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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om social sikring og social integration
(2005/2097(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse: Udkast til fælles rapport om social sikring og 
social integration (KOM(2005)0014),

– der henviser til Kommissionens arbejdsdokument: Bilag til udkast til fælles rapport om 
social sikring og social integration (SEK(2005)0069),

– der henviser til Kommissionens arbejdsdokument om social integration i de nye 
medlemsstater: Resumé af de fælles notater om social integration (SEK(2004)0848),

– der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Bruxelles den 22.-23. 
marts 2005,

– der henviser til sin beslutning om midtvejsevaluering af Lissabon-strategien1,

– der henviser til Kommissionens meddelelse om den social- og arbejdsmarkedspolitiske 
dagsorden (KOM(2005)0033),

– der henviser til Rådets beslutning 2005/600/EF af 12. juli 2005 om retningslinjer for 
medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker2,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 50/2002/EF af 7. december 
2001 om oprettelse af et EF-handlingsprogram til fremme af medlemsstaternes 
samarbejde om bekæmpelse af social udstødelse3,

– der henviser til artikel 27, stk. 1, i FN's konvention om barnets rettigheder, hvori det 
hedder, at regeringerne "anerkender ethvert barns ret til den levestandard, der kræves for 
barnets fysiske, psykiske, åndelige, moralske og sociale udvikling",

– der henviser til artikel 27, stk. 2 og 3, i FN's konvention om barnets rettigheder, ifølge 
hvilke det først og fremmest er forældrene, som har ansvaret på dette område, og 
regeringerne rolle består i at træffe "passende forholdsregler for at bistå [dem] med at 
gennemføre denne ret og skal i tilfælde af behov derfor yde materiel bistand og udarbejde 
støtteprogrammer, især med hensyn til ernæring, beklædning og bolig",

– der henviser til Kommissionens meddelelse om modernisering af socialsikringen med 
henblik på at udvikle en tilgængelig og langvarig pleje af høj kvalitet - understøttelse af de 
nationale strategier via den åbne koordinationsmetode (KOM(2004)0304),

  
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0069.
2 EUT L 205 af 6.8.2005, s. 21.
3 EFT L 10 af 12.1.2002, s. 1.
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– der henviser til Kommissionens grønbog: Demografiske ændringer - behov for ny 
solidaritet mellem generationerne (KOM(2005)0094),

– der henviser til sin beslutning af 11. juni 2002 om Kommissionens meddelelse til Rådet, 
Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Udkast til 
fælles rapport om social integration1,

– der henviser til sin beslutning af 24. september 2003 om fælles rapport fra Kommissionen 
og Rådet om tilstrækkelige og bæredygtige pensioner2,

– der henviser til sin beslutning af 28. april 2005 om modernisering af socialsikringen og 
udvikling af sundhedspleje af høj kvalitet3,

– der henviser til sin beslutning af 26. maj 2005 om den social- og arbejdsmarkedspolitiske 
dagsorden for perioden 2006-20104,

– der henviser til sin beslutning af 9. juni 2005 om den sociale integration i de nye 
medlemsstater5,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 
udtalelse fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A6-0000/2005),

A. der henviser til, at EU på Det Europæiske Råds møde i Lissabon i marts 2000 fastlagde en 
integreret strategi, som sigter mod en langsigtet økonomisk vækst, fuld beskæftigelse, 
social samhørighed og bæredygtig udvikling i et videnbaseret samfund, men at strategiens 
mål fem år senere langt fra er opfyldt,

B. der henviser til, at medlemsstaterne på Det Europæiske Råds møde i Nice i 2002 
forpligtede sig til at fremvise en væsentlig og målelig reduktion af fattigdom og social 
udstødelse senest i 2010,

C. der henviser til, at social integration som en grundlæggende rettighed er et spørgsmål om 
menneskelig værdighed,

D. der henviser til, at social integration som en grundlæggende værdi i EU og et redskab til at 
bekæmpe social udstødelse, der er ensbetydende med at bekæmpe spild af menneskelige 
ressourcer og alvorlige følger af demografiske forandringer, er et spørgsmål om social 
samhørighed,

  
1 EUT C 261E af 30.10.2003, s. 136.
2 EUT C 77E af 26.3.2004, s. 251.
3 Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0152.
4 Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0210.
5 Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0244.
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E. der henviser til, at modernisering af den sociale sikring først og fremmest ikke er et 
spørgsmål om at gøre den billigere, men om at dele de risici, som enkeltpersoner ikke selv 
kan dække,

Generelt

1. glæder sig over ovennævnte fælles rapport, der dækker både social sikring og social 
integration for første gang på EU-25-plan, og som gør status over medlemsstaternes 
opfyldelse af de mål, der blev fastlagt af Det Europæiske Råd i Lissabon; konstaterer, at 
rapporten sigter mod at gøre store fremskridt i kampen mod social udstødelse og 
fattigdomsbekæmpelse senest i 2010 og bistå medlemsstaterne med at reformere de 
sociale sikringsordninger med henblik på at sikre, at de er fyldestgørende og bæredygtige i 
fremtiden;

2. konstaterer, at kampen mod fattigdom og social udstødelse ifølge den fælles rapport 
fortsat udgør en stor opgave for EU og dets medlemsstater, idet tallene på basis af 
indkomst med hensyn til fattigdom og social udstødelse i hele EU er meget høje, eftersom 
over 68 mio. eller 15 % af EU's befolkning i 2002 levede på fattigdomsgrænsen;

3. konstaterer, at beskæftigelses- og deltagelsesniveauet trods store strukturforbedringer på 
EU's arbejdsmarkeder fortsat er utilstrækkeligt, og at arbejdsløsheden stadig er høj i en 
række medlemsstater, specielt blandt visse grupper, bl.a. unge, ældre arbejdstagere, 
kvinder og personer med særlige handicap; konstaterer også, at udstødelsen fra 
arbejdsmarkedet fortsat har en lokal eller regional dimension;

4. henleder opmærksomheden på, at den seneste tids økonomiske opbremsning med stigende 
arbejdsløshed og færre jobmuligheder gør, at flere mennesker lever på fattigdomsgrænsen 
og udstødes fra arbejdsmarkedet og forværrer situationen for dem, der allerede er berørt; 
det er navnlig tilfældet i de medlemsstater, der er ramt af langtidsarbejdsløshed eller 
-ledighed;

Social integration

5. mener i den forbindelse, at indsatsen imod fattigdom og social udstødelse bør opretholdes 
og udvides med henblik på at forbedre situationen for dem, der er mest truet af fattigdom 
og udstødelse, f.eks. arbejdsløse, husstande med en enlig forælder (hovedsagelig mødre), 
ældre, der bor alene, kvinder, familier med flere plejekrævende, vanskeligt stillede børn 
samt etniske minoriteter, syge eller handicappede, hjemløse, ofre for menneskehandel 
samt stof- og alkoholmisbrugere;

6. mener, at det er afgørende, at man anerkender de problemer, som ugunstigt stillede 
personer, herunder handicappede, etniske minoriteter og indvandrere har med at få adgang 
til eller blive på arbejdsmarkedet; opfordrer medlemsstaterne til at støtte integreringen af 
ugunstigt stillede personer med henblik på at forebygge og bekæmpe social udstødelse 
samt forbedre deltagelsen på arbejdsmarkedet og sikre de sociale sikringsordningers 
bæredygtighed; gør i den forbindelse opmærksom på nødvendigheden af at forbedre 
sammenlignelige data;
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7. fremhæver, at afhjælpningen af ugunstige forhold inden for almen og faglig uddannelse og 
højnelsen af kvaliteten af de menneskelige ressourcer, hvad angår kvalifikationer for alle 
aldersgrupper er centrale redskaber til forebyggelse af arbejdsløshed eller forbedring af 
beskæftigelsesevnen hos arbejdsløse; især fjernelsen af disse uligheder udgør en vigtig 
forudsætning, hvis Lissabon-målene for beskæftigelse, arbejdskvalitet og social 
integration skal opfyldes;

8. opfordrer medlemsstaterne til at udvikle integrerede strategier med henblik på at hindre, at 
unge går for tidligt ud af skolen, hæve uddannelsesniveauet, lette overgangen fra skole til 
arbejdsmarked, øge adgangen til almen og faglig uddannelse for ugunstigt stillede 
grupper, herunder mindre kvalificerede og ældre arbejdstagere, og lægge grunden til 
livslang læring for alle; understreger, at disse strategier bør udstrække sig til at omfatte 
alle berørte parter inklusive arbejdsmarkedets parter samt civilsamfund og 
uddannelsesudbydere;

9. understreger, at i fjorten ud af sytten medlemsstater1 er børnefattigdommen steget i løbet 
af 1990'erne; gør opmærksom på, at vedvarende børnefattigdom primært er koncentreret i 
familier med enlige forældre, store familier med tre eller flere plejekrævende børn, 
indvandrere og personer fra etniske minoriteter samt arbejdsløse eller underbeskæftigede 
forældre; fremhæver, at man på EU- og medlemsstatsplan bør prioritere forebyggelse og 
brydning af den sociale arv, og at dette bør understøttes af tilstrækkelige økonomiske 
midler; understreger, at indikatorerne bør udvælges ud fra et børneperspektiv;

10. mener, at en integreret offentlig børnepasningsordning er en vigtig forudsætning for at 
forebygge og mindske børnefattigdom og social udstødelse, da det fremmer 
sammenhængen mellem arbejde og familieliv; understreger behovet for at sikre lige 
adgang til uddannelse for alle børn;

11. opfordrer Kommissionen til at offentliggøre en grønbog om børnefattigdom, hvori den 
opstiller klare mål og egnede foranstaltninger til udryddelse af børnefattigdom som et 
skridt i retning af social integration af fattige børn;

12. henleder opmærksomheden på behovene hos unge, som støder på problemer med hensyn 
til økonomisk og social integration, idet de er mere udsatte for at blive ofre for social 
udstødelse; kræver, at der gøres en særlig indsats imod ungdomsarbejdsløshed som en 
selvstændig prioritet i kraft af specifikke politikforanstaltninger og uddannelse, herunder 
ansporing til initiativer og styrkelse af iværksætteraktiviteter;

13. understreger behovet for en øget deltagelse af kvinder på arbejdsmarkedet, idet man 
fjerner barrierer, som forhindrer kvinder i at indtræde på dette, og idet man navnlig 
ansporer ældre kvinder til at blive længere på arbejdsmarkedet;

14. opfordrer i den sammenhæng medlemsstaterne til at koncentrere sig om at fjerne uligheder 
på arbejdsmarkedet, såsom kønsskævheder på arbejdspladsen, arbejdsløshed og atypisk 
beskæftigelse, kønssegregering i erhvervssektorer og fag, kønsbestemte lønforskelle og 

  
1 Der foreligger ingen data for de øvrige medlemsstater: "UNICEF Report Card No. 6 Child Poverty in Rich 
Countries 2005".
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deltagelse af kvinder i beslutningsprocessen; herunder bør medlemsstaterne styrke 
sammenhængen mellem arbejde og familieliv og adgangen til kvalitetsbetonede og 
økonomisk overkommelige ordninger for pasning af børn og andre plejekrævende 
personer; det er også vigtigt at sikre, at kønsperspektivet integreres i alle politikker og 
programmer;

15. opfordrer medlemsstaterne til i deres kamp imod det høje udstødelsesniveau blandt etniske 
minoriteter og indvandrere til at udarbejde og gennemføre foranstaltninger, herunder 
bevidstgørende foranstaltninger med henblik på at  integrere disse målgrupper på det 
formelle arbejdsmarked, styrke lovgivningen til bekæmpelse af forskelsbehandling og 
fremme den sociale integrering af disse grupper gennem specifikke bestemmelser om 
særlige uddannelsesprogrammer og anstændige leve- og boligforhold som en betingelse 
for social integration;

16. opfordrer Kommissionen til at fremsætte forslag, som sigter mod at fastlægge en egnet 
retlig ramme med henblik på at fjerne forskelsbehandling af handicappede;

17. understreger behovet for at forbedre boligforholdene for sårbare grupper, der i særlig grad 
berøres af fattigdom, f.eks. ugunstigt stillede personer og ældre, som ikke kan passe sig 
selv; kræver, at der gøres en større indsats for hjemløse, navnlig ved at yde pleje, bibringe 
dem grundlæggende færdigheder og fremme den sociale integrering af disse;

18. støtter fuldt ud Kommissionens ønske om at tilrettelægge et europæisk år for lige 
muligheder i 2007; mener, at dette vil bidrage til at understrege betydningen af dette 
spørgsmål, gøre status over situationen i hele EU og tilvejebringe en ramme for yderligere 
politikforanstaltninger og -initiativer med henblik på at styrke EU's 
antidiskrimineringslovgivning, idet man hermed bekæmper direkte og indirekte 
forskelsbehandling;

19. opfordrer Kommissionen til at retsforfølge medlemsstater, der ikke efterkommer eller ikke 
har gennemført antidiskrimineringsdirektiverne, som støtter sig på EF-traktatens artikel 
13, inden for den foreskrevne frist;

20. bekræfter behovet for at forbedre indsamlingen af harmoniserede data og udvikle fælles 
indikatorer, som spiller en central rolle i forbindelse med overvågning og evaluering af 
politikkerne til bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse;

21. mener, at en reel integrering af social integration i politikformuleringen bør gennemføres i 
ved, at der iværksættes en systematisk forudgående og efterfølgende politikvurdering 
såvel på nationalt plan som på EU-niveau;

22. påpeger, at den sociale integrationsproces bør omfatte nøgleaktører på lokalt og regionalt 
niveau, såsom de myndigheder, der forvalter politikken for social integration, 
arbejdsmarkedets parter, ngo'er og personer, der oplever fattigdom og social udstødelse;

Social sikring
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23. mener, at de hurtige ændringer som følge af globaliseringen og den udbredte anvendelse 
af informations- og kommunikationsteknologier øger sårbarheden over for sociale risici 
og skaber et behov for mere effektive foranstaltninger til social sikring med henblik på at 
give alle adgang til denne;

24. mener, at de nuværende demografiske tendenser - en aldrende arbejdsstyrke og 
reduktionen i antallet af personer i den erhvervsaktive alder - udgør en udfordring for de 
sociale sikringsordningers økonomiske bæredygtighed på mellemlang og lang sigt;

25. peger i den forbindelse på nødvendigheden af at fremme udarbejdelsen og gennemførelsen 
af integrerede aldringsstrategier, som har til formål at sætte arbejdstagerne i stand til at 
forblive aktive i længere tid og arbejdsgiverne i stand til at ansætte og fastholde ældre 
arbejdstagerne i jobbet;

26. mener i den forbindelse, at Den Europæiske Socialfond har en vigtig rolle at spille med 
hensyn til at integrere og reintegrere ældre på arbejdsmarkedet;

27. mener, at der for at sikre pensionsordningernes økonomiske bæredygtighed er behov for 
økonomisk vækst og tilstrækkelig produktivitet samt for et højt beskæftigelsesniveau  og 
aktiv fremme af livslang læring, arbejdskvalitet og et sikkert og sundt arbejdsmiljø;

28. mener, at reformerne af de offentlige pensionsordninger for at undgå uheldige 
konsekvenser for beskæftigelsen bør undgå at øge den samlede skattebyrde på arbejde, 
men sikre en hensigtsmæssig balance mellem skat på arbejde og skat på andre ressourcer;

29. opfordrer medlemsstaterne til at styrke den administrative og institutionelle kapacitet, 
herunder forbedring af lige adgang til tjenesteydelser af høj kvalitet, navnlig inden for 
sundhedsvæsen og langvarig pleje, social sikring, sociale tjenesteydelser, hvor der også 
rådgives om sociale rettigheder, børnerelaterede tjenesteydelser, transport eller mobilitet, 
reintegreringstiltag med fokus på arbejdsmarkedsintegrering og erhvervsuddannelse;

30. støtter Kommissionens ønske om at iværksætte den åbne koordinationsmetode fra 2006 
inden for sundhedsvæsen og langtidspleje inden for rammerne af moderniseringen af de 
sociale sikringssystemer; mener, at der bør opstilles klare mål med henblik på at sikre, at 
alle har adgang til sundhedsydelser og langtidspleje af høj kvalitet;

31. understreger, at der bør rettes en særlig opmærksomhed mod personer, som kræver 
langtidspleje eller omkostningstung omsorg, og mod dem, som har særlig vanskeligt ved 
at skaffe sig adgang til pleje og omsorg; pointerer, at sundhedsordningerne ud over 
forsikringsprincippet også skal bygge på solidaritet;

32. påpeger, at selv om de offentlige pensionsordninger bør forblive en vigtig indtægtskilde 
for pensionisterne, kan privat dækning gennem erhvervsordninger eller individuelle 
ordninger spille en ekstra rolle med hensyn til at opnå supplerende pensionsrettigheder;

33. gør i den forbindelse opmærksom på, at der er behov for at koordinere integrerede 
informations- og overvågningssystemer, som godtgør konsekvenserne for den enkeltes 
indkomst og levestandard;
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34. betoner vigtigheden af, at man løbende evaluerer pensionsordningernes effektivitet med 
hensyn til økonomisk bæredygtighed samt opfyldelsen af de sociale og 
arbejdsmarkedsmæssige mål;

35. opfordrer medlemsstaterne til udnytte de muligheder, den åbne koordinationsmetode 
rummer, bedst muligt som et politikformuleringsinstrument på områderne beskæftigelse, 
social sikring, social integration, pensioner og sundhed;

36. påpeger, at moderniseringen af de sociale sikringsordninger for at opfylde Lissabon-
strategiens mål først og fremmest bør fokusere på beskæftigelsen, men også på den 
værditilvækst, den sociale integration kan tilføre indsatsen for at opfylde Lissabon-
målene;

°

°         °

37. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaterne.
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BEGRUNDELSE

I. Baggrund og samlet oversigt

Udryddelse af fattigdom og social udstødelse har udgjort en strategisk prioritet i EU siden Det 
Europæiske Råd i Lissabon i marts 2000 godkendte den åbne koordinationsmetode 
vedrørende social integration. EU stiler mod at udrydde fattigdom og social udstødelse senest 
i 2010. Den åbne koordinationsmetode bygger på et sæt fælles mål, som medlemsstaterne 
omsætter til national politik gennem toårige nationale handlingsplaner. Fra og med 2006 vil 
den åbne koordinationsmetode vedrørende social integration blive udviklet i en ny strømlinet 
ramme, der også omfatter pensioner og muligvis sundhedspleje.

Det er hensigten, at EU's handlingsprogram til bekæmpelse af social udstødelse 2002-2006 
med et oprindelige budget på 75 mio. EUR skal støtte et samarbejde, som sætter Fællesskabet 
og medlemsstaterne i stand til at styrke effektiviteten af politikkerne til bekæmpelse af social 
udstødelse.

Europa-Kommissionens fælles rapport, som offentliggjordes den 27. januar 20051, viser, at 
medlemsstaterne optrapper bestræbelserne på at bekæmpe fattigdom og sikre, at 
pensionsordningerne fortsat er i stand til at garantere pensionisterne en tilstrækkelig 
indkomst. Ifølge Kommissionen fokuserer medlemsstaterne i højere grad på centrale emner 
såsom at udrydde børnefattigdom, forbedre boligforholdene og højne kvalifikationerne hos 
eleverne ved skolegangens afslutning. 

Men alt i alt bekræfter rapporten, at over 68 mio. mennesker eller 15 % af EU's befolkning 
levede på fattigdomsgrænsen i 2002 (der defineres som mindre end 60 % af den nationale 
median for socialindkomst), idet arbejdsløse, hjemløse og kvinder (eneforældre og ældre, der 
lever alene) normalt er de mest sårbare. Procentdelen for dem, der lever på fattigdomsgrænsen 
svinger fra 10 % eller mindre i Den Tjekkiske Republik, Sverige, Danmark, Ungarn og 
Slovenien til 20 % eller mere i Irland, Slovakiet, Grækenland og Portugal.

Medlemsstaterne og Europa-Kommissionen har kortlagt en række alvorlige risikofaktorer, der 
øger sandsynligheden for at blive fanget i fattigdomsfælden, nemlig: 
• langtidsarbejdsløshed
• lavkvalitetsjob
• dårlige kvalifikationer og det, at man går tidligt ud af skolen
• det at vokse op i en familie, som er sårbar over for social udstødelse, handicap
• dårligt helbred, stofmisbrug og alkoholisme
• det at bo i et område med mange ugunstige forhold, hjemløshed og dårlige boligforhold
• indvandring, etnisk baggrund og risiko for racediskrimination.

Det betyder, at det ikke primært er individets egen fejl, hvis det bliver fanget i 
fattigdomsfælden.

  
1 Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget: Udkast til fælles rapport om social sikring og social integration (KOM(2005)0014).
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II. Centrale politikprioriteter

Rapporten gør status over medlemsstaternes opfyldelse af de mål, som blev fastlagt af Det 
Europæiske Råd i 2000. Den sigter mod at gøre store fremskridt i fattigdomsbekæmpelsen 
senest i 2010 og at hjælpe medlemsstaterne med at reformere pensionsordningerne med 
henblik på at sikre, at de er fyldestgørende og bæredygtige i fremtiden.

Kommissionen understreger, at modernisering af økonomien bør gå hånd i hånd med 
bestræbelserne på at reducere fattigdom og social udstødelse. Medlemsstaterne opfordres til at 
rette en særlig opmærksomhed mod syv nøgleprioriteter i de næste to år:
• fremme af investeringer i og specialudvikling af aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger 

med henblik på at imødekomme behovene hos dem, der har de største vanskeligheder med 
at vinde indpas på arbejdsmarkedet

• modernisering af de sociale sikringsordninger
• lettere adgang for de mest sårbare og dem, der er mest udsat for risikoen for social 

udstødelse, til en anstændig bolig, kvalitetsbetonede sundhedsydelser og
undervisningstilbud; iværksættelse af en samordnet indsats med henblik på at forebygge, 
at de unge går tidligt ud af skolen, og fremme en gnidningsløs overgang fra skole til 
arbejdsmarked

• bedre adgang til kvalitetsydelser
• øget fokusering på at eliminere børnefattigdom som et afgørende skridt i retning af at 

bryde den sociale arv
• imødegåelse af problemet med et uddannelsesmæssigt handicap
• iværksættelse af initiativer med henblik på at reducere fattigdom og social udstødelse 

blandt indvandrere og etniske minoriteter. 

Medlemsstaterne bør følgelig forpligte sig til følgende:
• udvidelse af arbejdslivets længde og højnelse af beskæftigelsesniveauet som 

hoveddrivfjedre for modernisering og social sikring
• større fokus på gennemførelse og samspil forud for næste års planlagte udvidelse af 

indsatsen for bedre social sikring og social integration til også at omfatte 
sundhedsområdet

• multifacetterede metoder og strategier er fortsat en prioritet; de vigtigste prioriterede 
områder består i forebyggelse af børnefattigdom, bistand til familierne med hensyn til 
pasning og pleje, imødegåelse af problemet med kønsskævheder, bekæmpelse af 
hjemløshed og brydning af nye veje for integrering af etniske minoriteter og indvandrere

• overvejelser omkring, hvorledes de nationale strategier kan gøre mere effektive
• reintegrering på arbejdsmarkedet, fastholdelse af arbejdstagerne i jobbet
• på pensionsområdet fastholdelse af ældre arbejdstagere i jobbet.

III. Fokus på medlemsstaternes forpligtelser
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Medlemsstaterne angriber problemet med social udstødelse og fattigdom på forskellig vis1. 
Irland, Danmark og Det Forenede Kongerige gør f.eks. meget for at bekæmpe 
børnefattigdom. Kommissionen understreger vigtigheden af at eliminere børnefattigdom, 
således at den sociale arv brydes. Det Forenede Kongerige er et af de lande, der har den 
største børnefattigdom. Dette skyldes primært det store antal husstande med en enlig forælder. 

Nogle lande, f.eks. Belgien, Det Forenede Kongerige og Den Tjekkiske Republik, har et stort 
antal husstande, hvor der ingen er i arbejde og derfor er afhængige af ydelser. 

I Nederlandene fokuseres der f.eks. på at bekæmpe fattigdommen ved at få flere personer i 
arbejde. Kommissionen bifalder dette, men gør opmærksom på, at personer i arbejde også 
kan lide fattigdom.

Foranstaltninger til forbedring af boligforholdene vinder frem, bl.a. i Frankrig, de baltiske 
lande og i de central- og østeuropæiske lande. I en række nye medlemsstater er boligmassen 
forældet og utilstrækkelig. Kommissionen ser gerne, at der iværksættes politikker i hele EU til 
løsning af problemet med hjemløshed.

Det er vigtigt at imødegå problemet med uddannelsesmæssige handicap i hele EU. Polen, 
Malta og Spanien er tre lande med et højt antal unge, der går tidligt ud af skolen. De nye 
medlemsstater fremviser generelt gode resultater med hensyn til grunduddannelse, hvorimod 
der er mangler, hvad angår videregående uddannelser og forskerniveau samt livslang læring 
(f.eks. faglig videreuddannelse og omskoling).

Der bør desuden rettes en særlig opmærksomhed mod de nye medlemsstater. Selv om der 
kan konstateres et vist fremskridt, bør indsatsen forstærkes. Der bør således opstilles bedre og 
mere specifikke prioriteter og mål; de sociale sikringsordninger bør moderniseres yderligere 
og sammenkædningen med de bredere nationale økonomiske politikker og budgetstrategier 
styrkes.

Risikoen for at komme til at leve på fattigdomsgrænsen i EU-10 (15 %) er praktisk taget den 
samme som for EU-25. Samtidig er der store udsving i tallene inden for EU-10, fra 8 % i Den 
Tjekkiske Republik til 21 % i Slovakiet.

Det er værd at fremhæve en række særlige kendetegn:
• materiel nød og selvforsynende levevis er almindelig i EU-10 som følge af en væsentlig 

lavere gennemsnitsindkomst
• langtidsarbejdsløshed udgør et stort problem, specielt i Polen, Slovakiet og de baltiske 

lande
• en negativ naturlig befolkningstilvækst udgør også et stort problem
• dårlige boligforhold og en ringe sundhedspleje er også udbredte fænomener.

Med undtagelse af Slovenien ligger de nye medlemsstaters udgifter til social sikring som en 
andel af BNP på et niveau, der er væsentlig lavere end EU-gennemsnittet. I sin rapport om 

  
1 Udkast til fælles rapport om social sikring og social integration, teknisk bilag (SEK(2005)0069).
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social integration i de 10 nye medlemsstater1 kortlægger Kommissionen seks opgaver, som 
EU-10-landene skal løfte i de næste to år:
• styrke de aktive arbejdsmarkedspolitikker og udvikle sammenhængende og integrerede 

strategier for livslang læring med det formål at øge arbejdsmarkedsintegrationen
• påse, at de sociale sikringsordninger har en forsvarlig dækning og tilfredsstillende 

betalingsniveauer til at garantere en tilstrækkelig minimumsindkomst for alle og dermed 
sikre et værdigt liv

• styrke politikkerne til imødegåelse af problemerne med børne- og familiefattigdom og til 
beskyttelse af børns rettigheder

• lette adgangen til en anstændig bolig og bekæmpe hjemløshed
• investere mere og mere effektivt med henblik på at forbedre kvaliteten af og adgangen til 

centrale offentlige tjenester (især sundhedspleje, sociale ydelser, almen og faglig 
uddannelse samt transport)

• øge bestræbelserne på at løse problemet med den særlig høje grad af udstødelse og 
forskelsbehandling, som visse etniske grupper, især romaerne og handicappede, oplever.

IV. Vigtige politikemner

Endelig mener vi, at de tre vigtigste sociale spørgsmål for EU er livslang læring, 
teknologikløften og de regionale skævheder. 

Livslang læring

Investering i viden bør være en af medlemsstaternes hovedprioriteter. Livslang læring kan 
således udgøre et meget velegnet redskab til bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse og 
en vigtig faktor med hensyn til at fremme et aktivt medborgerskab og demokrati. Man bør 
imidlertid være opmærksom på, at livslang læring og adgang til erhvervsuddannelse skal 
tilbydes på en ikke-diskriminerende måde for at sikre alle muligheden for en ny start. Kløften 
mellem højt kvalificerede job og lavt kvalificerede job/lavtlønsjob vokser, idet kvinder og 
indvandrere hovedsagelig befinder sig på lavtlønssiden. Der bør træffes foranstaltninger til 
sikring af lige adgang til livslang læring samt positive foranstaltninger med henblik på 
eksplicit at forbedre situationen for ugunstigt stillede personer.

Teknologikløft

Samfundsmæssige ændringer kan medføre fornyet risiko for særligt sårbare grupper for at 
havne i fattigdom og blive udsat for social udstødelse, medmindre der udarbejdes egnede 
politiktiltag til imødegåelse af dette. Disse ændringer inkluderer ændringer på 
arbejdsmarkedet som følge af globaliseringen og den meget hurtige udvikling i det 
videnbaserede samfund og i informations- og kommunikationsteknologierne. 

Regionale skævheder

  
1 Rapport om social integration 2005 - En gennemgang af de nationale handlingsplaner for social integration 
(2004-2006), som de 10 nye medlemsstater har fremsendt.
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Mulighederne for integrering, specielt for børn og unge er meget ulige i de forskellige 
geografiske områder. Fordele og ulemper har en forstærkende virkning. De områder, hvor 
børn vokser op i fattige og ugunstigt stillede husstande er navnlig også ofte de områder, hvor 
skolerne er af dårligste kvalitet og fjerntliggende, og hvor der er utilstrækkelige 
transportmuligheder, hvilket resulterer i forringelse af regionens menneskelige ressourcer og 
udviklingspotentiale. Selv om disse forstærkende processer opstår delvis af sig selv, kan 
regeringens politik dog i høj grad medvirke til at forstærke dem yderligere.


