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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie ochrony socjalnej i integracji społecznej
(2005/2097(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji pt. „Projekt Wspólnego Sprawozdania w sprawie 
Ochrony Socjalnej i Integracji Społecznej” (COM(2005)0014),

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji: Załącznik do Projektu Wspólnego 
Sprawozdania w sprawie Ochrony Socjalnej i Integracji Społecznej (SEC(2005)0069),

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji dotyczący integracji społecznej w 
nowych Państwach Członkowskich: synteza wspólnych dokumentów dotyczących 
integracji społecznej (SEC(2004)0848),

– uwzględniając konkluzje szczytu Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 22 i 23 marca 
2005 r.,

– uwzględniając swoję rezolucję z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie śródokresowej rewizji 
Strategii Lizbońskiej1,

– uwzględniając komunikat Komisji w sprawie Agendy Społecznej (COM(2005)0033),

– uwzględniając decyzję Rady 2005/600/WE z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie wytycznych 
dla polityk zatrudnienia Państw Członkowskich2,

– uwzględniając decyzję nr 50/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 grudnia 
2001 r. ustanawiającą program działań Wspólnoty wspierający współpracę między 
Państwami Członkowskimi w celu zwalczania wyłączenia społecznego3,

– uwzględniając art. 27 ust. 1 Konwencji o Prawach Dziecka ONZ, stanowiący, że rządy 
„uznają prawo każdego dziecka do poziomu życia odpowiadającego jego rozwojowi 
fizycznemu, psychicznemu, duchowemu, moralnemu i społecznemu”,

– uwzględniając art. 27 ust. 2 i 3 Konwencji o Prawach Dziecka ONZ, uznające główną 
odpowiedzialność rodziców w tej kwestii oraz rolę rządów, które „będą podejmowały 
właściwe kroki dla wspomagania [ich] w realizacji tego prawa oraz będą udzielały, w 
razie potrzeby, pomocy materialnej oraz innych programów pomocy, szczególnie w 
zakresie żywności, odzieży i mieszkań”,

– uwzględniając komunikat Komisji w sprawie modernizacji ochrony socjalnej w celu 
rozwoju wysokowartościowej, dostępnej i przyszłościowej opieki zdrowotnej i opieki 
długoterminowej: wsparcie krajowych strategii poprzez „otwartą metodę koordynacji”
(COM(2004)0304),

  
1 Texts adopted, P6_TA(2005)0069.
2 Dz.U. L 205 z dn. 06.08.2005, str. 21.
3 Dz.U. L 10 z dn. 12.01.2002, str. 1.
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– uwzględniając Zieloną Księgę Komisji „Wobec zmian demograficznych: nowa 
solidarność między pokoleniami” (COM(2005)0094),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie komunikatu Komisji 
dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów: Wspólny projekt sprawozdania w sprawie integracji społecznej1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 24 września 2003 r. w sprawie wspólnego 
sprawozdania Komisji i Rady w sprawie adekwatnych i trwałych systemów 
emerytalnych2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie unowocześniania 
opieki społecznej i rozwoju wysokiej jakości opieki zdrowotnej3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 maja 2005 r. w sprawie Agendy Społecznej na 
lata 2006-20104,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie integracji społecznej w 
nowych Państwach Członkowskich5,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinię 
Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A6-0000/2005),

A. mając na uwadze, że na szczycie Rady Europejskiej w Lizbonie w marcu 2000 r. Unia 
Europejska określiła kompleksową strategię na rzecz długoterminowego wzrostu 
gospodarczego, pełnego zatrudnienia, spójności społecznej i trwałego rozwoju w 
społeczeństwie opartym na wiedzy; mając na uwadze, że po pięciu latach cele strategii 
pozostają w dużym stopniu niezrealizowane;

B. mając na uwadze, że na szczycie Rady Europejskiej w Nicei w 2002 r. Państwa 
Członkowskie podjęły się znacznego i wymiernego ograniczenia ubóstwa oraz 
wykluczenia społecznego do 2010 r.;

C. mając na uwadze, że integracja społeczna, jako prawo fundamentalne, jest kwestią 
godności ludzkiej;

D. mając na uwadze, że od integracji społecznej zależy spójność społeczna, będąca 
podstawową wartością Unii Europejskiej i narzędziem walki z wykluczeniem 
społecznym, która pociąga za sobą walkę z marnotrawstwem zasobów ludzkich oraz 
poważnymi konsekwencjami zmian demograficznych;

  
1 Dz.U. C 261E z dn. 30.10.2003, str. 136.
2 Dz.U. C 77E z dn. 26.03.2004, str. 251.
3 Przyjęte teksty, P6_TA(2005)0152.
4 Przyjęte teksty, P6_TA(2005)0210.
5 Przyjęte teksty, P6_TA(2005)0244.



PR\582642PL.doc 5/13 PE 362.869v01-00

PL

E. mając na uwadze, że modernizacja ochrony socjalnej polega przede wszystkim na 
dzieleniu ryzyka, którego nie mogą ponosić jednostki, a nie na czynieniu ochrony 
socjalnej mniej kosztowną;

Uwagi ogólne

1. z zadowoleniem przyjmuje wyżej wspomniane wspólne sprawozdanie, które jako 
pierwsze omawia zarówno ochronę socjalną, jak i integrację społeczną na poziomie UE-
25 i w którym zajęto się postępami Państw Członkowskich w osiąganiu celów ustalonych 
przez Rade Europejską w Lizbonie; zauważa, że celem sprawozdania jest przedstawienie 
wytycznych dla walki z wykluczeniem społecznym oraz eliminacji ubóstwa do 2010 r., a 
także pomoc Państwom Członkowskim w reformie systemów ochrony socjalnej z myślą o 
zapewnieniu ich adekwatności i ich przyszłej trwałości;

2. zauważa, że wspólne sprawozdanie stwierdza, iż walka z ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym pozostaje poważnym wyzwaniem dla Unii i jej Państw Członkowskich, gdyż 
poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego w Unii, w kategoriach dochodu, jest wysoki –
w 2002 r. ubóstwem zagrożonych było ponad 68 milionów ludzi, czyli 14% ludności UE;

3. zauważa, że pomimo ważnych ulepszeń strukturalnych na rynkach pracy w UE, 
dokonanych w ciągu ostatniego dziesięciolecia, poziomy zatrudnienia i udziału pozostają 
niedostateczne, oraz że bezrobocie jest nadal wysokie w wielu Państwach Członkowskich, 
zwłaszcza w niektórych grupach, np. wśród ludzi młodych, pracowników starszych, 
kobiet i osób doświadczających specyficznych trudności; zauważa również utrzymywanie 
się lokalnego i regionalnego wymiaru wykluczenia z rynku pracy;

4. zwraca uwagę na fakt, że niedawne spowolnienie gospodarcze, wraz z towarzyszącym mu 
wzrostem bezrobocia i mniejszą liczbą miejsc pracy, zwiększa liczbę osób narażonych na 
ubóstwo i wykluczenie oraz pogarsza sytuację tych, których te problemy już dotykają; 
dzieje się tak zwłaszcza w niektórych Państwach Członkowskich, w których występują 
problemy długoterminowego bezrobocia lub braku aktywności zawodowej;

Integracja społeczna

5. w związku z powyższym uważa, że wysiłki na rzecz zwalczania ubóstwa i wykluczenia 
społecznego muszą być prowadzone w sposób trwały i na szeroką skalę, w celu poprawy 
sytuacji ludzi najbardziej narażonych na ubóstwo i wykluczenie, takich jak osoby 
bezrobotne, gospodarstwa domowe, w których jeden rodzic (zazwyczaj kobieta) 
wychowuje dziecko, osoby starsze żyjące samotnie, kobiety, rodziny wielodzietne, dzieci 
najmniej uprzywilejowane, a także mniejszości etniczne, osoby chore lub
niepełnosprawne, osoby bezdomne, ofiary handlu ludźmi oraz ofiary uzależnień od 
narkotyków i alkoholu;

6. jest zdania, że fundamentalne znaczenie ma uznanie trudności napotykanych przez osoby 
najmniej uprzywilejowane, w tym ludzi niepełnosprawnych, mniejszości etniczne i 
imigrantów, w dostępie do rynku pracy i pozostawaniu na tym rynku; wzywa Państwa 
Członkowskie do wspierania integracji osób najmniej uprzywilejowanych w celu 
zapobiegania wykluczeniu społecznemu i walki z nim, a także zwiększenia uczestnictwa 
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siły roboczej i zapewnienia trwałości systemów ochrony socjalnej; w związku z 
powyższym zaznacza konieczność poprawy jakości porównywalnych danych;

7. zaznacza, że rozwiązywanie kwestii nierówności w systemie kształcenia i szkoleń oraz 
podnoszenie jakości kapitału ludzkiego, pod względem kwalifikacji, we wszystkich 
grupach wiekowych, są kluczowymi środkami na rzecz zapobiegania bezrobociu oraz 
zwiększania możliwości uzyskania zatrudnienia przez bezrobotnych; zajęcie się tymi 
nierównościami byłoby szczególnie istotne dla osiągnięcia celów lizbońskich w zakresie 
zatrudnienia, jakości miejsc pracy oraz integracji społecznej;

8. wzywa Państwa Członkowskie do rozwijania zintegrowanych strategii mających na celu 
zapobieganie wczesnemu kończeniu edukacji, podwyższanie poziomu edukacji, 
ułatwianie przejścia ze szkoły do pracy, zwiększanie dostępu grup najmniej 
uprzywilejowanych, w tym pracowników o niższych kwalifikacjach i pracowników 
starszych, do kształcenia i szkoleń oraz stworzenie podstaw dla powszechnej dostępności 
kształcenia przez całe życie; zaznacza, że w strategie te powinny być zaangażowane 
wszystkie zainteresowane podmioty, w tym partnerzy społeczni, lecz także społeczeństwo 
obywatelskie i instytucje zajmujące się kształceniem;

9. zaznacza, że w czternastu z siedemnastu Państw Członkowskich1 ubóstwo dzieci wzrosło 
w latach 90-tych; zwraca uwagę na fakt, że utrzymujące się ubóstwo dzieci dotyczy 
głównie rodzin, w których dziecko wychowuje jeden rodzic, rodzin wielodzietnych z co 
najmniej trojgiem dzieci na utrzymaniu, imigrantów i osób należących do mniejszości 
etnicznych, rodziców bezrobotnych lub zatrudnionych w niepełnym stopniu; podkreśla, że 
zapobieganie i eliminację dziedziczenia ubóstwa należy traktować w sposób priorytetowy 
na poziomie UE oraz że temu priorytetowemu traktowaniu powinny towarzyszyć 
odpowiednie środki finansowe; podkreśla, że wskaźniki należy rozpatrywać z 
perspektywy skoncentrowanej na dziecku;

10. zaznacza, że kompleksowy publiczny system opieki nad dziećmi jest istotnym warunkiem 
wstępnym dla zapobiegania i ograniczenia ubóstwa oraz wykluczenia społecznego dzieci, 
gdyż ułatwia godzenie życia zawodowego z rodzinnym; zaznacza potrzebę zapewnienia 
wszystkim dzieciom równego dostępu do edukacji;

11. wzywa Komisję do przedstawienia Zielonej księgi w sprawie ubóstwa dzieci, zawierającej 
wyraźnie określone cele i odpowiednie środki na rzecz eliminacji ubóstwa dzieci, 
zmierzające do integracji społecznej dzieci ze środowisk ubogich;

12. zwraca uwagę na potrzeby ludzi młodych, spotykających się z trudnościami w integracji 
gospodarczej i społecznej oraz bardziej narażonych na wykluczenie społeczne; postuluje, 
że bezrobocie młodzieży należy traktować w sposób szczególny, jako odrębny priorytet, 
poprzez szczególne środki polityczne i szkoleniowe, w tym wspieranie inicjatyw i rozwój 
przedsiębiorczości;

  
1 Dla pozostałych Państw Członkowskich brak danych: UNICEF Report Card No. 6 Child Poverty in Rich 
Countries 2005.
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13. podkreśla potrzebę zwiększenia udziału kobiet w zatrudnieniu poprzez eliminację 
czynników utrudniających kobietom wchodzenie na rynek pracy, w szczególności poprzez 
zachęcanie kobiet starszych do dłuższego pozostawania na rynku pracy;

14. w związku z powyższym wzywa Państwa Członkowskie do skupienia się na eliminacji 
nierówności na rynku pracy, takich jak różnice między płciami w zakresie zatrudnienia, 
bezrobocia i zatrudnienia nietypowego, segregacja płci według sektorów i rodzajów 
pracy, różnice płac kobiet i mężczyzn oraz niski odsetek kobiet na stanowiskach 
decyzyjnych; Państwa Członkowskie powinny przy tym promować godzenie życia 
zawodowego z rodzinnym oraz dostęp do wysokiej jakości niekosztownych usług w 
zakresie opieki nad dziećmi i innymi osobami zależnymi; istotne jest także zapewnienie 
włączenia perspektywy płci w główny nurt wszystkich polityk i programów;

15. wzywa Państwa Członkowskie – w odniesieniu do prowadzonej przez nie walki z 
wysokim poziomem wykluczenia, z jakim spotykają się mniejszości etniczne i imigranci –
do opracowywania i wdrażania środków, w tym środków na rzecz podnoszenia 
świadomości, integracji wspomnianych grup na rynku pracy, egzekwowania przepisów 
prawnych zapobiegających dyskryminacji oraz ułatwiania integracji społecznej 
wspomnianych grup poprzez rozwiązania szczegółowe, związane ze specjalnymi 
programami edukacyjnymi, oraz zapewnienie godnych warunków życiowych i 
mieszkaniowych, będących warunkiem wstępnym integracji społecznej;

16. wzywa Komisję do przedstawienia projektów zmierzających do stworzenia odpowiednich 
ram prawnych dla eliminacji dyskryminacji osób niepełnosprawnych;

17. podkreśla potrzebę poprawy sytuacji mieszkaniowej grup szczególnie dotkniętych 
ubóstwem, takich jak osoby najmniej uprzywilejowane oraz osoby starsze wymagające 
opieki; wzywa do poświęcania większej uwagi osobom bezdomnym, w szczególności 
poprzez zapewnienie im opieki, umożliwienie zdobycia podstawowych kwalifikacji oraz 
wspieranie ich integracji społecznej;

18. w pełni popiera zamiar Komisji dotyczący ogłoszenia roku 2007 Europejskim Rokiem na 
rzecz Równych Szans; jest zdania, że powinno to przyczynić się do uwypuklenia 
znaczenia problemu, oceny postępów osiągniętych w całej UE oraz stworzenia ram dla 
dalszych działań politycznych i inicjatyw z myślą o wzmocnieniu antydyskryminacyjnego 
prawodawstwa UE, dotyczącego dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej;

19. wzywa Komisję do podjęcia działań prawnych przeciw Państwom Członkowskim, które 
nie stosują lub nie dokonały w terminie transpozycji wymaganych dyrektyw 
antydyskryminacyjnych, opartych na art. 13 Traktatu UE;

20. ponownie wyraża potrzebę dokonania ulepszeń w zharmonizowanym gromadzeniu 
danych oraz opracowywaniu wspólnych wskaźników, odgrywających istotną rolę w 
monitorowaniu i ocenie polityk dotyczących ubóstwa i wykluczenia społecznego;

21. jest zdania, że rzeczywiste włączenie integracji społecznej w główny nurt polityk powinno 
być realizowane poprzez ustanowienie systematycznej oceny polityk ex-ante i ex-post, tak 
na poziomie krajowym, jak i na poziomie UE;
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22. zaznacza, że w proces integracji społecznej rzeczywiście zaangażowane powinny być 
kluczowe podmioty na poziomie lokalnym i regionalnym, takie jak władze 
odpowiedzialne za politykę integracji społecznej, partnerzy społeczni, organizacje 
pozarządowe oraz ludzie doświadczający ubóstwa i wykluczenia społecznego;

Ochrona socjalna

23. jest zdania, że gwałtowne zmiany wynikające z globalizacji i powszechnego stosowania 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych zwiększają narażenie na ryzyko 
społeczne, wywołując potrzebę tworzenia bardziej skutecznych środków ochrony 
socjalnej, z myślą o zapewnieniu powszechnego prawa do ochrony socjalnej;

24. jest zdania, że obecne tendencje demograficzne, to jest starzenie się siły roboczej oraz 
zmniejszanie się liczby osób w wieku produkcyjnym, stanowią wyzwanie dla finansowej 
trwałości systemów ochrony socjalnej w perspektywie średnio- i długoterminowej;

25. w związku z powyższym podkreśla konieczność wspierania rozwoju i realizacji 
kompleksowych strategii na rzecz osób starszych, które miałyby na celu umożliwienie 
pracownikom dłuższego pozostawania w stanie aktywności zawodowej, a pracodawcom
zatrudniania i zatrzymywania pracowników starszych;

26. w świetle powyższego uznaje, że Europejski Fundusz Społeczny powinien pełnić ważną 
rolę w integracji i reintegracji osób starszych na rynku pracy;

27. jest zdania, że dla zapewnienia trwałości finansowej systemów emerytalnych potrzebny 
jest wzrost gospodarczy i wystarczająca produktywność, a także wysoki poziom 
zatrudnienia i aktywna promocja kształcenia przez całe życie, jakość miejsc pracy oraz 
bezpieczne i zdrowe środowisko pracy;

28. jest zdania, że celem zapobieżenia niekorzystnemu wpływowi na zatrudnienie, przy 
reformach publicznych systemów emerytalnych należy unikać zwiększania podatkowego 
obciążenia pracy, utrzymując odpowiednią równowagę między opodatkowaniem pracy a 
podatkami pochodzącymi z innych źródeł; 

29. wzywa Państwa Członkowskie do wzmocnienia zdolności administracyjnych i 
instytucjonalnych, w tym co do poprawy równego dostępu do usług wysokiej jakości, 
szczególnie w dziedzinach zdrowia i opieki długoterminowej, ubezpieczeń społecznych, 
usług socjalnych obejmujących również doradztwo w zakresie praw socjalnych, usług 
związanych z opieką nad dziećmi, transportu lub mobilności, reintegracji usług 
skoncentrowanych wokół integracji na rynku pracy oraz usług w zakresie szkoleń 
zawodowych;

30. popiera zamiar Komisji dotyczący zainicjowania w 2006 r. procesu otwartej metody 
koordynacji w dziedzinie zdrowia i opieki długoterminowej, w ramach modernizacji 
systemów ubezpieczeń społecznych; jest zdania, że należy jasno określić cele z myślą o 
zapewnieniu powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej 
wysokiej jakości;
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31. zaznacza, że szczególną uwagę należy poświęcić osobom wymagającym długoterminowej 
lub kosztownej opieki oraz osobom mającym szczególne trudności w dostępie do opieki; 
podkreśla, że systemy zdrowotne muszą opierać się nie tylko na zasadzie 
ubezpieczeniowej, lecz również na solidarności;

32. zauważa, że chociaż publiczne systemy emerytalne powinny pozostawać ważnym 
źródłem dochodu emerytów, prywatne zabezpieczenie poprzez systemy pracownicze lub 
indywidualne może pełnić rolę uzupełniającą w otrzymywaniu dodatkowych świadczeń 
emerytalnych;

33. w tym kontekście podkreśla potrzebę koordynacji kompleksowych systemów 
informacyjnych i monitorujących, dostarczających wiedzy o konsekwencjach dla 
dochodów i poziomu życia jednostek;

34. podkreśla znaczenie ciągłej oceny efektywności systemów emerytalnych pod względem 
ich trwałości finansowej, a także osiągania celów socjalnych;

35. wzywa Państwa Członkowskie do optymalnego wykorzystania potencjału oferowanego 
przez proces otwartej metody koordynacji, stanowiący narzędzie tworzenia polityk w 
dziedzinach zatrudnienia, ochrony socjalnej, integracji społecznej, emerytur i zdrowia;

36. zaznacza, że dla osiągnięcia celów Strategii Lizbońskiej modernizacja systemów 
ubezpieczeń społecznych powinna koncentrować się na priorytecie zatrudnienia, lecz 
także na wartości dodanej integracji społecznej w procesie osiągania celów lizbońskich;

°

°         °

37. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji i Państwom Członkowskim.



PE 362.869v01-00 10/13 PR\582642PL.doc

PL

UZASADNIENIE (w języku angielskim)

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.

II. Key policy priorities

The report looks at the progress of the Member States in achieving objectives agreed by the 

  
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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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.

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.

  
1 Draft Joint Report on Social Protection and Social Inclusion, Technical annex (SEC(2005)0069).
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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 
• 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.

  
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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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.


