
LT LT

LT



LT LT

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA

Briuselis, 26.2.2007
KOM(2007) 63 galutinis

KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI, EUROPOS PARLAMENTUI, EUROPOS 
EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ

KOMITETUI

SOCIALINĖS TIKROVĖS APŽVALGA
Tarpinė ataskaita 2007 m. pavasario Europos Vadovų Tarybai



LT 3 LT

KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI, EUROPOS PARLAMENTUI, EUROPOS 
EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ

KOMITETUI

SOCIALINĖS TIKROVĖS APŽVALGA
Tarpinė ataskaita 2007 m. pavasario Europos Vadovų Tarybai

(Tekstas svarbus EEE)

Europos visuomenėse vyksta dramatiški pokyčiai: kinta darbo pobūdis, šiuolaikinės šeimos 
gyvenimo būdas, moterų padėtis visuomenėje ir socialinis judumas. Kinta vertybės. Visuomen
ėse didėja kultūrų įvairovė. Visuotinas perteklius praplėtė žmonių akiratį ir pasirinkimo 
gyvenime galimybes, o Europos Sąjungos valstybės narės priklauso turtingiausioms pasaulio 
šalims. Tuo pat metu atsiranda naujos skurdo ir nelygybės formos. Naujos problemos, pavyzd
žiui, plintantis nutukimas ir didėjantis psichinę sveikatą žalojančių veiksnių skaičius, daro 
neigiamą poveikį europiečių sveikatai.

Globalizacija ir demografija – dvi pagrindinės Europos visuomenės vystymąsi lemiančios 
varomosios jėgos. Abi jos suteikia galimybių, tačiau kelia problemų. Demografinės tendencijos 
reiškia, kad gyvename ilgiau ir sveikiau, bet dėl jų kyla naujų problemų, pavyzdžiui, susijusių su 
išlaidomis senėjančiai visuomenei, vienodų sąlygų visoms kartoms sudarymu, didėjančia vaikų
priežiūros ir darbo bei asmeninio gyvenimo pusiausvyros reikšme šeimos gyvenime, kartų
santykiais ir nauja skurdo grėsme. Globalizacija kartu su naujomis technologijomis suteikia did
žiulių augimo galimybių. Tačiau, kad pasinaudotų šiomis galimybėmis ir prisitaikytų prie 
tradicinių pramonės darbo vietų nykimo, žmonės turi tinkamai pasirengti – įgyti išsilavinimą ir 
profesinį pasirengimą.

Šie pokyčiai – nelengva užduotis Europos Sąjungai. Atvira, laisvo judėjimo ir laisvos prekybos 
principais grindžiama Europa padėjo kurti darbo vietas ir gerovę, nuo kurios pirmiausia 
priklauso socialinė gerovė ir geresnė gyvenimo kokybė. Tačiau pastaraisiais metais paaiškėjo, 
kad daugelis europiečių abejoja, ar dėl grynojo globalizacijos, liberalizavimo ir didesnio 
konkurencingumo poveikio jų gerovė didėja. Siekdama geriau suprasti, kodėl taip yra, ir i
šnagrinėti vykstančių socialinių pokyčių dinamiką, Komisija 2006 m. pasiūlė apžvelgti socialinę
tikrovę ketindama pradėti įgyvendinti prieinamumo ir galimybių klausimams skirtą darbotvarkę
– ši socialinė dimensija glaudžiai siejasi su bendrosios rinkos peržiūra. Europos Vadovų Taryba 
pritarė šiam požiūriui ir paprašė Komisijos apžvelgti socialinę padėtį Europos Sąjungoje.

Ši tarpinė socialinės tikrovės apžvalgos ataskaita parengta atsižvelgiant į Europos Vadovų
Tarybos prašymą ir bus pateikta pavasario Europos Vadovų Tarybai.
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Socialinės tikrovės apžvalgos tikslai

Šia Europos socialinės tikrovės apžvalga siekiama bendro sutarimo visiems europie
čiams kylančiais sudėtingais socialiniais klausimais. Klausimas, koks turėtų būti ES 
politikos vaidmuo sprendžiant su socialiniais pokyčiais susijusius klausimus arba kaip 
ES politika turėtų būti pritaikyta prie šių pokyčių, dar neišspręstas.

Žinoma, naujasis sutarimas bus paremtas ankstesne patirtimi. Europos Sąjungai 
visuomet buvo svarbi socialinė dimensija. Romos sutartyje nustatytas toliaregiškas 
įsipareigojimas siekti lyčių lygybės, o Amsterdamo sutarties 13 straipsniu Europos S
ąjungai suteikta teisės aktų leidžiamoji galia kovojant su visomis diskriminacijos 
formomis. Europos Sąjungos socialinėje darbotvarkėje, kuri pirmą kartą buvo sukurta 
9-ajame dešimtmetyje siekiant atsižvelgti į socialinius vienos bendros rinkos kūrimo 
aspektus, pagrindinis dėmesys skirtas darbo apsaugai ir socialinei partnerystei. Ja 
remiantis priimti teisės aktai, nustatantys minimalius įdarbinimo, sveikatos apsaugos ir 
saugos standartus, užtikrintos socialinės apsaugos teisės kitoje šalyje dirbantiems 
darbuotojams. Svarbus Europos Sąjungos vaidmuo stiprinant socialinę sanglaudą, 
sprendžiant regioninės nelygybės klausimus ir padedant prisitaikyti prie ekonominių
pokyčių, taip pat svarbus darbas, susijęs su sanglaudos politika, ir naujausios 
iniciatyvos, pavyzdžiui, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas. 

Šiais elementais pagrįsta atnaujinta Lisabonos strategija ekonomikos augimui ir darbo 
vietų kūrimui, kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas ne tik ekonominės veiklos 
rezultatams ir konkurencingumui, bet ir didesnės socialinės sanglaudos kūrimui bei 
tvarumo socialinei dimensijai. Įgyvendindama atnaujintą Lisabonos strategiją, ES 
kartu su valstybėmis narėmis – joms ir toliau tenka didžiausia atsakomybė už savo 
politikos formavimą – nustato, kokią politiką reikia taikyti norint geriausiai suderinti ir 
skatinti gerovę ir solidarumą, kuriais grindžiama Lisabonos vizija. Taigi Lisabonos 
strategija suteikė galimybę bendrai apsvarstyti socialinius klausimus plačiąja prasme, 
pavyzdžiui, aptarti tradicinius darbo rinkos lankstumo ir gerovės valstybės reformos 
klausimus bei su švietimo ir profesinio mokymo sistemomis susijusias problemas. 

Daugelis praeityje sukurtų socialinės politikos iniciatyvų buvo skirtos pramoninei 
visuomenei, kurioje darbo pobūdį nulėmė masinė gamyba, didelės įmonės, profesinių s
ąjungų svarba ir gausa. Šiandien Europos visuomenė vis labiau remiasi žiniomis ir yra 
orientuota į paslaugas. Nors nagrinėjami naujosios ekonomikos atsiradimą
globalizuotame pasaulyje lemiantys ekonominiai reiškiniai, socialinė padėtis ir 
susijusios socialinės problemos dar nėra gerai suprantamos ir išsamiai analizuojamos. 
Nėra bendro socialinių problemų įvertinimo, nesutarta, kaip jos turėtų būti sprend
žiamos.

Socialinės tikrovės apžvalga siekiama paskatinti diskusiją apie Europos socialinę padėt
į ir įvertinti socialines problemas; ji taip pat papildys socialinės politikos darbotvarkės 
tarpinę peržiūrą. Pripažįstama, kad yra didelių skirtumų, dažnai ne tik tarp valstybių
narių, bet ir pačiose valstybėse narėse. Tačiau esama bendrų problemų, susijusių su 
demografija, padidėjusia etnine bei kultūrine įvairove ir vertybių individualizacija. 
Visos ES valstybės narės yra atviros visuomenės, kurias suformavo globalios 
šiuolaikinio kapitalizmo jėgos ir pasaulio kultūros tendencijos. Vieni piliečiai 
pasinaudojo globalizacijos, pereinamojo laikotarpio ir socialinių bei kultūrinių
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tendencijų teikiama nauda, kiti liko ekonominių pokyčių bei pramonės restrukt
ūrizavimo procesų nuošalyje, nes mano, kad jie kelia grėsmę tradicinėms bendruomen
ėms, vertybėms ir gyvenimo būdui. 

Atvira diskusija

Komisija pradeda plataus masto konsultacijas, skirtas Europoje kylantiems 
socialiniams klausimams ir problemoms apsvarstyti. Siekiama į diskusiją įtraukti 
skirtingų visuomenės sluoksnių atstovus ir aptarti, kokia yra Europos socialinė tikrov
ė. Komisija nori išklausyti nuomones, bet nesistengia patikrinti politikos pasirinkimo 
galimybių.

Norima sužinoti nuomonę apie socialines tendencijas, pagrindinius Europos socialinių
pokyčių veiksnius, socialinę gerovę ir tai, kas ją nulemia. Konsultacijos grindžiamos 
Europos politikos patarėjų biuro parengtu dokumentu, kuriame apžvelgiami bendrieji 
dėsningumai ir tai, kaip socialinius pokyčius galima vertinti pagal socialinės gerovės 
kriterijus. Juo stengiamasi pradėti diskusiją apie kai kuriuos svarbiausius socialinę
gerovę lemiančius veiksnius, pavyzdžiui, ekonomines galimybes, darbo pobūdį, naujus 
šeimos modelius, skurdą ir nelygybę, kliūtis gerai sveikatai išsaugoti ir socialiniam 
judumui skatinti, gyvenimo kokybę, kultūrų įvairovę ir kliūtis integracijai, 
nusikalstamumą ir asocialų elgesį. Dokumente keliami klausimai siekiant paskatinti 
plataus masto diskusiją.

Konsultacijų tikslais bus organizuojami įvairūs renginiai, atliekama Eurobarometro 
apklausa socialinės gerovės klausimais, vyks įvairaus pobūdžio konsultacijos, įskaitant 
konsultacijas internetu (http://ec.europa.eu/citizens_agenda/index_en.htm). 
Konsultacijos leis sužinoti įvairių nacionalinio ir vietos lygmens suinteresuotųjų šalių
nuomonę. Jose taip pat dalyvauja Europos Komisijos atstovybės valstybėse narėse.

Tolesni veiksmai

Komisija parengs ataskaitą, kurioje apžvelgs konsultacijų, vyksiančių iki 2007 m. 
pabaigos, rezultatus. Ataskaitoje bus pateikta Europos kintančios socialinės tikrovės 
apžvalga, išnagrinėtos socialinės tendencijos ir jų reikšmė, nustatyti pagrindiniai 
Europoje kylantys klausimai ir problemos, kurias reikia spręsti visais valdymo 
lygmenimis. Joje bus pateikta idėjų, kaip geriausiai skatinti prieinamumą ir galimybes 
Europoje; ji taip pat bus naudinga vykdant socialinės politikos darbotvarkės tarpinę
peržiūrą.


