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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού 
(2011/2052 (INI))
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 

3, παράγραφος 3 καθώς και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 9, παράγραφοι 148, 160 και 168,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, και ιδίως τα άρθρα 1, 
16, 21, 23, 24, 25, 30, 31 και 341,

– έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1098/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος για την 
Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού (2010)2,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής,
Θεμάτων Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή που συνήλθε στις 8 Ιουνίου 2010, με 
θέμα :Ισότητα και Υγεία σε όλες τις πολιτικές: Αλληλεγγύη στον τομέα της υγείας"3,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής 
και Θεμάτων Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή που συνήλθε στις 7 Μαρτίου 
20114,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της 15ης Φεβρουαρίου 2011 της Επιτροπής για την 
κοινωνική προστασία σχετικά με την ευρωπαϊκή πλατφόρμα κατά της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού - πρωτοβουλία φάρος της στρατηγικής Ευρώπης 20205,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της 10ης Φεβρουαρίου 2011 της Επιτροπής για την κοινωνική 
προστασία με τίτλο"Αξιολόγηση της κοινωνικής διάστασης της Στρατηγικής Ευρώπη 
2020"6,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας για την ‘Αλληλεγγύη 
στον τομέα της υγείας: σχετικά με την μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση7,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής των Περιφερειών σχετικά με την
«Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού8,

– λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 3ης Οκτωβρίου 2008, 

                                               
1 ΕΕ C 303 της 14.12.2007, σ. 1.
2 ΕΕ L 298 της 7.11.2008, σ.20.
3 Συμβούλιο της ΕΕ, δελτίο Τύπου 10560/10  (Τύπος 156), 3019η σύνοδος του Συμβουλίου Απασχόλησης, 
Κοινωνικής πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών, Λουξεμβούργο, 7 και 8 Ιουνίου 2010.
4 Συμβούλιο της ΕΕ, δελτίο Τύπου 7360/11 (Τύπος 52), 3073η σύνοδος του Συμβουλίου Απασχόλησης, 
Κοινωνικής πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών, Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2011.
5 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας (CPS) προς το Συμβούλιο, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, 6491/11, SOC 124,  15 Φεβρουαρίου 2011.
6 Έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς το Συμβούλιο, Συμβούλιο της ΕΕ, 6624/11 ADD 1  SOC 
135 ECOFIN 76 SAN 30, της 18 Φεβρουαρίου 2011.
7 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς το Συμβούλιο, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, 9960/10, SOC 357 SAN 122, της 20ης Μαΐου 2010.
8 CdR 402/2010 final, http://toad.cor.europa.eu/corwipdetail.aspx?folderpath=ECOS-V/012&id=20923.
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σχετικά με την ενεργητική ένταξη των αποκλεισμένων από την αγορά εργασίας ατόμων1,
– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Αλληλεγγύη στον τομέα της 

υγείας: μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας’ (COM(2009)0567),
– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική για την 

αποτελεσματική εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2010)0573),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Ευρώπη 2020: Μια στρατηγική 
για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (COM(2010)2020),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Οκτωβρίου 2001 σχετικά με τα Ηνωμένα Έθνη: 
Διεθνής ημέρα για την εξάλειψη της φτώχειας2,

– έχοντας υπόψη το από 9ης Οκτωβρίου 2008 ψήφισμά του σχετικά με την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένης της
παιδικής φτώχειας, στην ΕΕ3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Μαΐου 2009 σχετικά με την ενεργητική ένταξη 
των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την ΕΕ 20205,
– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2010 σχετικά με τη συμβολή της 

πολιτικής συνοχής στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας και της ΕΕ 20206,
– έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του της 8ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την 

πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές των 
πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών: Μέρος ΙΙ των Κατευθυντήριων Γραμμών 
"Ευρώπη 2020"7,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τη 
χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις όσον αφορά τα μέτρα και 
τις πρωτοβουλίες που πρέπει να ληφθούν8,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τον ρόλο ενός 
ελάχιστου εισοδήματος για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση ανεκτικής 
κοινωνίας στην Ευρώπη9,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με την Πράσινη 
Βίβλο της Επιτροπής για επαρκή, βιώσιμα και ασφαλή συνταξιοδοτικά συστήματα στην 
Ευρώπη10,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 8ης Μαρτίου 2011 σχετικά με τις γυναίκες και τη φτώχεια 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση11,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τον ρόλο των 
                                               
1 ΕΕ L 307 της 18.11.2008, σ. 11.
2 ΕΕ C 87E της 11.4.2002, σ. 253.
3 ΕΕ C 212E της 5.8.2010, σ. 23.
4 ΕΕO C 212E της 5.8.2010, σ. 23.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA (2010) 0223.
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA (2010) 0223.
7 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0309.
8 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0376.
9 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0375.
10 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0058.
11 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0086.
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γυναικών σε μια γηράσκουσα κοινωνία1,

– έχοντας υπόψη τη γραπτή δήλωση της 16ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με στρατηγική της 
ΕΕ για τους άστεγους2,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών σχετικά με «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για κοινωνική και εδαφική 
συνοχή» (COM (2010) 0758),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Πολιτισμού και 
Παιδείας και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-
0000/2011),

Α. εκτιμώντας ότι οι πλέον ευάλωτοι πληθυσμοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν θιγεί 
περισσότερο από την κρίση και την λιτότητα,

Β. εκτιμώντας ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός αυξήθηκαν από το 2000 έως το 
2008 παρά τις δεσμεύσεις της Ένωσης και ότι δεν μπορούν να μειωθούν, ούτε να τεθεί σε 
εφαρμογή η ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, εάν δεν καταπολεμηθούν οι ανισότητες και οι 
διακρίσεις,

Γ. εκτιμώντας ότι η στρατηγική Ευρώπη 2020 έχει στόχο τη μείωση κατά 20 εκατομμύρια 
του αριθμού των ατόμων που απειλούνται από τη φτώχεια με βάση τρεις δείκτες (το 
ποσοστό κινδύνου φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, το δείκτη υλικής στέρησης 
και το ποσοστό των ατόμων που διαβιούν σε οικογένειες με ιδιαίτερη χαμηλή ένταση 
εργασίας),

Δ. εκτιμώντας ότι η φτώχεια βλάπτει την ανάπτυξη, αυξάνει τα ελλείμματα των δημόσιων 
προϋπολογισμών και μειώνει την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα,

Ε. εκτιμώντας ότι η φτώχεια είναι ένα φαινόμενο με πολλές πτυχές που απαιτεί μία 
ολοκληρωμένη απάντηση, που θα λαμβάνει υπόψη της τις φάσεις της ζωής και τις 
πολυδιάστατες ανάγκες των ατόμων, και θα βασίζεται επίσης στην εγγύηση όσον αφορά 
την πρόσβαση σε δικαιώματα, πόρους και υπηρεσίες,

ΣΤ.εκτιμώντας ότι η απασχόληση από μόνη της δεν επιτρέπει στα άτομα να εξέλθουν από τη 
φτώχεια και ότι το φαινόμενο φτωχών εργαζομένων έχει καταστεί όλο και πλέον 
αναγνωρίσιμο κατά τα τελευταία έτη,

Ζ. εκτιμώντας ότι το όριο φτώχειας που ορίζεται στο 60% του μέσου εθνικού εισοδήματος 
αποτελεί έναν χρήσιμο και απαραίτητο δείκτη, αλλά ότι η έννοια του "καλαθιού βασικών 
αγαθών και υπηρεσιών είναι εξίσου αποκαλυπτικό των αναγκών που υφίστανται από 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0306.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0499.
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πλευράς δημόσιων πολιτικών,

Η. εκτιμώντας ότι η κοινωνική προστασία, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 
ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, διαδραματίζει έναν ρόλο κλειδί ως οικονομικός
σταθεροποιητής που περιορίζει την επίπτωση των κρίσεων και επίσης έναν ρόλο 
αναδιακατανομής καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής, παρέχοντας προστασία στα άτομα από 
κοινωνικούς κινδύνους και αποτρέποντας τον κίνδυνο φτώχειας,

Θ. εκτιμώντας ότι η υγεία και το αναμενόμενο προσδόκιμο ζωής συνδέονται με το κοινωνικό 
περιβάλλον και την παιδική φτώχεια και ότι οι διαφορές στον τομέα της υγείας μεταξύ 
πλούσιων και φτωχών παραμένουν σημαντικές και εξακολουθούν ν' αυξάνονται σε 
ορισμένους τομείς,

Ι. εκτιμώντας ότι τα ηλικιωμένα άτομα, κυρίως οι γυναίκες, εκτίθενται σε μεγαλύτερο 
κίνδυνο φτώχειας απ' ότι το σύνολο του πληθυσμού λόγω της μείωσης των εισοδημάτων 
κατά τη συνταξιοδότηση καθώς και άλλων παραγόντων όπως η φυσική εξάρτηση· 
εκτιμώντας ότι η ρήξη των κοινωνικών διαγενεακών σχέσεων είναι ένα σημαντικό 
πρόβλημα για τις κοινωνίες μας,

ΙΑ. εκτιμώντας ότι οι γυναίκες είναι πλέον ευάλωτες στη φτώχεια λόγω διαφόρων παραγότων 
όπως οι διαφορές που υφίστανται στον τομέα των αμοιβών μεταξύ των φύλων, οι ως εκ 
τούτου διαφορές στο ύψος των συντάξεων καθώς και οι διακρίσεις στην απασχόληση,

ΙΒ. εκτιμώντας ότι το 20% των παιδιών αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας έναντι 17% 
του συνολικού ευρωπαϊκού πληθυσμού,

ΙΓ. εκτιμώντας ότι η ανεργία των νέων, που ήδη είναι πλέον υψηλή απ' ότι για άλλες 
ηλικιακές ομάδες , γνώρισε πρωτοφανή αύξηση στην ΕΕ μετά την οικονομική κρίση,

ΙΔ. εκτιμώντας ότι οι μετανάστες έχουν πληγεί ιδιαίτερα σημαντικά από την οικονομική 
κρίση,

ΙΕ. εκτιμώντας ότι το ποσοστό φτώχειας για τα άτομα με αναπηρίες είναι κατά 70 %
μεγαλύτερο από ότι ο μέσος όρος,

ΙΣΤ.εκτιμώντας ότι ένα σημαντικό τμήμα των Ρομά έχει περιθωριοποιηθεί και διαβιεί σε 
άθλιες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες,

Μέθοδοι της πλατφόρμας

1. ζητεί από την Επιτροπή να υπάρξει συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών σε εθνικά και 
ευρωπαϊκά επίπεδα και να καταστήσει τις συζητήσεις με άτομα που βρίσκονται σε 
κατάσταση φτώχειας σε επίσημο τμήμα του ετήσιου Συνεδρίου για την φτώχεια·

2. ζητεί την κριτική και τακτική επιτήρηση της προόδου των κρατών μελών στην υλοποίηση 
του στόχου της μείωσης της φτώχειας και της εφαρμογής του στο πλαίσιο επί μέρους 
στόχων από τα κράτη μέλη·

3. ζητεί η Επιτροπή να αναλάβει σαφώς τη νομική ευθύνη σε περίπτωση μη εφαρμογής της 
οριζόντιας κοινωνικής ρήτρας και να διευκρινίσει τον ρόλο της πλατφόρμας κατά την 
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αξιολόγηση της υλοποίησής της·

4. ζητεί από την Επιτροπή να αναγνωρίσει τις σχετικέ με την πλατφόρμα θέσεις του 
προϋπολογισμού·

5. ζητεί να ενισχυθεί και να εφαρμοστεί σωστά η ανοικτή μέθοδος συντονισμού στον τομέα 
της φτώχειας, κυρίως μέσω εθνικών στρατηγικών κοινωνικής ένταξης που θα 
αξιολογούνται από κοινού·

6. ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει τις κοινές αρχές όσον αφορά τον ορισμό του
"καλαθιού αγαθών και θεμελιωδών υπηρεσιών" που θα είναι προσβάσιμες σε όλους·

Οι επιλογές όσον αφορά τη λύση

7. ζητεί να υπάρξει ένα χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή της σύστασης της Επιτροπής του 
2008 σχετικά με τη στρατηγική για την ενεργό ένταξη·

8. υποστηρίζει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης ποιότητας από την επαγγελματική 
εκπαίδευση καθώς και τις διατάξεις μεμονωμένης βοήθειας για την αναζήτηση 
απασχόλησης, κυρίως για τις μειονεκτούσες ομάδες·

9. ζητεί ισότητα των δικαιωμάτων και την κοινωνική προστασία για όλους τους 
εργαζόμενους σε κάθε κράτος μέλος·

10. συνιστά στα κράτη μέλη την εφαρμογή ή την περαιτέρω ανάπτυξη των μέτρων 
ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρία στις επιχειρήσεις ή στις δημόσιες υπηρεσίες για 
να ενισχυθεί η ένταξη·

11. αναγνωρίζει την ανάγκη να αξιολογηθεί η επίπτωση των ευρωπαϊκών ταμείων στον στόχο 
της μείωσης της φτώχειας, ακόμη και όταν δεν έχουν τον εν λόγω στόχο ως πρώτη 
επιλογή  θεωρεί ότι αποτελούν προτεραιότητα τα σχέδια που συνδυάζουν στόχους και 
στρατηγικές για την απασχόληση αλλά επίσης και για την ενεργή ένταξη·

12. καλεί τα κράτη μέλη να παρουσιάσουν εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης σύμφωνα με 
τον στόχο της πλατφόρμας και καλεί την Επιτροπή να μη περιορίσει το δυναμικό τους 
όσον αφορά τις επενδύσεις και τις κοινωνικές δαπάνες στο πλαίσιο της οικονομικής 
διακυβέρνησης, γνωρίζοντας ότι η μείωση της φτώχειας απαιτεί μία έξυπνη, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη όπως αναφέρεται στην στρατηγική ΕΕ 2020·

13 ζητεί να υπάρξει μια οριζόντια οδηγία κατά των διακρίσεων εκ μέρους της Επιτροπής με 
σκοπό την εξάλειψη των διακρίσεων·

14. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη θέληση της Επιτροπής να διασαφηνίσει το νομικό 
πλαίσιο σχετικά με τις επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας ώστε να προσφέρουν με 
νηφαλιότητα τη συμβολή τους στη μείωση της φτώχειας·

15. συνιστά μία προ-ενεργό πολιτική στον στεγαστικό τομέα για να εξασφαλιστεί ότι κάθε 
άτομο θα έχει πρόσβαση σε αξιοπρεπές κατάλυμα σε λογική τιμή, καθώς και στον 
ενεργειακό τομέα, ενισχύοντας την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την 
ενεργειακή αποδοτικότητα·
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16. ζητεί να υπάρξει συμμετοχή των Ρομά σε όλες τις πολιτικές της Ένωσης ή των κρατών 
μελών που αποσκοπούν στην κοινωνική τους ένταξη·

17. ζητεί ο αγώνας κατά της φτώχειας των παιδιών να επικεντρωθεί στην πρόληψη 
εξασφαλίζοντας την πρόσβαση σε υπηρεσίες που αφορούν τη νηπιακή ηλικία με την 
χρησιμοποίηση σωστής δικτύωσης των περιοχών από τις εν λόγω υπηρεσίες·

18. εκφράζει την επιθυμία του η Επιτροπή να προχωρήσει σε μία οδηγία πλαίσιο σχετικά με 
το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, η οποία θα επιτρέψει να προληφθεί η φτώχεια και θα 
παράσχει μία βάση για αξιοπρεπή διαβίωση και πρόοδο στην αναζήτηση απασχόλησης ή 
επιμόρφωσης, με ταυτόχρονο σεβασμό των διαφορετικών πρακτικών, των συλλογικών 
συμβάσεων ή της νομοθεσίας στα διάφορα κράτη μέλη·

19. θεωρεί ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν τα συστήματα μέριμνας για τα ηλικιωμένα άτομα 
σε όλα τα κράτη μέλη ώστε να αποτραπεί το γεγονός να ευρεθούν αυτά σε κατάσταση
κοινωνικού αποκλεισμού ή φτώχειας·

20. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά το γεγονός ότι είναι μία από τις πλέον πλούσιες περιφέρειες του 
κόσμου, περιλαμβάνει πάνω από 80 εκατομμύρια άτομα που απειλούνται από φτώχεια, 
μεταξύ των οποίων 20 εκατομμύρια παιδιά και 8 % του ενεργού πληθυσμού.

Η εν λόγω κατάσταση είναι ασυμβίβαστη με τις ευρωπαϊκές αξίες δικαιοσύνης και 
αλληλεγγύης που περιέχονται στις Συνθήκες.

Όμως, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός αυξήθηκαν τα τελευταία αυτά χρόνια
παρά τις δεσμεύσεις της Ένωσης για τη μείωσή τους.

Η κρίση του 2008 και οι επιπτώσεις της έχουν περαιτέρω επιδεινώσει το εν λόγω πρόβλημα 
θέτοντας υπό πίεση τα πλέον ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού.

Εάν ο αγώνας κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού εμπίπτει κυρίως στις 
αρμοδιότητες των εθνικών κυβερνήσεων, η Ένωση δύναται παρόλα ταύτα να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο, στον τομέα της ευαισθητοποίησης, του συντονισμού και της 
χρηματοδότησης.

Για να εξασφαλιστεί μία βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, είναι ουσιώδες να 
ενσωματωθούν οι πλέον ευάλωτες κατηγορίες στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, 
διότι η μείωση της φτώχειας αποτελεί μία κινητήρια δύναμη γι' αυτήν την μελλοντική 
ανάπτυξη.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ανακήρυξαν το 2010 "ως ευρωπαϊκό έτος 
καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού "με σκοπό να επιβεβαιώσουν 
και να ενισχύσουν την αρχική πολιτική δέσμευση που είχε αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση 
κατά τη διάρκεια της δρομολόγησης της στρατηγικής της Λισαβόνας με σκοπό να δοθεί 
"αποφασιστική ώθηση στην εξάλειψη της φτώχειας".

Κατά τη διάρκεια αυτού του έτους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε κυρίως την έκθεση 
σχετικά με τον ρόλο του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος στον αγώνα κατά της φτώχειας 
και την προώθηση μίας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς στην Ευρώπη.

Εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στις 16 Δεκεμβρίου 2010 την ανακοίνωσή της 
σχετικά με την ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την κοινωνική και εδαφική συνοχή.

Πρόκειται για μία από τις επτά πρωτοβουλίες φάρο της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Η εν 
λόγω πλατφόρμα θα πρέπει να προτείνει στα κράτη μέλη ένα "πλαίσιο εργασίας" που περιέχει 
μία διαφοροποιημένη προσέγγιση ώστε να επιτευχθούν οι ποσοτικοί στόχοι της στρατηγικής 
2020, δηλαδή μία μείωση κατά 20 εκατομμύρια των ατόμων που βρίσκονται σε επισφαλή 
θέση μέχρι το 2020.

Εγγραφόμενοι σε μία στρατηγική έξυπνης, βιώσιμης και συνεκτικής ανάπτυξης, η πλατφόρμα 
επιθυμεί να ενισχύσει κυρίως την καινοτομία και τον κοινωνικό πειραματισμό, τη μείωση της 
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φτώχειας στις διάφορες μορφές της, καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, τη 
βελτιστοποίηση των ευρωπαϊκών ταμείων, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της 
κοινωνικής προστασίας.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλον τους επόμενους μήνες τα εθνικά τους προγράμματα 
μεταρρύθμισης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμπεριλαμβάνοντας τον τρόπο με τον οποίο 
προτίθενται να καταπολεμήσουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη φτώχεια. Θα προβούν σε
απολογισμό των πρωτοβουλιών τους στο πλαίσιο των εθνικών εκθέσεων σχετικά με την 
στρατηγική Ευρώπη 2020. 
Η φτώχεια, επειδή είναι ένα πολυπτυχές φαινόμενο, απαιτεί μία απάντηση με ολοκληρωμένη 
προσέγγιση που θα περιλαμβάνει τα διάφορα επίπεδα των δημοσίων αρχών, από το 
ευρωπαϊκό έως το τοπικό επίπεδο, σε εταιρική σχέση με τους επιτόπιους φορείς.

Είναι το εν λόγω μέλημα το οποίο οδήγησε την σύνταξη της παρούσης εκθέσεως, η οποία 
έχει τροφοδοτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τους ενεχόμενους φορείς, κυρίως στο επίπεδο των 
προτάσεων που διατυπώνει για να συμβάλει στην εξάλειψη της μάστιγας που αποτελεί η 
φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός.


