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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

sotsiaalse kaitse ja sotsiaalse hõlvamise kohta
(2005/2097(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist: ühisaruande projekt sotsiaalse kaitse ja sotsiaalse 
hõlvamise kohta (KOM(2005)0014),

– võttes arvesse komisjoni personali töödokumenti: ühisaruande projekti lisa sotsiaalse 
kaitse ja sotsiaalse hõlvamise kohta (SEK(2005)0069),

– võttes arvesse komisjoni personali töödokumenti uutes liikmesriikides: 
ühismemorandumite kokkuvõte sotsiaalse hõlvamise kohta (SEK(2004)0848),

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 22. ja 23. märtsi 2005. aasta Brüsseli kohtumise 
järeldusi,

– võttes arvesse oma 9. märtsi 2005. aasta resolutsiooni Lissaboni strateegia vahehindamise 
kohta,1

– võttes arvesse komisjoni teatist sotsiaalmeetmete kava kohta (KOM(2005)0033),

– võttes arvesse nõukogu 12. juuli 2005. aasta otsust 2005/600/EÜ liikmesriikide 
tööhõivepoliitika suuniste kohta,2

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. detsembri 2001. aasta otsust nr 
50/2002/EÜ, millega loodi ühenduse tegevuse programm, et julgustada liikmesriikide 
vahelist koostööd sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemisel,3

– võttes arvesse ÜRO lapse õiguste konventsiooni artikli 27 lõiget 1, mis sätestab, et 
valitsused “tunnustavad iga lapse õigust elustandardile, mis vastaks lapse kehalisele, 
vaimsele, hingelisele, kõlbelisele ja sotsiaalsele arengule”,

– võttes arvesse ÜRO lapse õiguste konventsiooni artikli 27 lõikeid 2 ja 3, mis tunnustavad 
vanemate esmast kohustust selles küsimuses ja valitsuste rolli “asjakohaste abinõude 
tarvitusele võtmisel, et aidata [neid] selle õiguse elluviimisel ning vajaduse korral 
materiaalse abi andmisel ja programmide toetamisel, eriti toitlustamise, riietamise ja 
peavarju küsimustes”,

– võttes arvesse komisjoni teatist, mis käsitleb sotsiaalkaitse moderniseerimist kvaliteetse, 
kättesaadava ja püsiva tervishoiu ning pikaajalise ravi arendamiseks: siseriiklike 
strateegiate toetamine “avatud koordineerimismeetodi” abil (KOM(2004)0304),

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni rohelist raamatut: Silmitsi demograafiliste muutustega: 
uus põlvkondadevaheline solidaarsus (KOM(2005)0094),

  
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0069.
2 ELT L 205, 6.8.2005, lk 21.
3 EÜT L 10, 12.1.2002, lk 1.
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– võttes arvesse oma 11. juuni 2002. aasta resolutsiooni komisjoni teatise kohta nõukogule, 
Euroopa Parlamendile, Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele: 
ühisaruande projekt sotsiaalse hõlvamise kohta,1

– võttes arvesse oma 24. septembri 2003. aasta resolutsiooni komisjoni ja nõukogu 
ühisaruande kohta, mis käsitleb piisavat ja jätkusuutlikku pensioni,2

– võttes arvesse oma 28. aprilli 2005. aasta resolutsiooni sotsiaalkaitse moderniseerimise ja 
kvaliteetse tervishoiu kehtestamise kohta3,

– võttes arvesse oma 26. mai 2005. aasta resolutsiooni sotsiaalmeetmete kava kohta 
aastateks 2006–2010,4

– võttes arvesse oma 9. juuni 2005. aasta resolutsiooni sotsiaalse hõlvamise kohta uutes 
liikmesriikides,5

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse tööhõive ja sotsiaalkomisjoni raportit ning naiste õiguste ja soolise 
võrdõiguslikkuse komisjoni arvamust (A6-0000/2005)

A. arvestades, et 2000. aasta märtsi Lissaboni Euroopa Ülemkogu kohtumisel määratles 
Euroopa Liit ulatusliku strateegia, mille eesmärgiks oli pikaajaline majanduskasv, täielik 
tööhõive, sotsiaalne ühtekuuluvus ja jätkusuutlik areng teadmistepõhises ühiskonnas; 
arvestades, et viis aastat hiljem on strateegia eesmärkide saavutamiseni veel pikk tee,

B. arvestades, et 2002. aasta Nice’i Euroopa Ülemkogu kohtumisel võtsid liikmesriigid 
endale kohustuse näidata olulist ja mõõdetavat vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vähenemist 
2010. aastaks,

C. arvestades, et sotsiaalne hõlvamine kui põhiõigus on inimväärikuse küsimus,

D. arvestades, et sotsiaalne hõlvamine on Euroopa Liidu põhiväärtusena osa sotsiaalsest 
ühtekuuluvusest ning vahend sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemiseks, st inimressursside 
raiskamise ja demograafiliste muudatuste tõsiste tagajärgede vastu võitlemiseks,

E. arvestades, et sotsiaalse kaitse moderniseerimise peamine eesmärk ei ole selle odavamaks 
muutmine, vaid selliste riskide jagamine, millega inimesed üksi silmitsi seista ei suuda,

  
1 ELT C 261 E, 30.10.2003, lk 136.
2 ELT C 77E, 26.3.2004, lk 251.
3 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0152.
4 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0210.
5 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0244.
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Üldised punktid

1. tervitab eelmainitud ühisaruannet, mis hõlmab esmakordselt nii sotsiaalset kaitset kui 
sotsiaalset hõlvamist EL-25 tasandil ning mis pöörab tähelepanu liikmesriikide 
edusammudele Lissaboni Euroopa Ülemkogu poolt kokkulepitud eesmärkide 
saavutamisel; märgib, et aruande eesmärk on oluliselt tugevdada võitlust sotsiaalse 
tõrjutuse ja vaesuse kaotamise vastu 2010. aastaks ning samuti aidata liikmesriikidel 
uuendada sotsiaalkaitsesüsteeme eesmärgiga tagada nende piisavus ja jätkusuutlikkus 
tulevikus;

2. märgib, et ühisaruandes avaldatu kohaselt on võitlus vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu 
Euroopa Liidu ja liikmesriikide jaoks endiselt suur probleem, sest sissetulekul põhinevad 
arvandmed seoses vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega kogu Euroopa Liidus on väga 
tähelepanuväärsed – rohkem kui 68 miljonit või 15% ELi elas vaesuse ohus 2002. aastal;

3. märgib, et vaatamata olulistele struktuurilistele parandustele ELi tööturgudel viimase 
kümnendi jooksul, on ELi tööhõive ja tööelus osalemine endiselt ebapiisav ning 
tööpuudus on mitmetes liikmesriikides endiselt suur, eriti teatavate kategooriate seas,
nagu näiteks noored, vanemad töötajad, naised ja teataval põhjusel ebasoodsas olukorras 
olevad inimesed; märgib samuti tööturult tõrjutuse kohaliku või piirkondliku mõõtme 
püsivust;

4. juhib tähelepanu sellele, et hiljutine majanduslangus koos tööpuuduse kasvu ja kahanevate 
võimalustega leida tööd suurendavad samuti vaesuse ohtu ja sotsiaalset tõrjutust ning 
halvendavad veelgi nende olukorda, kes juba varem kuulusid kõnealustesse 
riskirühmadesse; eriti puudutab see mitmeid uusi liikmesriike, mis kannatavad pikaajalise 
tööpuuduse või tegevusetuse all;

Sotsiaalne hõlvamine

5. arvab seoses sellega, et jõupingutusi vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse kaotamiseks peab 
säilitama ja pikendama, et parandada kõige enam vaesuse ja tõrjutuse ohus olevate 
inimeste olukorda, nagu näiteks töötud, üksikvanematega leibkonnad (enamasti naised), 
üksikud eakad inimesed, naised, mitme ülalpeetavaga perekonnad, ebasoodsas olukorras 
olevad lapsed ning ka etnilised vähemused, haiged või puuetega inimesed, kodutud, 
inimkaubanduse ohvrid ja narkootikumi- või alkoholisõltuvuse all kannatajad;

6. arvab, et on oluline tunnustada raskusi, millega paljud ebasoodsas olukorras olevad 
inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, etnilised vähemused ja sisserändajad, seisavad 
silmitsi tööturule sisenemisel või seal püsimisel; kutsub liikmesriike üles toetama 
ebasoodsas olukorras olevate inimeste integratsiooni, et ennetada sotsiaalset tõrjutust ja 
võidelda selle vastu ning suurendada tööturul osalemist ja tagada sotsiaalkaitsesüsteemide 
jätkusuutlikkus; juhib sellega seoses tähelepanu võrreldavate andmete parandamise 
vajadusele;

7. rõhutab, et halvemuste kõrvaldamine hariduses ja väljaõppes ning igas vanuses 
inimkapitali kvaliteedi, st kvalifikatsiooni parandamine on peamised vahendid tööpuuduse 
ennetamiseks ja töötute osalemise suurendamiseks tööjõuturul; sellise ebavõrdsuse 
kõrvaldamine oleks eriti oluline, saavutamaks Lissaboni tööhõivealaseid eesmärke, mis on 
seotud tööhõive, töökvaliteedi ja sotsiaalse hõlvamisega;
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8. kutsub liikmesriike üles arendama integreeritud strateegiaid, mille eesmärgiks on ära 
hoida varajast väljalangemist haridussüsteemist, tõsta haridustaset, lihtsustada üleminekut 
koolist tööle, suurendada hariduse ja koolituse kättesaadavust ebasoodsas olukorras 
olevatele rühmadele, sealhulgas madalama kvalifikatsiooniga ja eakamatele töötajatele 
ning panna alus elukestva õppe kättesaadavusele kõigile; rõhutab, et need strateegiad 
peaksid kaasama kõiki asjaomaseid huvirühmi, sealhulgas sotsiaalpartnereid, kuid samuti 
kodanikuühiskonda ja õppeteenuste osutajaid;

9. rõhutab, et seitsmeteistkümnest liikmesriigist1 neljateistkümnes on laste vaesus 
1990ndatel aastatel suurenenud; juhib tähelepanu asjaolule, et püsiv laste vaesus on 
peamiselt üksikvanemaga perekondade, suurte kolme või enama ülalpeetava lapsega 
perekondade, sisserändajate ja etniliste vähemuste esindajate, töötute või ebapiisavalt 
tööga hõivatud lapsevanemate probleem; rõhutab, et ELi ja liikmesriikide tasandil tuleb 
esmajärjekorras pöörata tähelepanu põlvest põlve edasikantava vaesuse ennetamisele ja 
kõrvaldamisele ning et seda tuleks toetada asjakohaste rahaliste vahenditega; rõhutab, et 
näitajatele tuleb läheneda lapse seisukohast;

10. arvab, et ulatuslik riiklik lastehoolekandesüsteem on oluliseks eeltingimuseks laste 
vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ennetamisel ja vähendamisel, sest see aitab kaasa töö- ja 
perekonnaelu sobitamisele; rõhutab vajadust tagada kõigile lastele võrdne juurdepääs 
haridusele;

11. kutsub komisjoni üles esitama rohelist raamatut laste vaesuse kohta, mis sätestab selged 
eesmärgid ja asjakohased meetmed laste vaesuse kõrvaldamiseks sammudena vaeste laste 
sotsiaalseks hõlvamiseks;

12. juhib tähelepanu nende noorte vajadustele, kes seisavad silmitsi raskustega majandusliku 
ja sotsiaalse integratsiooni puhul ning võivad tõenäolisemalt sattuda sotsiaalse tõrjutuse 
ohvriks; nõuab noorte töötuse käsitlemist eraldiseisva prioriteedina, kasutades 
konkreetseid poliitilisi meetmeid ja koolitust, sealhulgas algatuste julgustamine ja 
ettevõtlusvaimu arendamine;

13. rõhutab naiste suurema osalemise vajadust tööhõives, kõrvaldades selleks naistel tööturule 
sisenemist takistavad tõkked ning eriti ergutades eakamaid naisi kauem tööturul viibima;

14. kutsub liikmesriike sellega seoses üles keskenduma ebavõrdsuse kõrvaldamisele tööturul, 
nagu näiteks tööhõive, tööpuuduse ja ebahariliku tööhõive erinevused meeste ja naiste 
vahel, sooline eraldatus sektorite ja ametikohtade puhul, soolised palgaerinevused ning 
naiste osalemine otsuseid tegevatel ametikohtadel; seejuures peaksid liikmesriigid 
edendama töö- ja perekonnaelu sobitamist ning juurdepääsu kvaliteetsetele ja odavatele 
laste ja teiste ülalpeetavate hooldusteenustele; oluline on tagada ka soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamine kõikides poliitikates ja programmides;

15. kutsub liikmesriike üles võitlusele tõrjutuse kõrge taseme vastu, millega seisavad silmitsi 
etnilised vähemused ja sisserändajad, välja töötama ja rakendama meetmeid, sealhulgas 
meetmeid teadlikkuse tõstmiseks, nende sihtrühmade integreerimiseks ametlikule 
tööturule, jõustama õigusakte diskrimineerimise vastu võitlemiseks ning aitama nende 
sotsiaalsele integratsioonile kaasa eriharidusprogrammidega seotud erisätete abil ning 

  
1 Ülejäänud liikmesriikide kohta andmed puuduvad: UNICEFi aruanne nr 6 Laste vaesus rikastes riikides 2005.
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korralike elamistingimuste ja eluaseme abil, kuna need on sotsiaalse hõlvamise 
eeltingimused;

16. nõuab tungivalt, et komisjon esitaks ettepanekuid, mille eesmärgiks on asjakohase 
õigusraamistiku kehtestamine puuetega inimeste diskrimineerimise väljajuurimiseks;

17. rõhutab vajadust parandada elamistingimusi vähekaitstud elanikkonnarühmade puhul, 
keda vaesus eriti mõjutab, nagu näiteks ebasoodsas olukorras olevad inimesed ja eakad, 
kes ei suuda enda eest hoolitseda; nõuab rohkema tähelepanu osutamist kodututele, eriti 
raviteenuste osutamise, põhioskuste õpetamise ning nende sotsiaalse integratsiooni 
edendamise abil;

18. toetab täielikult komisjoni kava korraldada Euroopa võrdsete võimaluste aasta 2007. 
aastal; leiab, et see peaks kaasa aitama ja esile tõstma probleemi olulisust, hindama kogu 
ELis tehtud edusamme ning looma raamistiku edasisteks poliitilisteks meetmeteks ja 
algatusteks eesmärgiga edendada ELi diskrimineerimisvastaseid õigusakte, mis käsitlevad 
otsest ja kaudset diskrimineerimist;

19. kutsub komisjoni üles võtma õiguslikke meetmeid liikmesriikide vastu, kes ei kohalda või 
ei ole nõuetekohaseks tähtajaks üle võtnud diskrimineerimisvastaseid asutamislepingu 
artiklil 13 põhinevaid direktiive;

20. kinnitab veel kord vajadust parandada ühtlustatud andmete kogumist ja ühisnäitajate 
loomist, mis mängivad suurt rolli vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse poliitikate jälgimisel ja 
hindamisel;

21. arvab, et tõelist sotsiaalse hõlvamise süvalaiendamist tuleks poliitika puhul rakendada 
poliitika süstemaatiliste eel- ja järelhindamiste kehtestamise kaudu nii riiklikul kui ELi 
tasandil;

22. juhib tähelepanu sellele, et sotsiaalse hõlvamise protsess peaks tõesti kaasama põhiosalisi 
kohalikul ja piirkondlikul tasandil, nagu näiteks sotsiaalse hõlvamise poliitikate eest 
vastutavad asutused, sotsiaalpartnerid, valitsusvälised organisatsioonid ning vaesuse ja 
sotsiaalse tõrjutuse all kannatavad inimesed;

Sotsiaalne kaitse

23. arvab, et globaliseerumisest ning info- ja sidetehnoloogiate laialdasest kasutamisest 
tulenevad kiired muutused suurendavad sotsiaalsete riskide ohtu ja tekitavad vajaduse 
tõhusamate sotsiaalse kaitse meetmete järele eesmärgiga tagada kõikide inimeste õigus 
sotsiaalsele kaitsele;

24. arvab, et praegused demograafilised suundumused – vananev tööjõud ja tööealise 
elanikkonna vähenemine – kujutavad endast keskmises ja pikemaajalises perspektiivis 
probleemi sotsiaalkaitsesüsteemide rahalisele jätkusuutlikkusele;

25. viitab sellega seoses vajadusele edendada terviklike vananemisstrateegiate koostamist ja 
rakendamist, eesmärgiga anda töötajatele võimalusi olla kauem aktiivne ning tööandjatele 
võimalusi võtta tööle ja hoida tööl eakaid töötajaid;
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26. arvab sellega seoses, et Euroopa Sotsiaalfondil on oluline roll eakate inimeste 
integreerimisel ja taasintegreerimisel tööturule;

27. arvab, et pensioniskeemide rahalise jätkusuutlikkuse tagamiseks on vajalik majanduskasv 
ja piisav tootlikkus ning tööhõive kõrge tase ja elukestva õppe aktiivne edendamine, 
töökvaliteet ning ohutu ja tervislik töökeskkond;

28. on seisukohal, et ennetamaks negatiivseid mõjusid tööhõivele, peaksid riiklike 
pensionisüsteemide reformid vältima tööjõu maksukoorma suurendamist ning selle asemel 
saavutama sobiva tasakaalu tööjõu maksude ja teistest ressurssidest tulenevate maksude 
vahel;

29. kutsub liikmesriike üles tugevdama haldusalast ja institutsioonilist suutlikkust, sealhulgas 
võrdse juurdepääsu parandamine kvaliteetsetele teenustele, eriti tervishoiu ja hoolduse, 
sotsiaalkindlustuse, sotsiaalteenuste alal, pakkudes ka nõustamist sotsiaalsete õiguste alal, 
lastega seotud teenuste, transpordi või liikuvuse, tööturule integreerimisele keskenduvate 
reintegreerimise teenuste ning kutsekoolitusteenuste alal;

30. toetab komisjoni kava algatada alates 2006. aastast sotsiaalkindlustussüsteemide 
moderniseerimise raamistikus avatud koordineerimismeetodi protsess tervishoiu ja 
pikaajalise hoolduse valdkondades; arvab, et tuleb kehtestada selged eesmärgid, tagamaks 
kvaliteetse tervishoiu ja pikaajalise ravi kättesaadavus kõigile;

31. rõhutab, et erilist tähelepanu tuleks pöörata inimestele, kes vajavad pikaajalist või kulukat 
ravi, ning nendele, kes seisavad silmitsi eriliste raskustega juurdepääsul ravile; rõhutab, et 
tervishoiusüsteemid peavad lisaks kindlustuspõhimõttele põhinema ka solidaarsusel;

32. märgib, et kuigi riiklikud pensioniskeemid peaksid jääma oluliseks sissetulekuallikaks 
pensionäridele, võivad vabatahtlikud pensionid kas siis tööga seotud pensioniskeemi või 
muu individuaalskeemi vormis mängida täiendavat rolli lisapensioni saamisel;

33. juhib selles kontekstis tähelepanu vajadusele terviklike teabe- ja jälgimissüsteemide 
koordineerimisele, rõhutades tagajärgi inimeste sissetulekule ja elukvaliteedile;

34. rõhutab pensionisüsteemide tõhususe pideva hindamise tähtsust seoses nende rahalise 
jätkusuutlikkusega ning sotsiaalsete eesmärkide saavutamist;

35. kutsub liikmesriike üles kasutama optimaalselt potentsiaali, mida koordineerimisprotsessi 
avatud meetod pakub poliitikate kujundamise vahendina tööhõive, sotsiaalse kaitse, 
sotsiaalse hõlvamise, pensionide ja tervishoiu alal;

36. juhib tähelepanu sellele, et Lissaboni strateegia eesmärkide saavutamiseks peaks 
sotsiaalkindlustussüsteemide moderniseerimine keskenduma tööhõive prioriteedile, aga ka 
sotsiaalse hõlvamise lisaväärtusele Lissaboni eesmärkide saavutamise protsessis;

°

°         °
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37. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, ja 
liikmesriikidele.
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EXPLANATORY STATEMENT

I. Background and global overview

Tackling poverty and social exclusion is a strategic priority of the European Union since the 
European Council of Lisbon in March 2000 endorsed the Open Method of Coordination on 
social inclusion (OMC). The goal of the European Union is the eradication of poverty and 
social exclusion by 2010. The OMC is based on a set of common objectives to be translated 
into national policy by Member States through two-year National Action Plans (NAPs). From 
2006 onwards the OMC/social inclusion will be developed in a new streamlined framework 
encompassing pensions and possibly healthcare.

The Community Action Programme to combat Social Exclusion 2002-2006, with an initial 
budget of 75 million euros, is meant to support cooperation which enables the Community 
and the Member States to enhance the effectiveness and efficiency of policies which combat 
social exclusion.

The joint report of the European Commission, issued on 27 January 20051, shows that 
Member States are stepping up efforts to fight poverty and to ensure that pension 
systems remain capable of delivering adequate incomes to pensioners. According to the 
Commission, Member States are more clearly focusing on key issues such as eliminating 
child poverty, improving housing conditions and raising school leavers’ qualifications.

But overall, the report confirms that more than 68 million people, or 15% of the EU 
population, were living at risk of poverty in 2002 (which is defined as those living below a 
threshold of 60 percent of median national income), the unemployed, the homeless and 
women (single parents and the elderly living alone) being usually the most vulnerable. The 
percentage of those at a poverty risk range from 10% or less in the Czech Republic, Sweden, 
Denmark, Hungary and Slovenia to 20% or more in Ireland, the Slovak Republic, Greece and 
Portugal.

The Member States and the European Commission have identified a series of severe risk 
factors that increase the likelihood of being trapped in poverty, these being:
• long-term unemployment, 
• low quality employment, 
• poor qualifications and leaving school early,
• growing up in a family vulnerable to social exclusion, disability, 
• poor health, drug abuse and alcoholism, 
• living in an area of multiple disadvantage, homelessness and precarious housing, 
• immigration, ethnic background and risk of racial discrimination.

That means that being in the trap of poverty is not primarily an individual failure.

  
1 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and 
Social Committee and the Committee of regions: Draft Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 
(COM(2005)0014).
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II. Key policy priorities

The report looks at the progress of the Member States in achieving objectives agreed by the 
European Council in 2000. It makes serious inroads into the eradication of poverty by 2010 
and is intended to help Member States reform pensions to ensure that they are adequate and 
sustainable in the future.

The Commission stresses that modernisation of the economy should go hand in hand with 
efforts to reduce poverty and social exclusion. Member States are urged to give particular 
attention to seven key priorities over the next two years:
• promoting investment in and tailoring of active labour market measures to meet the needs 

of those who have the greatest difficulties in accessing employment;
• modernising social protection systems
• increasing the access of the most vulnerable and those most at risk of social exclusion to 

decent housing, quality health and lifelong learning opportunities; implementing a 
concerted effort to prevent early school leaving and to promote smooth transition from 
school to work;

• improving access to quality services;
• developing a focus on ending child poverty as a key step to stop the intergenerational 

inheritance of poverty;
• tackling educational disadvantage;
• initiating a drive to reduce poverty and social exclusion of immigrants and ethnic 

minorities.

As a consequence, Member States have to commit to the following:
• extending working lives and raising employment levels as key drivers of the 

modernisation of social protection 
• stronger focus on implementation and synergies ahead of next year's planned extension to 

health care of social protection and social inclusion processes 
• multi-faceted approaches and strategies continue to be a priority; key priority areas 

include preventing child poverty, supporting the caring capacities of families, addressing 
gender inequalities, tackling homelessness and opening new routes to integration of ethnic 
minorities and migrants 

• considering how to make the national strategies more effective
• bringing people back to the labour market, maintaining workers in employment 
• in the area of pensions, maintaining older workers in employment

III. Focus on Member States commitment

Member States are tackling social exclusion and poverty in different ways1. For example, 
Ireland, Denmark and the UK are doing a lot to tackle child poverty. The Commission 
stresses the importance of eliminating child poverty in order to prevent it from being passed 
down the generations. The UK has one of the highest rates of child poverty. This is mainly 
because of the high number of single-parent households.

  
1 Draft Joint Report on Social Protection and Social Inclusion, Technical annex (SEC(2005)0069).
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Some countries, for example Belgium, the UK and the Czech Republic, have a high number 
of households with no one in work and therefore dependent on benefits.

In the Netherlands, for example, the focus is on combating poverty by getting more people 
into jobs. The Commission endorses this but points that people with jobs can also suffer 
poverty.

Measures to improve housing conditions are gaining importance, e.g. in France, the Baltic 
States and Central and Eastern European countries. In some new Member States the housing 
stock is obsolete and inadequate. The Commission is keen to see policies across the EU to 
tackle homelessness.

Tackling educational disadvantage is a concern across the EU. Poland, Malta and Spain are 
three countries with high levels of early school-leavers. The new Member States generally 
have good performance in terms of basic educational attainment but gaps in tertiary education 
and life-long learning (e.g. skills training and re-skilling).

Moreover, a particular attention should be given to the new Member States. Even if some 
progress has been noted, a greater commitment must be reached. Indeed better and more 
specific priorities and targets need to be set, social protection systems need to be further 
modernised and the links with the broader national economic and budgetary policies need to 
be strengthened.

The average risk of poverty rate for the EU-10 (15%) is practically the same as that for the 
EU-25. At the same time, the figure varies widely among the EU-10, from 8% in the Czech 
Republic to 21% in Slovakia.

Some characteristics must be underlined:
• material deprivation and a subsistence lifestyle are common in the EU-10, due to 

substantially lower average income  
• long-term unemployment is a major problem, in particular in Poland, Slovakia and the 

Baltic states 
• negative natural population growth is also a major problem 
• bad housing and health care conditions are common

With the exception of Slovenia, the new Member States' levels of expenditure on social 
protection as a proportion of GDP are significantly below the EU average. Furthermore, in its 
Report on social inclusion in the 10 new Member States1, the Commission identifies six 
challenges the EU-10 States to face over the next two years:
• expand active labour market policies and develop coherent and comprehensive lifelong 

learning strategies in order to increase labour market integration 
• ensure that social protection systems have sufficient coverage and levels of payment to 

guarantee an adequate minimum income for all to live with dignity 
• strengthen policies to tackle child and family poverty and to protect the rights of children 
• improve access to decent housing and tackle homelessness 

  
1 Report on social inclusion 2005 - An analysis of the National Action Plans on Social Inclusion (2004-2006) 
submitted by the 10 new Member States.
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• invest more, and more efficiently, in order to improve the quality of and access to key 
public services (particularly health and social services, education, training and transport) 

• step up efforts to overcome particularly high levels of exclusion and discrimination 
experienced by some ethnic groups, especially the Roma, and by people with disability.

IV. Critical policy issues

Finally, we consider that the three most critical social issues for the EU are life-long learning, 
technological gap and regional disparities.

Life-long learning 

Investing in knowledge must be one of the top priorities of the Member States. Indeed life-
long learning can be a very strong tool to fight poverty and social exclusion, as well as a 
major factor in promoting active citizenship and democracy. However, attention has to be 
paid to the fact that lifelong learning and access to training is available in a non-
discriminatory way in order to assure an opportunity of a new beginning for everyone. The 
divide between high skill jobs and low skill/ low pay jobs is widening, with women and 
migrant workers mainly to be found on the low pay side. Measures to assure equal access to 
life-long learning have to be taken, as well as positive measures to explicitly promote 
disadvantaged people.

Technological gap

Societal changes could lead to new risks of poverty and social exclusion for particularly 
vulnerable groups unless appropriate policy responses are developed. These changes include 
changes in the labour market due to globalisation and the very rapid growth of the knowledge-
based society and information and communication technologies.

Regional disparities

The opportunities for inclusion, particularly among children and youth, are highly unequal 
across space. Advantages and disadvantages have a compounding effect. In particular, areas 
where children grow up in poor and disadvantaged households are also often the areas where 
schools are of worse quality and in long distance, transport is inefficient, resulting 
deterioration of human capital and potential of development of region. These compounding 
processes develop partially on their own, but can be seriously compounded by government 
policies.


