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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ενσωμάτωση
(2005/2097(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής: Σχέδιο κοινής έκθεσης για την κοινωνική 
προστασία και την κοινωνική ενσωμάτωση (COM(2005)0014),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής: Παράρτημα στο 
Σχέδιο κοινής έκθεσης για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ενσωμάτωση
(SEC(2005)0069),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής για την κοινωνική 
ενσωμάτωση στα νέα κράτη μέλη: σύνθεση των κοινών μνημονίων για την κοινωνική 
ενσωμάτωση (SEC(2004)0848),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών της 22ας
και 23ης Μαρτίου 2005,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2005 σχετικά με την ενδιάμεση 
αναθεώρηση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας1,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για την Ατζέντα της Κοινωνικής 
Πολιτικής (COM(2005)0033),

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2005/600/ΕΚ της 12ης Ιουλίου 2005 
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών 
μελών2,

– έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 50/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 2001 σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος 
δράσης για την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για την 
καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού3,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 27(1) της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 
που αναφέρει ότι οι κυβερνήσεις «αναγνωρίζουν το δικαίωμα κάθε παιδιού για ένα 
κατάλληλο επίπεδο ζωής που να επιτρέπει τη σωματική, πνευματική, ψυχική, ηθική και 
κοινωνική ανάπτυξή του»,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 27, παράγραφοι (2) και (3) της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού, που αναγνωρίζει την πρωταρχική ευθύνη των γονέων σε αυτό 
το θέμα και τον ρόλο των κυβερνήσεων να υιοθετούν «τα κατάλληλα μέτρα, για να 
βοηθήσουν [τους γονείς και τα άλλα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το παιδί], να 
εφαρμόσουν το δικαίωμα αυτό και να προσφέρουν, σε περίπτωση ανάγκης, υλική βοήθεια 

  
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0069.
2 ΕΕ L 205, 6.8.2005, σ. 21.
3 ΕΕ L 10, 12.1.2002, σ. 1.
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και προγράμματα υποστήριξης, κυρίως σε σχέση με τη διατροφή, τον ρουχισμό και την 
κατοικία»,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της 
κοινωνικής προστασίας για την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας, προσπελάσιμης και 
βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης και μακροπρόθεσμης περίθαλψης: στήριξη των 
εθνικών στρατηγικών με τη χρήση της «ανοιχτής μεθόδου συντονισμού» 
(COM(2004)0304),

– έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής «Μπροστά στις δημογραφικές αλλαγές, 
μία νέα αλληλεγγύη μεταξύ γενεών» (COM(2005)0094),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Ιουνίου 2002 σχετικά με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Σχέδιο κοινής έκθεσης για την κοινωνική 
ενσωμάτωση1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την κοινή έκθεση 
της Επιτροπής και του Συμβουλίου σχετικά με επαρκείς και βιώσιμες συντάξεις2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2005 σχετικά με τον εκσυγχρονισμό 
της κοινωνικής προστασίας για την ανάπτυξη ποιοτικής υγειονομικής περίθαλψης3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Μαΐου 2005 σχετικά με την Ατζέντα της 
Κοινωνικής Πολιτικής για την περίοδο 2006-20104,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουνίου 2005 σχετικά με την κοινωνική 
ενσωμάτωση στα νέα κράτη μέλη5,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
(A6-0000/2005),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας τον Μάρτιο του 
2000, η Ευρωπαϊκή Ένωση καθόρισε μια συνολική στρατηγική με στόχο τη 
μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη, την πλήρη απασχόληση, την κοινωνική συνοχή 
και την αειφόρο ανάπτυξη σε μια κοινωνία βασισμένη στη γνώση· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι πέντε χρόνια αργότερα οι στόχοι της στρατηγικής απέχουν μακράν του να έχουν 
επιτευχθεί,

  
1 ΕΕ C 261E, 30.10.2003, σ. 136.
2 ΕΕ C 77E, 26.3.2004, σ. 251.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0152.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0210.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0244.
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B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας το 2002, τα κράτη μέλη 
ανέλαβαν να επιδείξουν αισθητή και μετρήσιμη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού μέχρι το 2010,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική ενσωμάτωση είναι ζήτημα ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, ως θεμελιώδες δικαίωμα,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική ενσωμάτωση είναι ζήτημα κοινωνικής συνοχής, ως 
βασική αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσο για την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, όπερ σημαίνει για την καταπολέμηση της κατασπατάλησης των 
ανθρώπινων πόρων και των σοβαρών συνεπειών των δημογραφικών αλλαγών,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εκσυγχρονισμός της κοινωνικής προστασίας πρωτίστως 
σημαίνει όχι να γίνει αυτή λιγότερο δαπανηρή, αλλά να γίνει επιμερισμός των κινδύνων 
που αδυνατούν να αναλάβουν τα άτομα από μόνα τους,

Γενικά σημεία

1. χαιρετίζει την προαναφερθείσα κοινή έκθεση, που καλύπτει τόσο την κοινωνική 
προστασία όσο και την κοινωνική ενσωμάτωση για πρώτη φορά στο επίπεδο της ΕΕ των 
25, και που εξετάζει την πρόοδο των κρατών μελών όσον αφορά την επίτευξη των στόχων 
που συμφωνήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας· σημειώνει ότι η έκθεση 
στοχεύει στη διατύπωση ρηξικέλευθων προτάσεων όσον αφορά την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού και την εξάλειψη της φτώχειας μέχρι το 2010, καθώς και να 
βοηθήσει επίσης τα κράτη μέλη να μεταρρυθμίσουν τα συστήματα κοινωνικής 
προστασίας τους με στόχο τη διασφάλιση της επάρκειας και της βιωσιμότητάς τους στο 
μέλλον·

2. σημειώνει ότι η κοινή έκθεση αναφέρει πως η καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού παραμένει μείζων πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 
κράτη μέλη της, δεδομένου ότι τα αριθμητικά στοιχεία, με βάση το εισόδημα, που 
αφορούν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση 
είναι λίαν σημαντικά, με περισσότερα από 68 εκατομμύρια άτομα, ήτοι ποσοστό15% του 
πληθυσμού της ΕΕ, να απειλούνται από τη φτώχεια το 2002·

3. σημειώνει ότι, παρά τις σημαντικές διαρθρωτικές βελτιώσεις στις αγορές εργασίας της ΕΕ 
την τελευταία δεκαετία, τα επίπεδα απασχόλησης και συμμετοχής στην ΕΕ παραμένουν 
ανεπαρκή και ότι η ανεργία παραμένει υψηλή σε ορισμένα κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά 
συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως οι νέοι, οι μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι, οι γυναίκες 
και τα μειονεκτούντα άτομα· σημειώνει επίσης τη σημασία της τοπικής ή περιφερειακής 
διάστασης σε σχέση με τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας·

4. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η πρόσφατη οικονομική επιβράδυνση, με την άνοδο 
της ανεργίας και τις λιγότερες ευκαιρίες απασχόλησης απειλεί με φτώχεια και αποκλεισμό 
περισσότερα άτομα, και επιδεινώνει τη θέση εκείνων που ήδη πλήττονται· αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα για ορισμένα κράτη μέλη, που πλήττονται από μακροχρόνια ανεργία ή πάγωμα 
της οικονομικής δραστηριότητας;

Κοινωνική ενσωμάτωση
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5. θεωρεί, εν προκειμένω, ότι οι προσπάθειες κατά της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού πρέπει να συνεχιστούν και να επεκταθούν, προκειμένου να βελτιωθεί η 
κατάσταση των ατόμων που κατεξοχήν κινδυνεύουν από τη φτώχεια και τον αποκλεισμό, 
όπως οι άνεργοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες (συνήθως γυναίκες), τα πιο ηλικιωμένα 
άτομα που ζουν μόνα τους, οι γυναίκες, οι οικογένειες με αρκετά εξαρτώμενα μέλη, τα 
μειονεκτούντα παιδιά, καθώς και οι εθνικές μειονότητες, οι ασθενείς ή τα άτομα με 
αναπηρίες, οι άστεγοι, τα θύματα παράνομης διακίνησης και τα θύματα της εξάρτησης
από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ·

6. θεωρεί ότι είναι καίριας σημασίας η αναγνώριση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα 
μειονεκτούντα άτομα, περιλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες, των εθνικών 
μειονοτήτων και των μεταναστών, όσον αφορά την πρόσβαση ή την παραμονή στην 
αγορά εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν την ένταξη των μειονεκτούντων 
ατόμων, προκειμένου να προληφθεί και να καταπολεμηθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός, 
καθώς και να αυξήσουν τη συμμετοχή του εργατικού δυναμικού και να διασφαλίσουν τη 
βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής προστασίας· επισημαίνει, εν προκειμένω, την 
αναγκαιότητα βελτίωσης των συγκρίσιμων στοιχείων·

7. υπογραμμίζει ότι η αντιμετώπιση των ελλείψεων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και 
η βελτίωση της ποιότητας του ανθρώπινου κεφαλαίου, από πλευράς προσόντων, σε όλες 
τις ηλικίες, είναι καίρια μέσα για την καταπολέμηση της ανεργίας ή για την αύξηση της 
απασχολησιμότητας των ανέργων· η αντιμετώπιση αυτών των ανισοτήτων θα έχει 
ιδιαίτερη σημασία για την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας για την απασχόληση, την 
ποιότητα στην εργασία και την κοινωνική ενσωμάτωση·

8. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ολοκληρωμένες στρατηγικές με στόχο την αποτροπή 
της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, την αύξηση του επιπέδου εκπαίδευσης, τη 
διευκόλυνση της μετάβασης από το σχολείο στην εργασία, την ενίσχυση της πρόσβασης 
στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των μειονεκτούντων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων 
των λιγότερο ειδικευμένων και πιο ηλικιωμένων εργαζομένων, και να προετοιμάσουν το 
έδαφος για καθολική πρόσβαση στη διά βίου μάθηση· υπογραμμίζει ότι αυτές οι 
στρατηγικές πρέπει να εμπλέκουν όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες, 
περιλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, αλλά και της κοινωνίας των πολιτών και 
των παρόχων εκπαιδευτικών υπηρεσιών·

9. υπογραμμίζει ότι σε δεκατέσσερα από τα δεκαεπτά κράτη μέλη1 αυξήθηκε η παιδική 
φτώχεια τη δεκαετία του ΄90· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η σταθερή παιδική 
φτώχεια αφορά κυρίως μονογονεϊκές οικογένειες, πολυμελείς οικογένειες με τρία ή 
περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά, μετανάστες και άτομα από τις εθνικές μειονότητες, 
άνεργους ή υποαπασχολούμενους γονείς· υπογραμμίζει ότι πρέπει να δοθεί κατά 
προτεραιότητα προσοχή σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών στην πρόληψη και την 
εξάλειψη της μετάδοσης της φτώχειας από γενιά σε γενιά, και ότι αυτό πρέπει να 
εκφραστεί μέσω κατάλληλων χρηματοδοτικών πόρων· υπογραμμίζει ότι οι δείκτες πρέπει 
να καθορίζονται με γνώμονα τα παιδιά·

  
1 Για τα υπόλοιπα κράτη μέλη δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία: Έκθεση της UNICEF, Δελτίο αριθ. 6 Η
Παιδική Φτώχεια στις Πλούσιες Χώρες 2005.
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10. θεωρεί ότι ένα συνολικό δημόσιο σύστημα μέριμνας για τα παιδιά αποτελεί σημαντική 
προϋπόθεση για την πρόληψη και μείωση της παιδικής φτώχειας  και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, δεδομένου ότι διευκολύνει την εναρμόνιση του επαγγελματικού και του 
οικογενειακού βίου· υπογραμμίζει την ανάγκη διασφάλισης ισότιμης πρόσβασης όλων 
των παιδιών στην εκπαίδευση·

11. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια Πράσινη Βίβλο για την παιδική φτώχεια, η οποία να 
θέτει σαφείς στόχους και προσήκοντα μέτρα για την εξάλειψη της παιδικής φτώχειας, ως 
βήματα προς την κοινωνική ενσωμάτωση των φτωχών παιδιών·

12. εφιστά την προσοχή στις ανάγκες των νέων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά 
την οικονομική και κοινωνική ένταξη και δεδομένου ότι απειλούνται περισσότερο από 
τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού· ζητεί να αντιμετωπιστεί με συγκεκριμένα μέτρα η 
ανεργία των νέων, ως αυτοτελής προτεραιότητα, μέσω συγκεκριμένων μέτρων πολιτικής 
και κατάρτισης, περιλαμβανομένης της ενθάρρυνσης πρωτοβουλιών και της ανάπτυξης 
της επιχειρηματικότητας·

13. τονίζει με έμφαση την ανάγκη για αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στην απασχόληση 
μέσω της εξάλειψης των προσκομμάτων που εμποδίζουν τις γυναίκες να εισέλθουν σε 
αυτήν, και ιδίως μέσω της ενθάρρυνσης των πιο ηλικιωμένων γυναικών να παραμένουν 
για περισσότερο χρόνο στην αγορά εργασίας·

14. καλεί, εν προκειμένω, τα κράτη μέλη να επικεντρωθούν στην εξάλειψη των ανισοτήτων 
στην αγορά εργασίας, όπως είναι οι ανισότητες των φύλων στην απασχόληση, η ανεργία 
και η άτυπη απασχόληση, η δυσμενής διακριτική μεταχείριση λόγω φύλου σε κλάδους 
και επαγγέλματα, η μισθολογική ανισότητα των φύλων, και η συμμετοχή των γυναικών 
σε υπεύθυνες θέσεις για τη λήψη αποφάσεων· κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα κράτη μέλη θα 
προωθήσουν την εναρμόνιση του επαγγελματικού και του οικογενειακού βίου, και την 
πρόσβαση σε ποιοτικές και προσιτές υπηρεσίες μέριμνας για τα παιδιά και τα λοιπά 
εξαρτημένα άτομα· είναι σημαντικό επίσης να διασφαλιστεί η ισότητα των φύλων σε όλες 
τις πολιτικές και τα προγράμματα·

15. καλεί τα κράτη μέλη, όσον αφορά την καταπολέμηση των υψηλών ποσοστών 
αποκλεισμού που πλήττουν τις εθνικές μειονότητες και τους μετανάστες, να αναπτύξουν 
και να εφαρμόσουν μέτρα, περιλαμβανομένων των μέτρων μεγαλύτερης 
ευαισθητοποίησης, με στόχο την ένταξη αυτών των ομάδων στόχων στην επίσημη αγορά 
εργασίας, να επιβάλουν τη νομοθεσία για την καταπολέμηση των διακρίσεων και να 
διευκολύνουν την κοινωνική τους ένταξη μέσω ειδικών διατάξεων, που αφορούν ειδικά 
εκπαιδευτικά προγράμματα, και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και στέγασης, ως 
προϋπόθεση της κοινωνικής ενσωμάτωσης·

16. παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλλει προτάσεις με στόχο τη δημιουργία προσήκοντος 
νομικού πλαισίου με στόχο την εξάλειψη των διακρίσεων εις βάρος ατόμων με αναπηρίες·

17. υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών στέγασης των ευάλωτων ομάδων που 
πλήττονται ιδιαίτερα από τη φτώχεια, όπως είναι τα μειονεκτούντα άτομα και οι πιο 
ηλικιωμένοι, που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν· ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη 
προσοχή στους άστεγους, ιδίως μέσω της παροχής περίθαλψης, παρέχοντάς τους βασικές 
δεξιότητες, και προωθώντας την κοινωνική τους ένταξη·
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18. υποστηρίζει πλήρως την πρόθεση της Επιτροπής να οργανώσει ένα Ευρωπαϊκό Έτος για 
τις Ίσες Ευκαιρίες το 2007· θεωρεί πως αυτό θα συμβάλει στην επισήμανση της 
αναγκαιότητας του θέματος, στην εκτίμηση της προόδου που σημειώνεται σε ολόκληρη 
την ΕΕ και στην παροχή ενός πλαισίου για λήψη περαιτέρω μέτρων πολιτικής και 
πρωτοβουλιών, με στόχο την ενίσχυση της νομοθεσίας της ΕΕ κατά των διακρίσεων, με 
την αντιμετώπιση της άμεσης και έμμεσης δυσμενούς διακριτικής μεταχείρισης·

19. καλεί την Επιτροπή να κινήσει νομικές διαδικασίες εναντίον κρατών μελών που δεν 
εφαρμόζουν ή παρέλειψαν να μεταφέρουν εντός της ορισμένης προθεσμίας στις 
νομοθεσίες τους τις οδηγίες κατά των διακρίσεων, δυνάμει του άρθρου 13 της Συνθήκης 
ΕΕ·

20. επαναβεβαιώνει την ανάγκη βελτίωσης της συλλογής εναρμονισμένων στοιχείων και 
ανάπτυξης κοινών δεικτών, που διαδραματίζουν μείζονα ρόλο στην παρακολούθηση και 
την αξιολόγηση των πολιτικών σχετικά με τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό·

21. θεωρεί ότι η πραγματική συνεκτίμηση της διάστασης της κοινωνικής ενσωμάτωσης στη 
χάραξη πολιτικής πρέπει να εφαρμοστεί μέσω της θέσπισης της συστηματικής εκ των 
προτέρων και εκ των υστέρων αξιολόγησης της πολιτικής, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο 
και σε επίπεδο ΕΕ·

22. επισημαίνει ότι η διαδικασία κοινωνικής ενσωμάτωσης πρέπει να εμπλέκει πραγματικά 
τους βασικούς παράγοντες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, όπως τις αρχές που είναι 
επιφορτισμένες με τις πολιτικές κοινωνικής ενσωμάτωσης, τους κοινωνικούς εταίρους, τις 
ΜΚΟ και τα άτομα που βιώνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό·

Κοινωνική προστασία

23. θεωρεί ότι η ταχεία αλλαγή που επιφέρει η παγκοσμιοποίηση και η ευρεία χρήση των 
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών μας καθιστά πιο ευάλωτους σε κοινωνικούς 
κινδύνους και δημιουργεί την ανάγκη για τη λήψη αποτελεσματικότερων μέτρων 
κοινωνικής προστασίας, με στόχο τη διασφάλιση του δικαιώματος όλων στην κοινωνική 
προστασία·

24. θεωρεί ότι οι τρέχουσες δημογραφικές τάσεις –το γηράσκον εργατικό δυναμικό και η 
μείωση του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας– συνιστά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα
πρόκληση για τη χρηματοδοτική βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής προστασίας·

25. επισημαίνει, εν προκειμένω, την ανάγκη προώθησης της ανάπτυξης και της εφαρμογής
συνολικών ηλικιακών στρατηγικών με στόχο την παροχή δυνατότητας στους 
εργαζομένους να παραμένουν για μεγαλύτερο διάστημα ενεργοί, και στους εργοδότες να 
προσλαμβάνουν και να διατηρούν στις θέσεις τους πιο ηλικιωμένους εργαζομένους·

26. θεωρεί, εν προκειμένω, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δύναται να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στην ένταξη και επανένταξη των πιο ηλικιωμένων στην αγορά εργασίας·

27. θεωρεί ότι, προκειμένου να καταστούν βιώσιμα από οικονομική άποψη τα 
συνταξιοδοτικά συστήματα, απαιτείται οικονομική μεγέθυνση και επαρκής 
παραγωγικότητα, καθώς και υψηλά επίπεδα απασχόλησης και ενεργός προώθηση της διά
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βίου μάθησης, της ποιότητας της εργασίας και του ασφαλούς και υγιούς εργασιακού
περιβάλλοντος·

28. είναι της άποψης ότι, προκειμένου να αποτραπούν οι αρνητικές συνέπειες στην 
απασχόληση, οι μεταρρυθμίσεις των δημόσιων συνταξιοδοτικών συστημάτων πρέπει να 
αποφύγουν την αύξηση του συνολικού φορολογικού βάρους που επωμίζονται οι 
εργαζόμενοι, αλλά και να επιτύχουν την ενδεδειγμένη ισορροπία ανάμεσα στους φόρους 
που επιβάλλονται στους εργαζομένους και στους φόρους σε άλλες πηγές· 

29. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη διοικητική και θεσμική ικανότητα, 
περιλαμβανομένης της βελτίωσης της ισότιμης πρόσβασης σε υπηρεσίες υψηλής 
ποιότητας, ιδίως στους τομείς της υγείας και της μακροπρόθεσμης περίθαλψης, της 
κοινωνικής ασφάλειας, των κοινωνικών υπηρεσιών, παρέχοντας επίσης συμβουλευτικές 
υπηρεσίες όσον αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα, υπηρεσίες που σχετίζονται με τα 
παιδιά, τη μεταφορά ή την κινητικότητα, υπηρεσίες επανένταξης με στόχο την ένταξη του 
εργατικού δυναμικού, και τις υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης·

30. στηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να εκκινήσει μια διαδικασία ανοιχτής μεθόδου 
συντονισμού από το 2006 στους τομείς της υγείας και της μακροχρόνιας περίθαλψης, στο 
πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας· θεωρεί ότι πρέπει 
να θεσπιστούν σαφείς στόχοι με στόχο την εξασφάλιση της προσβασιμότητας όλων των 
ατόμων στην υγειονομική περίθαλψη και στη μακροχρόνια περίθαλψη υψηλής ποιότητας·

31. υπογραμμίζει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα που απαιτούν 
μακροχρόνια ή δαπανηρή περίθαλψη, καθώς και σε εκείνους που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες πρόσβασης στην περίθαλψη· επισημαίνει ότι τα συστήματα υγείας πρέπει να 
βασίζονται, πέραν της αρχής της ασφάλισης, και στην αλληλεγγύη·

32. σημειώνει ότι, παρόλο που τα δημόσια συνταξιοδοτικά συστήματα πρέπει να 
παραμείνουν σημαντική πηγή του εισοδήματος των συνταξιούχων, η ιδιωτική παροχή 
μέσω επαγγελματιών ή προσωπικών συστημάτων κάλυψης μπορεί να διαδραματίσει 
συμπληρωματικό ρόλο για την κατοχύρωση πρόσθετων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων·

33. επισημαίνει, σε αυτό το πλαίσιο, την ανάγκη συντονισμού της συνολικής ενημέρωσης και 
των συστημάτων παρακολούθησης που καταγράφουν τις συνέπειες στο εισόδημα και το 
βιοτικό επίπεδο των ατόμων·

34. υπογραμμίζει τη σημασία της συνεχούς αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων τόσον όσον αφορά την οικονομική τους βιωσιμότητ, όσο 
και την επίτευξη των κοινωνικών στόχων·

35. καλεί τα κράτη μέλη να επωφεληθούν στον βέλτιστο βαθμό των δυνατοτήτων που 
παρέχει η διαδικασία της ανοικτής μεθόδου συντονισμού, ως μέσο χάραξης πολιτικής 
στους τομείς της απασχόλησης της κοινωνικής προστασίας, της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης, των συντάξεων και της υγείας·

36. επισημαίνει ότι, για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας, ο 
εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να επικεντρωθεί στην 
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προτεραιότητα της απασχόλησης, αλλά και στην προστιθέμενη αξία της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης στη διαδικασία επίτευξης των στόχων της Λισαβόνας·

°

°         °

37. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στα κράτη μέλη.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Ιστορικό και συνολική θεώρηση

Η αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού αποτελεί στρατηγική 
προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση από τότε που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 
Λισαβόνας τον Μάρτιο του 2000 υιοθέτησε την Ανοιχτή Μέθοδο Συντονισμού (ΑΜΣ) για 
την κοινωνική ενσωμάτωση. Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η εξάλειψη της φτώχειας 
και του κοινωνικού αποκλεισμού μέχρι το 2010. Η ΑΜΣ βασίζεται σε μια δέσμη κοινών 
στόχων, που πρέπει να μεταφραστούν σε εθνική πολιτική από τα κράτη μέλη μέσω διετών 
Εθνικών Σχεδίων Δράσης (ΕΣΔ). Από το 2006 και έπειτα, η ΑΜΣ για την κοινωνική 
ενσωμάτωση θα αναπτυχθεί σε ένα νέο εναρμονισμένο πλαίσιο, που θα περιλαμβάνει τις 
συντάξεις και ενδεχομένως την υγειονομική περίθαλψη.

Το Κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης για την καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού 
2002-2006, με αρχικό προϋπολογισμό 75 εκατομμύρια ευρώ, στοχεύει στη στήριξη της 
συνεργασίας, που θα επιτρέψει στην Κοινότητα και στα κράτη μέλη να ενισχύσουν την 
αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των πολιτικών που καταπολεμούν τον κοινωνικό 
αποκλεισμό.

Η κοινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δημοσιεύτηκε στις 27 Ιανουαρίου 20051, 
δείχνει ότι τα κράτη μέλη κλιμακώνουν τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και για να διασφαλίσουν πως τα συνταξιοδοτικά συστήματα θα παραμείνουν 
ικανά να παρέχουν επαρκές εισόδημα στους συνταξιούχους. Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη επικεντρώνονται σαφέστερα σε καίρια θέματα, όπως η εξάλειψη της παιδικής 
φτώχειας, η βελτίωση των συνθηκών στέγασης και η ενίσχυση των προσόντων όσων 
εγκαταλείπουν το σχολείο. 

Συνολικά όμως η έκθεση επιβεβαιώνει ότι περισσότερα από 68 εκατομμύρια άνθρωποι, ήτοι 
ποσοστό 15% του πληθυσμού της ΕΕ, απειλούνταν από τη φτώχεια το 2002 (που ορίζεται ως 
εκείνοι που ζουν κάτω από το όριο του 60 τοις εκατό του μέσου εθνικού εισοδήματος), με 
τους ανέργους, τους άστεγους και τις γυναίκες (μονογονεϊκές οικογένειες και ηλικιωμένοι 
που μένουν μόνοι τους) συχνά να είναι οι πλέον ευάλωτοι. Το ποσοστό εκείνων που 
απειλούνται από τη φτώχεια κυμαίνεται από 10% ή και λιγότερο στην Τσεχική Δημοκρατία, 
στη Σουηδία, τη Δανία, την Ουγγαρία και τη Σλοβενία, σε 20% ή και παραπάνω στην 
Ιρλανδία, τη Δημοκρατία της Σλοβακίας, την Ελλάδα και την Πορτογαλία.

Τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν επισημάνει μια σειρά από σοβαρούς 
παράγοντες κινδύνου που αυξάνουν το ενδεχόμενο να παγιδευτεί κάποιος στη φτώχεια, και 
αυτοί είναι οι ακόλουθοι: 
• μακροχρόνια ανεργία, 
• χαμηλή ποιότητα απασχόλησης, 
• χαμηλά προσόντα και πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου,
• ανατροφή σε οικογένεια ευάλωτη στον κοινωνικό αποκλεισμό, αναπηρίες, 

  
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών: Σχέδιο κοινής έκθεσης για την κοινωνική προστασία και 
την κοινωνική ενσωμάτωση (COM(2005)0014).
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• κακή υγεία, χρήση ναρκωτικών ουσιών και αλκοολισμός, 
• ζωή σε πολλαπλώς μειονεκτούσα περιοχή, με άστεγους και επισφαλείς συνθήκες 

στέγασης, 
• μετανάστευση, εθνοτική προέλευση και κίνδυνος φυλετικών διακρίσεων.

Αυτό σημαίνει ότι, αν κάποιος παγιδευτεί στη φτώχεια, αυτό δεν συνιστά ατομική αποτυχία.

II. Καίριες προτεραιότητες πολιτικής

Η έκθεση εξετάζει την πρόοδο των κρατών μελών όσον αφορά την επίτευξη των στόχων που 
συμφωνήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2000. Κομίζει ρηξικέλευθες προτάσεις για 
την εξάλειψη της φτώχειας μέχρι το 2010 και επιδιώκει να βοηθήσει τα κράτη μέλη να 
μεταρρυθμίσουν τις συντάξεις, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στο μέλλον θα είναι 
επαρκείς και βιώσιμες.

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι ο εκσυγχρονισμός της οικονομίας πρέπει να συμβαδίζει με τις 
προσπάθειες για μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Τα κράτη μέλη 
παρακινούνται να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε επτά καίριες προτεραιότητες στα επόμενα 
δύο χρόνια:
• προώθηση των επενδύσεων και της προσαρμογής των ενεργητικών μέτρων στην αγορά 

εργασίας, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις ανάγκες εκείνων που αντιμετωπίζουν τις 
μεγαλύτερες δυσχέρειες όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση·

• εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας
• ενίσχυση της πρόσβασης των πλέον ευάλωτων και όσων κατεξοχήν απειλούνται με 

κοινωνικό αποκλεισμό σε αξιοπρεπείς συνθήκες στέγασης, ποιότητα υγείας και ευκαιρίες 
για διά βίου μάθηση· εφαρμογή συντονισμένης προσπάθειας για την αποτροπή της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και για την προώθηση της ομαλής μετάβασης από 
το σχολείο στην εργασία·

• βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες ποιότητας·
• περαιτέρω επικέντρωση στον τερματισμό της παιδικής φτώχειας ως καίριο βήμα 

προκειμένου να σταματήσει η μεταβίβαση της φτώχειας από γενιά σε γενιά·
• αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών μειονεκτημάτων·
• ανάληψη πρωτοβουλίας για τη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 

των μεταναστών και των εθνικών μειονοτήτων. 

Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη οφείλουν να δεσμευτούν για τα ακόλουθα:
• επέκταση του εργάσιμου βίου και αύξηση των επιπέδων απασχόλησης ως βασικοί 

κινητήριοι μοχλοί για τον εκσυγχρονισμό της κοινωνικής προστασίας 
• μεγαλύτερη επικέντρωση στην εφαρμογή και τις συνέργειες των διαδικασιών κοινωνικής 

προστασίας και κοινωνικής ενσωμάτωσης ενόψει της σχεδιαζόμενης επέκτασης, το 
ερχόμενο έτος, της υγειονομικής περίθαλψης 

• η πολυεπίπεδες προσεγγίσεις και στρατηγικές συνεχίζουν να αποτελούν προτεραιότητα· 
τα καίρια, κατά προτεραιότητα, πεδία περιλαμβάνουν την παιδική φτώχεια, τη στήριξη 
των ικανοτήτων μέριμνας των οικογενειών, την αντιμετώπιση των ανισοτήτων μεταξύ 
των φύλων, την αντιμετώπιση του προβλήματος των αστέγων και το άνοιγμα νέων 
δρόμων για την ένταξη των εθνικών μειονοτήτων και των μεταναστών 

• εξέταση τρόπων προκειμένου οι εθνικές στρατηγικές να καταστούν αποτελεσματικότερες
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• επαναπροσέλκυση ατόμων στην αγορά εργασίας, διατήρηση των εργαζομένων στην 
απασχόληση 

• στον τομέα των συντάξεων, διατήρηση των πιο ηλικιωμένων εργαζομένων στην 
απασχόληση

III. Επικέντρωση στη δέσμευση των κρατών μελών

Τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη φτώχεια με διαφορετικούς 
τρόπους1. Για παράδειγμα, η Ιρλανδία, η Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο πράττουν πολλά 
για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας. Η Επιτροπή υπογραμμίζει τη σημασία της 
εξάλειψης της παιδικής φτώχειας, προκειμένου να αποτραπεί η μεταβίβασή της από γενιά σε 
γενιά. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά παιδικής φτώχειας. Αυτό 
οφείλεται κυρίως στον υψηλό αριθμό μονογονεϊκών οικογενειών. 

Ορισμένες χώρες, για παράδειγμα το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τσεχική 
Δημοκρατία, έχουν υψηλό αριθμό νοικοκυριών όπου κανείς δεν εργάζεται, και συνεπώς 
εξαρτώνται από επιδόματα. 

Στις Κάτω Χώρες, για παράδειγμα, η επικέντρωση είναι στην καταπολέμηση της φτώχειας 
μέσω της εισόδου περισσότερων ατόμων στην απασχόληση. Η Επιτροπή το υποστηρίζει 
αυτό αλλά επισημαίνει ότι τα άτομα που έχουν εργασία μπορούν επίσης να πλήττονται από 
φτώχεια.

Τα μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών στέγασης αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη 
σημασία, π.χ. στη Γαλλία, στα βαλτικά κράτη και στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης. Σε ορισμένα νέα κράτη μέλη η στέγαση που παρέχεται είναι απηρχαιωμένη και 
ανεπαρκής. Η Επιτροπή βλέπει θετικά το ενδεχόμενο πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ για την 
αντιμετώπιση των αστέγων.

Η αντιμετώπισης της εκπαιδευτικής υστέρησης αποτελεί μέλημα σε ολόκληρη την ΕΕ. Η 
Πολωνία, η Μάλτα και η Ισπανία είναι τρεις χώρες με υψηλά επίπεδα ατόμων που 
εγκαταλείπουν νωρίς το σχολείο. Τα νέα κράτη μέλη γενικά σημειώνουν καλές επιδόσεις από 
πλευράς απόκτησης βασικής εκπαίδευσης, αλλά έχουν ελλείψεις στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση και στη διά βίου μάθηση (π.χ. κατάρτιση σε δεξιότητες και επανακατάρτιση).

Επιπλέον, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα νέα κράτη μέλη. Αν και έχει σημειωθεί 
κάποια πρόοδος, πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη δέσμευση. Πράγματι, πρέπει να τεθούν 
καλύτερες και πιο συγκεκριμένες προτεραιότητες και στόχοι, τα συστήματα κοινωνικής 
προστασίας χρειάζονται περαιτέρω εκσυγχρονισμό και απαιτείται ενίσχυση της διασύνδεσης 
με τις ευρύτερες εθνικές οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές.

Το μέσο ποσοστό απειλής φτώχειας στην ΕΕ των 10 (15%) πρακτικά είναι παρόμοιο με 
εκείνο για την ΕΕ των 25. Παράλληλα, ο αριθμός διαφέρει σημαντικά ανάμεσα στα κράτη 
μέλη της ΕΕ των 10, από 8% στην Τσεχική Δημοκρατία σε 21% στη Σλοβακία.

  
1 Σχέδιο Κοινής Έκθεσης για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ενσωμάτωση, Τεχνικό παράρτημα 
(SEC(2005)0069).



PE 362.869v01-00 14/15 PR\582642EL.doc
μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Πρέπει να υπογραμμιστούν ορισμένα χαρακτηριστικά:
• η υλική ανέχεια και η διαβίωση στο όριο των απολύτως αναγκαίων είναι κοινά στην ΕΕ 

των 10, λόγω του αισθητά χαμηλότερου μέσου εισοδήματος 
• η μακροχρόνια ανεργία είναι μείζον πρόβλημα, ιδίως στην Πολωνία, τη Σλοβακία και τις 

βαλτικές χώρες 
• η αρνητική φυσική πληθυσμιακή αύξηση αποτελεί επίσης μείζον πρόβλημα 
• κοινές είναι οι κακές συνθήκες στέγασης και υγειονομικής περίθαλψης

Με εξαίρεση τη Σλοβενία, τα επίπεδα δαπανών των νέων κρατών μελών για την κοινωνική 
προστασία ως ποσοστό επί του ΑΕγχΠ είναι αισθητά χαμηλότερα του κοινοτικού μέσου 
όρου. Επιπλέον, στην έκθεσή της για την κοινωνική ένταξη στα 10 νέα κράτη μέλη1, η 
Επιτροπή επισημαίνει έξι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν τα κράτη της ΕΕ των 10 
εντός της επόμενης διετίας:
• επέκταση των ενεργητικών πολιτικών της αγοράς εργασίας και ανάπτυξη συνεκτικών και 

συνολικών στρατηγικών διά βίου μάθησης προκειμένου να αυξηθεί η ένταξη στην αγορά 
εργασίας 

• διασφάλιση ότι τα συστήματα κοινωνικής προστασίας έχουν επαρκή κάλυψη και επίπεδα 
πληρωμών που να εγγυώνται ένα ελάχιστο εισόδημα για όλους, ώστε να ζουν με 
αξιοπρέπεια 

• ενίσχυση των πολιτικών αντιμετώπισης της παιδικής και οικογενειακής φτώχειας και 
προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών 

• βελτίωση της πρόσβασης σε αξιοπρεπείς συνθήκες στέγασης και αντιμετώπιση του 
προβλήματος των αστέγων 

• περισσότερες και αποτελεσματικότερες επενδύσεις προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα 
και η πρόσβαση σε καίριες δημόσιες υπηρεσίες (ιδίως σε υγειονομικές και κοινωνικές 
υπηρεσίες, στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση και στις μεταφορές) 

• κλιμάκωση των προσπαθειών για την υπέρβαση των ιδιαίτερα υψηλών επιπέδων 
αποκλεισμού και διακρίσεων που γνωρίζουν ορισμένες εθνοτικές ομάδες, ιδίως οι Ρόμα, 
καθώς και τα άτομα με αναπηρίες.

IV. Κρίσιμα ζητήματα πολιτικής

Τέλος, θεωρούμε ότι τα τρία πλέον κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα για την ΕΕ είναι η διά βίου 
μάθηση, η τεχνολογική υστέρηση και οι περιφερειακές διαφορές. 

Διά βίου μάθηση 

Η επένδυση στη γνώση πρέπει να αποτελέσει μία από τις πρώτιστες προτεραιότητες των 
κρατών μελών. Πράγματι, η διά βίου μάθηση μπορεί να είναι ένα πολύ ισχυρό μέσο στην 
καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και ένας μείζων 
παράγοντας στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και της δημοκρατίας. 
Ωστόσο, πρέπει να δοθεί προσοχή στο γεγονός ότι η διά βίου μάθηση και η πρόσβαση στην 
κατάρτιση πρέπει να παρέχονται χωρίς διακρίσεις, προκειμένου να διασφαλίζεται η ευκαιρία 
μιας νέας αρχής για όλους. Το χάσμα ανάμεσα σε θέσεις εργασίας υψηλών δεξιοτήτων και σε 

  
1 Έκθεση για την κοινωνική ενσωμάτωση 2005 – Ανάλυση των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την Κοινωνική 
Ενσωμάτωση (2004-2006), που υποβλήθηκε από τα 10 νέα κράτη μέλη.
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θέσεις εργασίας χαμηλών δεξιοτήτων και χαμηλών αποδοχών διευρύνεται, με τις γυναίκες 
και τους μετανάστες εργαζομένους να είναι κατά κύριο λόγο οι χαμηλόμισθοι. Πρέπει να 
ληφθούν μέτρα για τη διασφάλιση της ίσης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση, καθώς και 
θετικά μέτρα με στόχο τη ρητή υποστήριξη των ατόμων με αναπηρίες.

Τεχνολογικό χάσμα

Οι κοινωνικές αλλαγές μπορεί να οδηγήσουν σε νέους κινδύνους φτώχειας και κοινωνικού
αποκλεισμού τις ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες, αν δεν αναπτυχθούν ενδεδειγμένα μέτρα
πολιτικής. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν αλλαγές στην αγορά εργασίας λόγω της 
παγκοσμιοποίησης και της πολύ ταχείας ανάπτυξης της κοινωνίας που βασίζεται στη γνώση, 
καθώς και των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών. 

Περιφερειακές διαφορές

Οι ευκαιρίες για ενσωμάτωση, ιδίως στα παιδιά και στους νέους, είναι εξαιρετικά άνισες από 
περιοχή σε περιοχή. Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα έχουν ένα σωρευτικό αποτέλεσμα. 
Ιδιαίτερα, οι περιοχές όπου μεγαλώνουν παιδιά σε φτωχά και μειονεκτούντα νοικοκυριά 
συχνά είναι οι περιοχές όπου τα σχολεία έχουν χειρότερη ποιότητα και βρίσκονται σε 
μακρινή απόσταση, οι μεταφορές είναι ανεπαρκείς, με άμεση συνεπαγωγή την επιδείνωση 
του ανθρώπινου κεφαλαίου και του αναπτυξιακού δυναμικού της περιοχής. Αυτές οι 
σωρευτικές διαδικασίες αναπτύσσονται εν μέρει αυτοτελώς, μπορούν όμως να λειτουργήσουν 
σωρευτικά και λόγω κυβερνητικών πολιτικών.


