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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване
(2011/2052(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 3, параграф 3 
от него, и Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 
членове 9, 148, 160 и 168 от него,

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално 
членове 1, 16, 21, 23, 24, 25, 30, 31 и 34 от нея1,

– като взе предвид Решение № 1098/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
от 22 октомври 2008 г. относно Европейската година на борбата с бедността и 
социалното изключване (2010 г.)2,

– като взе предвид заключенията на Съвета по заетост, социална политика, 
здравеопазване и потребителски въпроси от 8 юни 2010 г. на тема  „Справедливост 
и здраве във всички политики: солидарност в здравеопазването“3,

– като взе предвид заключенията на Съвета по заетост, социална политика, 
здравеопазване и потребителски въпроси от 7 март 2011 г.4, 

– като взе предвид становището на Комитета за социална закрила от 15 февруари 
2011 г., озаглавено „Европейската платформа срещу бедността и социалното 
изключване – Водеща инициатива на стратегията „Европа 2020“ 5,

– като взе предвид доклада на Комитета за социална закрила от 10 февруари 2011 г., 
озаглавен „Оценка на социалното измерение на стратегията „Европа 2020“6,

– като взе предвид становището на Комитета за социална закрила, озаглавено 
„Солидарност в здравеопазването: намаляване на неравнопоставеността в 
здравеопазването в ЕС“7,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите, озаглавено „Европейска 

                                               
1 ОВ С 303, 14.12.2007 г., стр. 1.
2 ОВ L 298, 7.11.2008 г., стр. 20.
3 Съвет на ЕС, съобщение за печата 10560/10 (PRESS 156), 3019-о заседание на Съвета по заетост, 

социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, Люксембург, 7 и 8 юни 2010 г.
4 Съвет на ЕС, съобщение за печата 7360/11 (PRESS 52), 3073-то заседание на Съвета по заетост, 

социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, Брюксел, 7 март 2011 г.
5 Становище на Комитета за социална закрила (КЗС) до Съвета, Съвет на Европейския съюз,  6491/11, 

SOC 124, 15 февруари 2011 г.
6 Доклад на Комитета за социална закрила до Съвета, Съвет на ЕС, 6624/11 ADD 1  SOC 135 ECOFIN 76 

SAN 30, 10 февруари 2011 г.
7 Становище на Комитета за социална закрила до Съвета, Съвет на ЕС, 9960/10, SOC 357 SAN 122, 20 

май 2010 г.
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платформа срещу бедността и социалното изключване“1,

– като взе предвид препоръката на Комисията от 3 октомври 2008 г. относно 
активното приобщаване на лицата, изключени от пазара на труда2,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Солидарност в 
здравеопазването: намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването“ 
(COM(2009)0567),

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Стратегия за ефективно 
прилагане на Хартата на основните права от Европейския съюз“ (COM(2010)0573),

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „ЕВРОПА 2020: Стратегия 
за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020),

– като взе предвид своята резолюция от 4 октомври 2001 г. относно Организацията на 
обединените нации: Международен ден за изкореняване на бедността3,

– като взе предвид своята резолюция от 9 октомври 2008 г. относно насърчаването на 
социалното включване и борбата с бедността, включително детската бедност в ЕС4,

– като взе предвид своята резолюция от 6 май 2009 г. относно активното приобщаване 
на лицата, изключени от пазара на труда5,

– като взе предвид своята резолюция от 16 юни 2010 г. относно „ЕС 2020”6,

– като взе предвид своята резолюция от 20 май 2010 г. относно приноса на политиката 
на сближаване към постигането на целите от Лисабон7,

– като взе предвид своята законодателна резолюция от 8 септември 2010 г. относно 
предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките за заетостта на 
държавите-членки: част II на Интегрирани насоки „Европа 2020“8,

– като взе предвид своята резолюция от 20 октомври 2010 г. относно финансовата, 
икономическа и социална криза: препоръки за мерките и инициативите, които 
трябва да се предприемат9,

– като взе предвид своята резолюция от 20 октомври 2010 г. относно ролята на 
минималния доход за борбата срещу бедността и насърчаването на общество, 

                                               
1 CdR 402/2010 final, https://toad.cor.europa.eu/corwipdetail.aspx?folderpath=ECOS-V%2f012&id=20923.
2 OВ L 307, 18.11.2008 г., стр. 11.
3 ОВ C 87E, 11.4.2002 г., стр. 253.
4 ОВ C 9E, 15.1.2010 г., стр. 11.
5 ОВ C 212E, 5.8.2010 г., стр. 23.
6 Приети текстове, P7_TA(2010)0223.
7 Приети текстове, P7_TA(2010)0191.
8 Приети текстове, P7_TA(2010)0309.
9 Приети текстове, P7_TA(2010)0376.
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основаващо се на принципа на интеграцията в Европа1,

– като взе предвид своята резолюция от 16 февруари 2011 г. относно зелената книга 
на Комисията, озаглавена „Към адекватни, устойчиви и сигурни европейски 
пенсионни системи“2,

– като взе предвид своята резолюция от 8 март 2011 г. относно облика на бедността 
сред жените в Европейския съюз3,

– като взе предвид своята резолюция от 7 септември 2010 г. относно ролята на жените 
в едно застаряващо общество4,

– като взе предвид писмената декларация от 16 декември 2010 г. относно стратегия на 
ЕС за борба срещу бездомността5,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, 
озаглавено „Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване: 
европейска рамка за социално и териториално сближаване“ (COM(2010)0758),

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и 
становищата на комисията по бюджети, комисията по култура и образование и 
комисията по правата на жените и равенството между половете (A7-0000/2011),

А. като има предвид, че най-уязвимите групи от населението бяха най-тежко засегнати 
от кризата и строгите мерки за икономии,

Б. като има предвид, че от 2000 до 2008 г. бедността и социалната изолация са се 
увеличили въпреки ангажиментите на Съюза; като има предвид, че бедността и 
социалната изолация не могат да бъдат намалени, нито може да се създаде 
приобщаващ растеж, без да се преодолеят неравенството и дискриминацията;

В. като има предвид, че стратегията „Европа 2020“ има за цел намалението с 20 
милиона на броя на застрашените от бедност по три показателя (процентът на 
застрашените от бедност след изплащане на социалните помощи, показателят за 
материални лишения и процентът на хората, които живеят в домакинства с 
изключително ниска степен трудова заетост),

Г. като има предвид, че бедността вреди на растежа, увеличава бюджетните дефицити 
и намалява европейската конкурентоспособност,

Д. като има предвид, че бедността е многостранно явление, което изисква интегриран 

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2010)0375.
2 Приети текстове, P7_TA(2011)0058.
3 Приети текстове, P7_TA(2011)0086.
4 Приети текстове, P7_TA(2010)0306.
5 Приети текстове, P7_TA(2010)0499.
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отговор, отчитащ етапите от живота и многобройните аспекти на потребностите на 
хората и основан също така на гарантиран достъп до права, ресурси и услуги;

Е. като има предвид, че заетостта сама по себе си не позволява на хората да 
преодолеят бедността и че през последните години явлението „работещи бедни“ 
става все по-забележимо,

Ж. като има предвид, че прагът на бедността, възлизащ на 60 % от националния среден 
доход, е полезен и необходим показател, но че концепцията за „кошница от основни 
стоки и услуги“ също е показателна за нуждите от публични политики,

З. като има предвид, че социалната защита, в това число схемите за минимални 
доходи, има ключова роля за стабилизирането на икономиката, тъй като ограничава 
последиците от кризи, и за преразпределяне на ресурсите през целия живот, тъй 
като предпазва от социални рискове и предотвратява бедността,

И. като има предвид, че здравето и продължителността на живота са свързани със 
социалната среда и детската бедност и че различията в областта на 
здравеопазването между богати и бедни остават значителни, а в някои области 
продължават да се задълбочават,

Й. като има предвид, че възрастните хора, особено жените, са изложени на по-висок 
риск от бедност, отколкото населението като цяло, поради загубата на доходи при 
пенсионирането, както и други фактори като физическата зависимост; като предвид, 
че разпадането на социалните връзки между поколенията е важен проблем на 
нашите общества,

К. като има предвид, че жените са по-уязвими на бедност поради различни фактори, 
като например продължаващите разлики в трудовите възнаграждения между двата 
пола, произтичащите от това разлики в пенсиите и дискриминацията на пазара на 
труда,

Л. като има предвид, че 20 % от децата са изложени на риск от бедност спрямо 17 % от 
общото население на ЕС,

М. като има предвид, че след кризата безработицата в ЕС сред младите хора, и без това 
по-висока от безработицата при другите възрастови групи, рязко се увеличи,

Н. като има предвид, че мигрантите са тежко засегнати от икономическата криза,

О. като има предвид, че равнището на бедност сред хората с увреждания е със 70 % по-
високо от средното, 

П. като има предвид, че значителна част от ромите в Европа са маргинализирани и 
живеят в много лоши социално-икономически условия,

Методи на платформата

1. изисква от Комисията включването на гражданското общество на национално и 
европейско равнище и институционализирането на срещите на лица в положение на 
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бедност в рамките на годишния форум по въпросите на бедността;

2. изисква критично и редовно наблюдение на напредъка на държавите-членки при 
осъществяването на целта за намаляване на бедността и транспонирането й от 
държавите.членки под формата на подцели; 

3. призовава за категорично предвиждане Комисията да поеме юридическа 
отговорност в случай на неправилно прилагане на хоризонталната социална клауза 
и да уточни ролята на платформата в оценката на прилагането й;

4. изисква от Комисията да определи отнасящите се до платформата бюджетни редове;

5. призовава отвореният метод на координация да бъде укрепен и правилно приложен 
в областта на бедността, по-конкретно чрез национални стратегии за социална 
интеграция, които да се оценяват съвместно; 

6. призовава Комисията да уточни общите принципи за определяне на достъпна за
всички „кошница от основни блага и услуги“; 

Писти за намиране на решение

7. изисква график за прилагането на препоръката на Комисията от 2008 г. относно 
стратегията за активна интеграция;

8. подкрепя създаването на качествени работни места чрез професионално обучение и 
осигуряване на механизми за индивидуализирана подкрепа при търсенето на работа, 
най-вече за групите в неравностойно положение;  

9. призовава за равни права и социална закрила за всички работници и служители във 
всяка държава-членка;

10. препоръчва на държавите-членки прилагането или задълбочаването на мерки по 
наемането на лица с увреждания в обществени предприятия и служби с цел 
стимулиране на интеграцията;

11. признава необходимостта от оценка на въздействието на европейските фондове 
върху целта за намаляване на бедността, дори когато това не е тяхната основна цел; 
счита за приоритетни проектите, съчетаващи цели и стратегии за заетост, но също и 
активна интеграция;

12. призовава държавите-членки да представят национални програми за реформа в 
съответствие с целта на платформата и приканва Комисията да не ограничава 
капацитета им за инвестиране и социални разходи в рамките на икономическото 
управление, като има предвид, че намаляването на бедността изисква интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, както това е посочено в стратегията ЕС 2020;

13 призовава Комисията да предложи директива в областта на хоризонталното 
противодействие на дискриминацията с оглед продължаване на изкореняването на 
различните видове дискриминация;
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14. приветства волята на Комисията да изясни законодателството, уреждащо дейността 
на предприятията от областта на социалната икономика, така че те да могат 
безпрепятствено да допринасят за намаляването на бедността; 

15. препоръчва активна политика в областта на жилищното настаняване с цел да се 
осигури достъп за всеки до прилично жилище на достъпна цена, както и в 
енергийната област, като се увеличи употребата на енергия от възобновяеми 
източници и енергийната ефективност; 

16. призовава ромите да бъдат включени във всички политики на Съюза или на 
държавите-членки, имащи за цел социалната им интеграция;

17. призовава борбата срещу бедността на децата да се съсредоточи върху превенцията, 
като се осигури достъп до услугите за малки деца чрез подходящо териториално 
разпределение на посочените услуги;  

18. изразява желание Комисията да предложи рамкова директива относно минималните 
доходи, която да позволи да се предотврати бедността и да се предостави база за 
достоен живот и да се осъществи напредък в областта на търсенето на заетост или 
образование при зачитане на различните практики, колективни трудови договори 
или закони в различните държави-членки;

19. счита, че във всички държави-членки трябва да се разработят системи за 
осигуряване на грижи за възрастни хора, за да се попречи на попадането им в 
изолация или бедност; 

20. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията и на правителствата и парламентите на държавите-членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Европейският съюз, въпреки че е един от най-богатите райони на света, наброява над 
80 милиона души заплашени от бедност, 20 милиона от които деца и 8% трудоспособно 
население.

Описаното положение е несъвместимо със съдържащите се в Договорите  европейски 
ценности за правосъдие и солидарност. 

Все пак през последните години бедността и социалното изключване се увеличиха, 
въпреки ангажиментите на Съюза за тяхното намаляване. 

Кризата от 2008 г. и последиците от нея още повече задълбочиха проблема, като 
упражниха натиск върху най-уязвимите прослойки от населението. 

Ако борбата срещу бедността и социалното изключване е от изключителната 
компетентност на националните правителства, Съюзът все пак може да играе важна 
роля в областта на повишаване на информираността, координацията и финансирането. 

За да се гарантира устойчив и приобщаващ растеж, от съществено значение е в центъра 
на европейския проект да се включат най-уязвимите категории, тъй като намаляването 
на бедността представлява двигател за бъдещ растеж. 

Европейският парламент и Съветът обявиха 2010 г. за Европейска година на борбата с 
бедността и социалното изключване с цел да потвърдят и засилят първоначалният  
политически ангажимент на Европейския съюз, поет при стартирането на Лисабонската 
стратегия да окаже „решително въздействие върху премахването на бедността“.

През тази година Европейският парламент по-конкретно прие доклад относно ролята на 
минималния доход в борбата срещу бедността и насърчаването на общество, 
основаващо се на принципа на интеграцията в Европа. 

Европейската комисия от своя страна също публикува на 16 декември 2010 г. 
съобщението си относно Европейската платформа срещу бедността и социалното 
изключване:  европейска рамка за социално и териториално сближаване.

Става въпрос за една от седемте водещи инициативи на стратегията Европа 2020. 
Посочената платформа трябва да предложи на държавите-членки „работна рамка“, 
съдържаща диверсифициран подход за постигането на целите, изброени в стратегията 
2020, а именно намаляването до 2020 г. с 20 милиона на лицата в несигурно положение. 

Платформата, която се вписва в стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж, си поставя за цел по-конкретно да насърчава иновацията и социалното 
експериментиране, намаляването на различните форми на бедност през целия жизнен 
цикъл, оптимизиране на европейските фондове, подобряване на ефикасността на 
социалната закрила. 
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През следващите месеци държавите-членки ще трябва да внесат националната си 
програма за реформа в Европейската комисия, като включат начина, по който 
възнамеряват да се борят срещу социалното изключване и бедността. Те ще представят 
инициативите си в рамките на национални доклади относно стратегията Европа 2020. 

Понеже бедността се дължи на редица фактори, тя се нуждае от интегриран отговор, 
включващ различните равнища на публична власт, от европейско до местно измерение, 
в партньорство с участниците на място.  

Това съображение ръководи съставянето на настоящия доклад, което бе съществено 
подпомогнато от засегнатите участници, най-вече по отношение на формулираните в 
него предложения за оказване на принос за изкореняването на бича, който представлява 
бедността и социалното изключване. 


