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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par sociālo aizsardzību un sociālo integrāciju
(2005/2097 (INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu — projekts kopīgajam ziņojumam par sociālo 
aizsardzību un sociālo integrāciju (COM(2005)0014),

– ņemot vērā Komisijas darba dokumentu — projekta kopīgajam ziņojumam par sociālo 
aizsardzību un sociālo integrāciju pielikums (SEC(2005)0069),

– ņemot vērā Komisijas darba dokumentu par sociālo integrāciju jaunajās dalībvalstīs —
kopīgo memorandu par sociālo integrāciju sintēze (SEC(2004)0848),

– ņemot vērā Eiropadomes 2005. gada 22. un 23. martā Briselē notikušās sanāksmes 
secinājumus,

– ņemot vērā tā 2005. gada 9. marta rezolūciju par Lisabonas vidusposma pārskata 
ziņojumu1,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par Sociālo programmu (COM(2005)0033),

– ņemot vērā Padomes 2005. gada 12. jūlija Lēmumu 2005/600/EK par dalībvalstu 
nodarbinātības politikas pamatnostādnēm2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 7. decembra Lēmumu 
Nr. 50/2002/EK, ar ko iedibina Kopienas darbības programmu, lai veicinātu sadarbību 
starp dalībvalstīm sociālās atstumtības izskaušanā3,

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par bērna tiesībām 27. panta 
1. punktu, kurā tiek teikts, ka dalībvalstis „atzīst katra bērna tiesības uz tādu dzīves līmeni, 
kāds nepieciešams bērna fiziskajai, intelektuālajai, garīgajai, tikumiskajai un sociālajai 
attīstībai”,

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par bērna tiesībām 27. panta 
2. un 3. punktus, kuros tiek atzīta vecāku primārā atbildība šajā jautājumā un dalībvalstu 
atbildība, kuras „veic nepieciešamos pasākumus, lai sniegtu palīdzību [viņiem] šo tiesību 
realizēšanā un, ja nepieciešams, sniedz materiālo palīdzību un atbalsta programmas, it 
sevišķi attiecībā uz nodrošināšanu ar uzturu, apģērbu un mājokli”, 

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par sociālās aizsardzības modernizāciju, lai attīstītu 
augstas kvalitātes, pieejamu un ilgtspējīgu veselības aprūpi un ilgtermiņa aprūpi: atbalsts 
valsts stratēģijām, kurās izmanto „atklāto koordinācijas metodi” (COM(2004)0304),

  
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0069.
2 OV L 205, 6.8.2005., 21. lpp.
3 OV L 10, 12.1.2002., 1. lpp.
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– ņemot vērā Komisijas Zaļo grāmatu: „Jauna solidaritāte paaudžu starpā saistībā ar 
demogrāfiskām izmaiņām” (COM(2005)0094),

– ņemot vērā tā 2002. gada 11. jūnija rezolūciju par Komisijas paziņojumu Padomei, 
Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu 
komitejai — kopīgais ziņojuma projekts par sociālo integrāciju1,

– ņemot vērā tā 2003. gada 24. septembra rezolūciju attiecībā uz Komisijas un Padomes 
kopīgo ziņojumu par pienācīgām un ilgtspējīgām pensijām2,

– ņemot vērā tā 2005. gada 28. aprīļa rezolūciju par sociālās aizsardzības modernizāciju un 
labas kvalitātes veselības aprūpes attīstību3,

– ņemot vērā tā 2005. gada 26. maija rezolūciju par Sociālo programmu laika posmam no 
2006. gada līdz 2010. gadam4,

– ņemot vērā tā 2005. gada 9. jūnija rezolūciju par sociālo integrāciju jaunajās dalībvalstīs5,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un Sieviešu tiesību un 
dzimumu līdztiesības komitejas atzinumu (A6-0000/2005),

A. tā kā Eiropadomes sanāksmē Lisabonā 2000. gada martā Eiropas Savienība pieņēma 
visaptverošu stratēģiju, kuras mērķis ir ilgtermiņa ekonomiskā izaugsme, pilna 
nodarbinātība, sociālā kohēzija un ilgtspējīga attīstība zināšanu sabiedrībā; tā kā ir 
pagājuši pieci gadi, taču šo stratēģijas mērķu sasniegšanā vēl ir daudz darāmā; 

B. tā kā 2002. gada Eiropadomes sanāksmē Nicā dalībvalstis līdz 2010. gadam apņēmās 
ievērojami un izmērojami samazināt nabadzību un sociālo atstumtību;

C. tā kā sociālā integrācija ir saistīta ar vienu no pamattiesībām — cilvēka cieņu; 

D. tā kā sociālā integrācija ir saistīta ar vienu no Eiropas Savienības pamatvērtībām —
sociālo kohēziju, un tā kā tā ir arī līdzeklis, lai izskaustu sociālo atstumtību, kas nozīmē 
cīņu pret cilvēkresursu nelietderīgu izmantošanu un demogrāfisko izmaiņu smagajām 
sekām; 

E. tā kā sociālās aizsardzības modernizācijas galvenais mērķis nav padarīt to lētāku, bet gan 
sadalīt riskus, kuriem cilvēki vienatnē nespēj stāties pretī,

  
1 OV C 261E, 30.10.2003., 136. lpp.
2 OV C 77E, 26.3.2004., 251. lpp.
3 Pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0152.
4 Pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0210.
5 Pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0244.
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Galvenie punkti

1. atzinīgi vērtē iepriekš minēto kopīgo ziņojumu, kas attiecas gan uz sociālo aizsardzību, 
gan uz sociālo integrāciju, pie tam pirmo reizi 25 ES valstu līmenī, un kurā tiek izskatīti 
dalībvalstu panākumi Eiropas Padomes sanāksmē Lisabonā izvirzīto mērķu sasniegšanā ; 
atzīmē, ka ziņojuma mērķis ir noteikt galvenos soļus cīņā pret sociālo atstumtību un 
nabadzības izskaušanai līdz 2010. gadam, kā arī palīdzēt dalībvalstīm reformēt sociālās 
aizsardzības sistēmas, lai garantētu to atbilstību un ilgstpēju nākotnē;

2. atzīmē, ka kopīgajā ziņojumā tiek teikts, ka cīņa pret nabadzību un sociālo atstumtību vēl 
joprojām ir viens no lielākajiem izaicinājumiem ES un tās dalībvalstīm, jo uz ienākumiem 
balstītie skaitļi, kas attiecas uz nabadzību un sociālo atstumtību visā Eiropas Savienībā ir 
ļoti iespaidīgi, proti, 68 miljoni jeb 15 procenti visu ES iedzīvotāju 2002. gadā draudēja 
nabadzība; 

3. atzīmē, ka, neskatoties uz strukturāliem uzlabojumiem ES darba tirgū pēdējo desmit gadu 
laikā, nodarbinātības un dalības līmeņi vēl aizvien ir nepietiekami un ka daudzās 
dalībvalstīs bezdarba līmenis vēl joprojām ir augsts, it īpaši noteiktās iedzīvotāju 
kategorijās, piemēram, jaunu cilvēku, vecāka gada gājuma strādājošo, sieviešu un cilvēku 
ar specifiskiem trūkumiem starpā; atzīmē, ka atstumtība darba tirgū vēl joprojām 
saglabājas vietējā vai reģionālā līmenī;

4. vērš uzmanību uz to, ka ekonomiskās attīstības tempu palēnināšanās, kas izraisa bezdarba 
līmeņa celšanos un darbā iekārtošanās iespēju samazināšanos, palielina to cilvēku skaitu, 
kam draud nabadzība un sociālā atstumtība, kā arī pasliktina to cilvēku stāvokli, kurus šī 
problēma jau ir skārusi;  tas it īpaši attiecas uz dažām dalībvalstīm, kur novērojams 
ilglaicīgs bezdarbs vai pasivitāte;

Sociālā integrācija

5. uzskata šai sakarā, ka ir jāturpina pielikt aizvien lielākas pūles, lai izskaustu nabadzību un 
sociālo atstumtību ar mērķi uzlabot to cilvēku stāvokli, kam draud nabadzība  un sociālā 
atstumtība, piemēram, bezdarbnieku, ģimeņu, kurās ir tikai viens no vecākiem (parasti 
sieviete), vientuļu vecāku cilvēku, sieviešu, ģimeņu ar vairākiem apgādājamiem, 
maznodrošinātu bērnu, kā arī etnisko minoritāšu, slimu cilvēku vai invalīdu, 
bezpajumtnieku, cilvēku tirdzniecības upuru, kā arī no narkotikām un alkohola atkarīgo 
cilvēku stāvokli; 

6. uzskata, ka ir ļoti svarīgi atzīt tās grūtības, ar kurām saskaras mazāk labvēlīgā situācijā 
esoši cilvēki, tostarp invalīdi, etniskās minoritātes un imigranti, cenšoties piekļūt darba 
tirgum un tur noturēties; aicina dalībvalstis atbalstīt mazāk labvēlīgā situācijā esošo 
cilvēku integrāciju, lai novērstu un izskaustu sociālo atstumtību, kā arī lai paaugstinātu šo 
personu dalību darba tirgū un nodrošinātu sociālās aizsardzības sistēmu ilgtspēju; uzsver 
šai sakarā nepieciešamību uzlabot salīdzināmos datus;

7. uzsver, ka izglītības un apmācības sistēmas trūkumu novēršana, kā arī cilvēkkapitāla 
kvalitātes paaugstināšana, uzlabojot cilvēku kvalifikāciju visās vecuma grupās, ir galvenie 
līdzekļi, kas palīdzētu novērst bezdarbu un paaugstināt bezdarbnieku darbā iekārtošanās 
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iespējas;  šo nevienlīdzības problēmu risināšana var būt īpaši nozīmīga, lai sasniegtu 
Lisabonas stratēģijas nodarbinātības, darba kvalitātes un sociālas integrācijas mērķus;

8. aicina dalībvalstis attīstīt integrētas stratēģijas, kuru mērķis būtu novērst izglītības 
pārtraukšanu agrā vecumā, paaugstināt izglītības līmeni, atvieglot pāreju no skolas uz 
darbu, palielināt mazāk labvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp darba ņēmēju ar zemāku 
kvalifikāciju un gados vecāku darba ņēmēju, piekļuves iespējas izglītībai un apmācībai, kā
arī izveidot pamatu visu cilvēku piekļuvei mūžizglītībai; uzsver, ka šīm stratēģijām ir 
jāaptver visas ieinteresētās puses, tostarp sociālie partneri, kā arī pilsoniskā sabiedrība un 
izglītības nodrošinātāji; 

9. uzver, ka 1990. gados laikā četrpadsmit no septiņpadsmit dalībvalstīm1 bērnu nabadzība 
paaugstinājās; vērš uzmanību uz to, ka patstāvīga bērnu nabadzība novērojama 
galvenokārt ģimenēs, kur ir tikai viens no vecākiem, lielās ģimenēs, kur ir trīs vai vairāk 
apgādājami bērni, imigrantu un etnisko minoritāšu vidū, kā arī gadījumos, kad vecāki ir 
bezdarbnieki vai pilnībā nenodarbināti;  uzsver, ka galvenā uzmanībā ES un dalībvalstīs 
jāpievērš tam, lai novērstu un izskaustu nabadzības pāreju no paaudzes paaudzē, kas būtu 
jāatbalsta ar atbilstošiem finansiālajiem resursiem; uzsver, ka rādītāji jāaplūko, ņemot vērā 
bērnu intereses; 

10. uzskata, ka visaptveroša valsts bērnu aprūpes sistēma ir priekšnosacījums bērnu 
nabadzības un sociālās atstumtības novēršanai un samazināšanai, jo tā palīdz apvienot 
ģimenes dzīvi ar darbu; uzsver nepieciešamību nodrošināt visiem bērniem līdzvērtīgu 
piekļuvi izglītībai;

11. aicina Komisiju izstrādāt Zaļo grāmatu par bērnu nabadzību, kurā būtu skaidri izklāstīti 
mērķi un piemēroti pasākumi bērnu nabadzības novēršanai, kā arī nabadzīgo bērnu 
sociālajai integrācijai; 

12. vērš uzmanību uz grūtībām, ar kurām saskaras jauni cilvēki ekonomiskās un sociālās 
integrācijas procesā, kā arī uz to, ka šie jaunie cilvēki ir pakļauti lielākam sociālās 
atstumtības  riskam;  pieprasa, lai jaunatnes bezdarba problēmai, kas ir prioritāte pati par 
sevi, tiktu pievērsta īpaša uzmanība, izstrādājot specifiskus pasākumus un apmācības 
programmas, tostarp veicinot un attīstot uzņēmējdarbības garu;

13. uzsver nepieciešamību paaugstināt sieviešu nodarbinātību, likvidējot šķēršļus, kas liedz 
sievietēm iesaistīties darba tirgū, kā arī īpaši veicinot vecāku sieviešu palikšanu tajā ilgāk; 

14. aicina dalībvalstis šai sakarā īpašu uzmanība pievērst tam, lai izskaustu nevienlīdzību 
darba tirgū, piemēram, dzimumu nevienlīdzību attiecībā uz nodarbinātības, bezdarba un 
netipiskas nodarbinātības līmeņiem, dzimumu nozaru un profesionālo segregāciju, darba 
samaksas atšķirībām starp dzimumiem un sieviešu nodarbinātību lēmumu pieņemšanas 
līmeņa amatos; sasniedzot šos mērķus, dalībvalstīm jāveicina ģimenes dzīves saskaņotība 
ar darbu, kā arī piekļuve kvalitatīviem un pieejamiem bērnu un citu apgādājamo aprūpes 
pakalpojumiem; tāpat ir ļoti svarīgi nodrošināt dzimumu līdztiesības īstenošanu visos 
politikas virzienos un programmās. 

  
1 Attiecībā uz pārējām dalībvalstīm dati nav pieejami: UNICEF atskaite Nr. 6 „Bērnu nabadzība pārtikušajās 
valstīs 2005. gadā”.
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15. aicina dalībvalstis, cīnoties pret augstajiem sociālās atstumtības līmeņiem, ar kuriem 
saskaras etniskās minoritātes un imigranti, veidot un īstenot pasākumus, tostarp tādus 
pasākumus, kas veicinātu informētību, lai integrētu šīs mērķgrupas oficiālajā darba tirgū, 
kā arī īstenot likumdošanu, lai izskaustu diskrimināciju un atvieglotu šo grupu sociālo 
integrāciju, izmantojot īpašus pasākumu, kas būtu saistīti ar speciālām izglītības 
programmām un pienācīgiem dzīves un mājokļa apstākļiem, kas ir sociālās integrācijas 
priekšnoteikums; 

16. mudina Komisiju sagatavot priekšlikumus, kuru mērķis ir izveidot atbilstošu 
likumdošanas bāzi, lai izskaustu invalīdu diskrimināciju;

17. uzsver nepieciešamību uzlabot mājokļa apstākļus neaizsargātajām grupām, kuras sevišķi 
skar nabadzības problēma, piemēram mazāk labvēlīgā situācijā esošajiem cilvēkiiem vai 
vecākiem cilvēkiem, kas nespēj sevi aprūpēt; prasa lielāku uzmanību pievērst 
bezpajumtniekiem, galvenokārt nodrošinot aprūpi, sniedzot iespēju apgūt pamata prasmes 
un veicinot viņu sociālo integrāciju;

18. pilnībā atbalsta Komisijas nodomu 2007. gadu pasludināt par Eiropas vienlīdzīgu iespēju 
gadu; uzskata, ka tas palīdzētu izcelt problēmas nozīmību, novērtēt sasniegto visā ES un 
nodrošinātu pamatu nākotnes pasākumiem un iniciatīvām, lai bagātinātu likumdošanu 
diskriminācijas novēršanas jomā ar mērķi risināt gan tiešās, gan netiešās diskriminācijas 
problēmas.

19. aicina Komisiju uzsākt tiesvedību pret dalībvalstīm, kas nepiemēro vai noteiktajos 
termiņos nepārņem direktīvas diskriminācijas novēršanas jomā, kas balstītas uz ES 
Līguma 13. pantu;

20. vēlreiz apstiprina nepieciešamību uzlabot saskaņotu datu apkopošanu un vienotu rādītāju 
izveidi, kam ir galvenā nozīme novērojot un novērtējot politikas virzienus nabadzības un 
sociālās atstumtības jomā; 

21. uzskata, ka sociālās integrācijas jautājumi politikas izstrādes procesā jāiekļauj, ieviešot 
sistemātiskus ex-ante un ex-post politikas novērtēšanas mehānismus gan dalībvalstu, gan 
ES līmenī; 

22. norāda uz to, ka sociālās integrācijas procesam ir jāaptver galvenās iesaistītās puses, 
piemēram, iestādes, kas ir atbildīgas par sociālās integrācijas politiku, sociālos partnerus, 
NVO un personas, kuras skar nabadzība un sociālā atstumtība vietējā un reģionālajā 
līmenī;

Sociālā aizsardzība

23. uzskata, ka globalizācijas izraisītās straujās pārmaiņas un informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju plašais lietojums pakļauj cilvēkus lielākam sociālajam riskam un rada 
nepieciešamību veikt efektīvākus sociālās aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu visu 
cilvēku tiesības būt sociāli aizsargātiem; 
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24. uzskata, ka pašreizējās demogrāfiskās attīstības tendences — darbaspēka vecuma 
palielināšanās un darbspējīgā vecuma iedzīvotāju skaita samazināšanās — ir izaicinājums 
sociālās aizsardzības sistēmu ilgtspējai vidējā vai ilgā termiņā;  

25. uzsver šai sakarā nepieciešamību veicināt un attīstīt visaptverošas novecošanas stratēģijas, 
lai palīdzētu darba ņēmējiem ilgāk palikt aktīviem un darba devējiem algot un paturēt 
darbā gados vecākus darbiniekus; 

26. uzskata šai sakarā, ka Eiropas Sociālajam fondam ir nozīmīga loma vecāku cilvēku 
integrācijā un atkārtotā integrācijā darba tirgū;

27. uzskata, ka, lai pensiju shēmas būtu finansiāli ilgtspējīgas, ir nepieciešama ekonomiskā
izaugsme un pietiekošs ražīgums, kā arī augsts nodarbinātības līmenis un aktīva 
mūžizglītības, darba kvalitātes un labvēlīgas darba vides veicināšana;

28. uzskata, ka, lai novērstu negatīvo ietekmi uz nodarbinātību, valsts pensiju shēmu 
reformām nevajadzētu izraisīt darbaspēka kopējās nodokļu nastas palielināšanos, bet gan 
panākt atbilstošu līdzsvaru starp nodokļiem, ar kuriem apliek darbaspēku, un nodokļiem 
no citiem avotiem; 

29. aicina dalībvalstis stiprināt administratīvo un institucionālo kapacitāti, tostarp veicinot 
vienlīdzīgu piekļuvi augstas kvalitātes pakalpojumiem, it īpaši veselības aizsardzības un 
ilgtermiņa aprūpes, sociālās aizsardzības un sociālo pakalpojumu jomā, nodrošinot arī 
konsultācijas par sociālajām tiesībām, pakalpojumus, kas saistīti ar bērnu aprūpi, 
transportu un mobilitāti, atkārtotas integrācijas pakalpojumus, īpašu uzmanību pievēršot 
integrācijai darba tirgū, kā arī profesionālās izglītības pakalpojumus; 

30. atbalsta Komisijas ieceri no 2006. gada uzsākt atklātās koordinēšanas metodes procesu 
veselības un ilgtermiņa aprūpes jomā sociālās aizsardzības sistēmas modernizēšanas 
kontekstā;  uzskata, ka, lai nodrošinātu visu cilvēku piekļuvi augstas kvalitātes veselības 
un ilgtermiņa aprūpei, jānosaka konkrēti mērķi;

31. uzsver, ka īpaša uzmanība jāpievērš cilvēkiem, kam nepieciešama ilgtermiņa vai dārga 
aprūpe, kā arī tiem, kam ir īpašas grūtības piekļūt aprūpei; uzsver, ka veselības aprūpes 
sistēmām jābalstās ne tikai uz apdrošināšanas, bet arī uz solidaritātes principu;

32. atzīmē, ka, lai gan valsts pensiju shēmām vajadzētu palikt nozīmīgam pensionāru 
ienākumu avotam, tomēr arī sevis nodrošināšana ar darbavietas vai privāto shēmu 
palīdzību var pildīt komplementāru funkciju, nodrošinot papildu pensijas iespējas;

33. norāda šai kontekstā uz nepieciešamību koordinēt visaptverošas informācijas un 
novērošanas sistēmas, kas parādītu, kā tas ietekmē personu ienākumus un dzīves līmeni;

34. uzver nepieciešamību pastāvīgi novērtēt pensiju sistēmu efektivitāti, kas saistīta ar to 
finansiālo ilgtspēju, kā arī spēju sasniegt sociālos mērķus. 

35. aicina dalībvalstis optimāli izmantot atklātās koordinēšanas metodes potenciālu, kas ir 
efektīvs politikas izstrādāšanas līdzeklis nodarbinātības, sociālās aizsardzības, sociālas 
integrācijas, pensiju un veselības aizsardzības jomā;
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36. uzsver, ka, lai sasniegtu Lisabonas stratēģijas mērķus, sociālās aizsardzības sistēmu 
modernizācijai galvenokārt jākoncentrējas uz nodarbinātību, kā arī uz sociālās integrācijas 
radīto pievienoto vērtību Lisabonas stratēģijas mērķu sasniegšanas procesā;

°

°         °

37. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstīm.
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PASKAIDROJUMS

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 

  
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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• improve access to decent housing and tackle homelessness 
• 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.


