogroženim, pobudo za zaposlovanje mladih ter program
Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI).
Za obdobje 2021–2027 je ESS+ dodeljeno skupaj skoraj 99,3 milijard EUR. V Uredbi
(EU) 2021/1057 o ESS+ se zahteva, da bo 25 % sredstev namenjenih za socialno
vključenost, najmanj 3 % proračuna pa bo porabljenega za pomoč v hrani in osnovno
materialno pomoč najbolj ogroženim. Države EU, v katerih je število otrok, ki jim grozi
revščina, nad povprečjem EU, bodo morale vsaj 5 % sredstev iz ESS+ porabiti za to,
da bodo čim več otrokom na voljo brezplačno zdravstveno varstvo, izobraževanje in
otroško varstvo, dostojna bivališča in ustrezna prehrana.
Sklop za zaposlovanje in socialne inovacije zagotavlja financiranje na ravni EU za
posodobitev politik zaposlovanja in socialnih politik, da bi zagotovili ustrezno in dostojno
socialno zaščito, spodbudili kakovostno in trajnostno zaposlovanje ter se borili proti
diskriminaciji, socialni izključenosti in revščini.
Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim (FEAD) je bil ustanovljen marca 2014
z Uredbo (EU) št. 223/2014. Podpira ukrepe držav članic za materialno pomoč najbolj
ogroženim, skupaj z ukrepi za socialno vključevanje. Aprila 2020 je bil spremenjen
kot del svežnja plus za naložbene pobude v odziv na koronavirus, da bi se zagotovila
dodatna sredstva za leta 2020, 2021 in 2022.
Septembra 2020 je bil vzpostavljen evropski instrument za začasno podporo za
ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE), da bi države članice
podprli pri prizadevanjih za obvladovanje pandemije covida-19 ter ohranili delovna
mesta in dohodke, zlasti s shemami skrajšanega delovnega časa. Instrument lahko
prizadetim državam članicam zagotovi posojila EU v skupni višini do 100 milijard EUR
za kritje nenadnega povečanja javnih odhodkov, potrebnih za ohranjanje delovnih mest.
Mehanizem za okrevanje in odpornost (RRF) je začel veljati februarja 2021, njegov
cilj pa je zagotoviti do 723,8 milijarde EUR sredstev do konca leta 2026 za ublažitev
gospodarskih in socialnih posledic krize zaradi covida-19. Dva od šestih stebrov,
določenih v tem mehanizmu, bosta prispevala k boju proti revščini in socialni
izključenosti, in sicer steber o socialni in teritorialni koheziji ter steber politik za
naslednjo generacijo, otroke in mladino.
Evropska unija je od začetka ruske invazije v Ukrajino marca 2022 sprejela hitre
spremembe svojih sredstev za pomoč državam članicam pri sprejemanju ljudi,
ki bežijo iz Ukrajine, in podpori njihovemu vključevanju v EU. Marca 2022 je
predstavila predlog kohezijskega ukrepa za begunce v Evropi (CARE), da bi v pravila
kohezijske politike za obdobje 2014–2020 uvedla več prožnosti. Države članice
lahko ta sredstva uporabijo za financiranje nujnih ukrepov in takojšnjo podporo na
področju zaposlovanja, izobraževanja in socialnega vključevanja (npr. usposabljanje,
jezikovni tečaji, svetovanje). Komisija je junija 2022 predstavila sporočilo z naslovom
Posodobitev kohezijske politike – Prožna pomoč ozemljem (FAST-CARE) in predlagala
uredbo FAST-CARE za razširitev obstoječe podpore, ki se zagotavlja z ukrepom CARE.
Za prehod na podnebno nevtralno gospodarstvo je Evropska unija sprejela vrsto
ukrepov, da bi poskrbela, da se revščina in socialna vključenost ne poslabšata. Med
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njimi sta mehanizem za pravični prehod, vključno s Skladom za pravični prehod, in
predlog za socialni sklad za podnebje.
D. Strategije EU za posebne skupine
Komisija je marca 2021 predstavila novo strategijo EU o pravicah invalidov za obdobje
2021–2030. Vključuje predloge za začetek uporabe nove evropske kartice ugodnosti
za invalide do leta 2023, pobude za nadaljnje izboljšanje dostopnosti po sprejetju
akta o dostopnosti spleta (Direktiva (EU) 2016/2102) in evropskega akta o dostopnosti
(Direktiva (EU) 2019/882) ter ukrepe, ki invalidom zagotavljajo, da lahko v celoti
sodelujejo pri izobraževanju, delu in v demokratičnem življenju, hkrati pa uživajo
dostojne življenjske razmere. Do junija 2022 sta bili izvedeni dve od sedmih vodilnih
pobud strategije EU o pravicah invalidov, in sicer platforma za invalidnost in objava
prenovljene strategije Komisije na področju človeških virov.
Komisija Ursule von der Leyen je oblikovanje „Unije enakosti“ uvrstila med svoje
ključne prednostne naloge, kar je privedlo do številnih novih pobud. Komisija je
marca 2020 na podlagi strateških prizadevanj za enakost spolov za obdobje 2016–
2019 predstavila novo strategijo za enakost spolov za obdobje 2020–2025. Marca 2021
je predstavila predlog direktive o preglednosti plačil in mehanizmu za izvrševanje,
s katerim bi izboljšala uporabo načela enakega plačila za enako delo za moške in
ženske. Parlament je aprila 2022 sprejel pogajalsko stališče o predlogu za pogajanja
s Svetom.
Septembra 2020 je bil predlagan novi akcijski načrt EU za boj proti rasizmu za
obdobje 2020–2025, ki vključuje zavezo glede poročanja o uporabi direktive o rasni
enakosti. Komisija je v okviru akcijskega načrta predstavila nov strateški okvir EU za
enakost, vključevanje in udeležbo Romov ter predlagala priporočilo Sveta o enakosti,
vključevanju in udeležbi Romov.
Komisija je novembra 2020 predstavila prvo strategijo EU za enakost lezbijk, gejev,
biseksualnih, transspolnih, interspolnih in kvir oseb (LGBTIQ), ki vključuje zavezo, da
se bo do leta 2022 objavilo poročilo o uporabi direktive o enakosti pri zaposlovanju.
Novembra 2020 sprejela tudi akcijski načrt za integracijo in vključevanje za obdobje
2021–2027, ki vsebuje predloge na štirih področjih – izobraževanje, zaposlovanje,
stanovanja in zdravje – za spodbujanje vključevanja in socialnega vključenosti
migrantov in oseb z migrantskim poreklom.
Komisija je oktobra 2021 predstavila strategijo EU za boj proti antisemitizmu in
negovanje judovskega življenja za obdobje 2021–2030.
Ukrepi EU so osredotočeni tudi na mlade. Glede na visoko število brezposelnih mladih
je Komisija leta 2012 predlagala sveženj o zaposlovanju mladih, ki mu je leta 2013
sledilo jamstvo za mlade. Druga pobuda za ustvarjanje novih priložnosti za mlade
je bila evropska solidarnostna enota (2.3.3 Politika zaposlovanja), ki jo je Komisija
oblikovala decembra 2016. V odziv na pandemijo covida-19 in njen nesorazmerni
vpliv na mlade je Komisija julija 2020 predlagala sveženj za podpiranje zaposlovanja
mladih, vključno s priporočilom Sveta za okrepljeno jamstvo za mlade (Most do delovnih
mest). Spročila je tudi novo pobudo za delovno prakso v okviru ESS+, poimenovano
ALMA, da bi dosegla ranljive mlade Evropejce, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali
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usposabljajo, ter jim pomagala poiskati mesto na trgu dela. Zgoraj omenjena strategija
EU o otrokovih pravicah vsebuje ukrepe za boj proti revščini, rasizmu in diskriminaciji
otrok, cilj evropskega jamstva za otroke pa je preprečevanje socialne izključenosti in
boj proti njej z zagotavljanjem ključnih storitev za otroke.
Politike so bile osredotočene tudi na dolgotrajno brezposelne ljudi, pri čemer je bilo
februarja 2016 sprejeto priporočilo Sveta o vključevanju dolgotrajno brezposelnih na
trg dela.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Parlament je sprejel več resolucij, da bi izboljšal ukrepe EU za zmanjšanje revščine
ter razmere in možnosti za socialno prikrajšane osebe, npr. resolucijo z dne
22. oktobra 2020 o politiki zaposlovanja in socialni politiki v euroobmočju leta 2020,
v kateri je izrazil zaskrbljenost zaradi uničujočih socialnih posledic koronavirusne krize,
in resolucijo z dne 11. marca 2021 o vidikih zaposlovanja in socialnih vidikih v letni
strategiji za trajnostno rast za leto 2021. V njih je Parlament pozval k družbeni trajnosti,
ki bi bila del letne strategije za trajnostno rast, k trdnim sistemom socialnega varstva
in vzpostavitvi evropskega sistema pozavarovanja za primer brezposelnosti. Slednjo
zahtevo je Parlament februarja 2021 ponovil v resoluciji o zmanjševanju neenakosti
s posebnim poudarkom na revščini zaposlenih, v kateri je pozval k pripravi vsesplošne
evropske strategije za boj proti revščini ter pozval Komisijo, naj predloži okvir EU za
minimalni dohodek. Zahteve za evropsko jamstvo za otroke, ki jih je leta 2015 prvič
postavil Parlament, je Komisija uresničila s predlogom priporočila Sveta, sprejetega
junija 2021.
Lizbonska pogodba je s postopkom odobritve (člen 19(1) PDEU) Parlamentu
omogočila vpliv pri sprejemanju nediskriminacijske zakonodaje. Parlament je aktivno
sodeloval v razpravi, ki je privedla do vključitve tega člena, ter je Komisijo in države
članice večkrat pozval, naj zagotovijo popolno in pravočasno izvajanje ustreznih
direktiv. Parlament je v resoluciji z dne 7. februarja 2018 o varstvu in nediskriminaciji
manjšin v državah članicah EU obžaloval, da pri horizontalni protidiskriminacijski
direktivi ni bil dosežen napredek, ter pozval Komisijo in Svet, naj ponovno začneta
pogajanja. Te zahteve je ponovil v številnih kasnejših resolucijah, oktobra 2019
pa je na to temo potekala razprava na plenarnem zasedanju. V resoluciji z dne
6. julija 2022 o presečni diskriminaciji v EU je ponovno pozval države članice in
prihodnja predsedstva EU, naj nemudoma sprejmejo protidiskriminacijsko direktivo,
Komisijo pa, naj poskrbi za izvrševanje obstoječe protidiskriminacijske zakonodaje EU
in po potrebi sproži postopke za ugotavljanje kršitev. Pozval je tudi, naj se načelo
enakosti spolov vključi v proračune in oblikovanje politik ter da se pri uvedbi vsake
nove politike izvede ocena učinka na enakost spolov. V svojih resolucijah je izrazil
skrb tudi v zvezi z vidikom spola pri revščini in razlikami v pokojninah med spoloma
(npr. v resolucijah z dne 14. junija 2018 in 16. novembra 2017). Resolucija z dne
17. aprila 2018 se osredotoča na krepitev vloge in položaja žensk in deklet prek
digitalnega sektorja. Nedavno, v resoluciji z dne 5. julija 2022 o revščini žensk v Evropi,
je Parlament priznal, da je enakost spolov na trgu dela pomembno sredstvo za odpravo
revščine žensk. Da bi to revščino v EU zmanjšali, morajo Komisija in države članice
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učinkovito odpraviti obstoječe ovire na trgu dela in ovire za cenovno dostopne storitve,
kot sta otroško varstvo in dolgotrajna oskrba.
Parlament se je osredotočil tudi na težak položaj specifičnih skupin med pandemijo in
tako je 17. aprila 2020 sprejel resolucijo o usklajenem ukrepanju EU za spoprijemanje
s pandemijo covida-19 in njenimi posledicami, v kateri je obravnaval položaj številnih
ranljivih skupin in pozval k celoviti strategiji za boj proti revščini. V tej resoluciji
je tudi pozval države članice, naj zagotovijo, da bodo storitve oskrbe in podporne
storitve v skupnosti, ki jih potrebujejo invalidi, deležne financiranja, zadostne opreme
in ustreznega kadra. Parlament je 8. julija 2020 sprejel resolucijo o pravicah oseb
z motnjami v duševnem razvoju v času krize zaradi covida-19, 17. septembra 2020
pa resolucijo o izvajanju nacionalnih strategij vključevanja Romov, v kateri je države
članice pozval, naj se bolj borijo proti socialni izključenosti in sovraštvu do Romov,
izboljšajo njihovo življenje in zaščitijo njihovo zdravje med krizo zaradi covida-19.
Naraščajoče število brezdomcev po EU in pomanjkanje cenovno dostopnih stanovanj
vse bolj skrbita Parlament, o čemer pričata resolucija z dne 24. novembra 2020 o boju
proti brezdomstvu v Evropski uniji in resolucija z dne 21. januarja 2021 o dostojnih in
cenovno dostopnih stanovanjih za vse, v katerih Parlament poziva Komisijo in države
članice, da zagotovijo, da bo pravica do ustreznega bivališča priznana in izvršljiva kot
temeljna človekova pravica v evropski in nacionalni zakonodaji.

Aoife Kennedy / Sara Danesi
08/2022
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