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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om socialt skydd och social integration
(2005/2097(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande om förslag till gemensam rapport om 
socialt skydd och social integration (KOM(2005)0014),

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument Bilaga till förslaget till gemensam 
rapport om socialt skydd och social integration (SEK(2005)0069),

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument om social integration i de nya 
medlemsstaterna: Sammanfattning av de gemensamma meddelandena om social 
integration (SEK(2004)0848),

– med beaktande av rådets slutsatser från Europeiska rådets möte i Bryssel 
den 22-23 mars 2005,

– med beaktande av sin resolution av den 9 mars 2005 om halvtidsöversynen av 
Lissabonstrategin1,

– med beaktande av kommissionens meddelande om den socialpolitiska agendan 
(KOM(2005)0033),

– med beaktande av rådets beslut 2005/600/EG av den 12 juli 2005 om riktlinjer för 
medlemsstaternas sysselsättningspolitik2,

– med beaktande av Europaparlamentet och rådets beslut 50/2002/EG av 
den 7 december 2001 om inrättande av ett program för gemenskapsåtgärder som skall 
uppmuntra medlemsstaterna att samarbeta för att motverka social utslagning3,

– med beaktande av artikel 27.1 i FN:s konvention om barnets rättigheter, där det sägs att 
konventionsstaterna ”erkänner rätten för varje barn till den levnadsstandard som krävs för 
barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling”,

– med beaktande av artikel 27.2 och 27.3 i FN:s konvention om barnets rättigheter som 
erkänner föräldrarnas primära ansvar i denna fråga och konventionsstaternas roll att ”vidta 
lämpliga åtgärder för att bistå [dem] att genomföra denna rätt och skall vid behov 
tillhandahålla materiellt bistånd och utarbeta stödprogram, särskilt i fråga om mat, kläder 
och bostäder”,

– med beaktande av kommissionens meddelande om att modernisera de sociala 
trygghetssystemen för att utveckla högkvalitativ, tillgänglig och hållbar vård och omsorg: 

  
1 Antagna texter, P6_TA(2005)0069.
2 EUT L 205, 6.8.2005, s. 21.
3 EGT L 10, 12.1.2002, s. 1.
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stöd till de nationella strategierna genom den öppna samordningsmetoden 
(KOM(2004)0304),

– med beaktande av kommissionens grönbok Befolkningsförändringar och nya solidariska 
band mellan generationerna (KOM(2005)0094),

– med beaktande av sin resolution av den 11 juni 2002 om kommissionens meddelande till 
rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om 
förslag till gemensam rapport om social integration1,

– med beaktande av sin resolution av den 24 september 2003 om den gemensamma 
rapporten från kommissionen och rådet om adekvata och hållbara pensioner2,

– med beaktande av sin resolution av den 28 april 2005 om modernisering av det sociala 
skyddet och utvecklingen av en högkvalitativ hälsovård3,

– med beaktande av sin resolution av den 26 maj 2005 om den sociala agendan för 
perioden 2006–20104,

– med beaktande av sin resolution av den 9 juni 2005 om social integration i de nya 
medlemsstaterna5,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor samt 
yttrandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 
(A6-…/2005), och av följande skäl:

A. Europeiska unionen utarbetade en heltäckande strategi i samband med Europeiska rådets 
möte i Lissabon i mars 2000. Strategin syftade till långsiktig ekonomisk tillväxt, full 
sysselsättning, social sammanhållning och hållbar utveckling i ett kunskapsbaserat 
samhälle. Fem år senare visar det sig att strategins mål är långt ifrån uppnådda.

B. Medlemsstaterna åtog sig under Europeiska rådets möte i Nice 2002 att till 2010 uppvisa 
en betydande och mätbar minskning av fattigdom och social utestängning.

C. Social integration handlar om mänsklig värdighet, vilket är en grundläggande rättighet.

D. Social integration handlar om social sammanhållning, vilket är ett grundläggande värde i 
Europeiska unionen. Det är även ett verktyg för att bekämpa social utestängning, dvs. att 
bekämpa förstörelsen av mänskliga resurser och konsekvenserna av demografiska 
förändringar.

  
1 EUT C 261 E, 30.10.2003, s. 136.
2 EUT C 77 E, 26.3.2004, s. 251.
3 Antagna texter, P6_TA(2005)0152.
4 Antagna texter, P6_TA(2005)0210.
5 Antagna texter, P6_TA(2005)0244.
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E. Moderniseringen av de sociala skyddssystemen handlar inte i första hand om att göra dem 
mindre dyra, utan om att dela på riskerna som en enskild individ har svårt att hantera på 
egen hand.

Allmänna synpunkter

1. Europaparlamentet välkomnar ovannämnda gemensamma rapport som för första gången 
omfattar både socialt skydd och social integration på EU-25-nivå och som granskar 
medlemsstaternas framsteg i att uppnå de mål som antogs vid Europeiska rådets möte i 
Lissabon. Europaparlamentet konstaterar att rapportens syfte är att lämna viktiga bidrag i 
kampen mot social utestängning och fattigdomsutrotning till 2010 och att hjälpa 
medlemsstaterna att reformera de sociala trygghetssystemen för att garantera deras 
framtida lämplighet och hållbarhet.

2. Europaparlamentet konstaterar att kampen mot fattigdom och social utestängning enligt 
den gemensamma rapporten kvarstår som en stor utmaning för Europeiska unionen och 
dess medlemsstater, eftersom inkomstsiffrorna i samband med fattigdom och social 
utestängning i Europeiska unionen är mycket talande. Över 68 miljoner människor eller 
15 procent av EU:s befolkning levde på gränsen till fattigdom 2002.

3. Europaparlamentet konstaterar att graden av sysselsättning och deltagande inom EU 
fortfarande är otillräcklig och att arbetslösheten fortfarande är hög i flera medlemsstater, 
trots viktiga strukturella förbättringar på EU:s arbetsmarknad under det senaste decenniet. 
Speciellt gäller detta vissa kategorier, till exempel unga människor, äldre anställda, 
kvinnor och personer med särskilda hinder. Europaparlamentet konstaterar även att den 
lokala eller regionala dimensionen i samband med utestängning från arbetsmarknaden 
består.

4. Europaparlamentet riktar uppmärksamheten på att den senaste tidens ekonomiska 
nedgång, med stigande arbetslöshet och färre arbetstillfällen, innebär att fler människor 
riskerar fattigdom och utestängning samt försämrar positionen för dem som redan 
drabbats. Detta är särskilt fallet i några av medlemsstaterna som lider av 
långtidsarbetslöshet eller inaktivitet.

Social integration

5. Europaparlamentet anser att åtgärderna mot fattigdom och social utestängning måste 
fullföljas och utökas för att förbättra situationen för de människor som i första hand 
riskerar fattigdom och utestängning, till exempel arbetslösa, ensamstående föräldrar 
(oftast kvinnor), ensamstående äldre personer, kvinnor, familjer med stor 
försörjningsbörda, missgynnade barn samt etniska minoriteter, sjuka eller 
funktionshindrade individer, bostadslösa samt personer som är offer för människohandel 
och för droger och alkoholberoende.

6. Europaparlamentet anser att det är av största vikt att erkänna svårigheterna som 
missgynnade personer står inför, inklusive funktionshindrade personer, etniska minoriteter 
och invandrare, när de skall få tillgång till eller stanna kvar på arbetsmarknaden. 
Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stödja integrationen av missgynnade 
personer för att kunna förhindra och bekämpa social utestängning, samt för att öka 
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arbetskraftsdeltagandet och garantera de sociala trygghetssystemens hållbarhet. 
Europaparlamentet pekar i det avseendet på behovet av bättre jämförbara data.

7. Europaparlamentet framhåller att åtgärder mot brister inom utbildning och för en ökning 
av humankapitalets kvalitet när det gäller kvalifikationer, i alla åldrar, är centrala verktyg 
för att förhindra arbetslöshet eller öka de arbetslösas anställbarhet. Att ta itu med dessa 
ojämlikheter skulle få särskild betydelse för att uppnå Lissabonmålen för sysselsättning, 
arbetskvalitet och social sammanhållning.

8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utveckla integrerade strategier för att 
förhindra förtida avhopp från utbildning, höja utbildningsnivån, underlätta övergången 
från skola till arbete, öka tillgången på utbildning och praktik för missgynnade grupper, 
inklusive personer med sämre kunskaper och äldre arbetare, samt ge alla tillgång till 
livslångt lärande. Europaparlamentet betonar att dessa strategier bör omfatta alla berörda 
parter, inklusive arbetsmarknadens parter, men också civilsamhället och 
utbildningsleverantörer.

9. Europaparlamentet understryker att i 14 av 17 medlemsstater1 har barnfattigdomen ökat 
under 1990-talet. Europaparlamentet framhåller att nedärvd barnfattigdom i första hand 
berör familjer med ensamstående föräldrar, stora familjer med tre eller fler barn att 
försörja, invandrare och personer från etniska minoriteter, barn med arbetslösa eller 
deltidsarbetande föräldrar. Europaparlamentet understryker att uppmärksamheten på EU-
och medlemsstatsnivå i första hand bör ägnas förebyggande och eliminering av nedärvd 
fattigdom mellan generationer och att detta bör stöttas av lämpliga ekonomiska resurser. 
Parlamentet understryker att indikatorer måste beaktas ur barnets perspektiv.

10. Europaparlamentet anser att ett heltäckande offentligt system för barnomsorg är en viktig 
förutsättning för att förebygga och minska barnfattigdom och social utestängning. Ett 
sådant system skulle göra det lättare att förena arbete och familjeliv. Europaparlamentet 
understryker behovet av att garantera alla barns jämlika tillgång till utbildning.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en grönbok om barnfattigdom 
med tydliga mål och lämpliga åtgärder för att eliminera barnfattigdomen och verka för den 
sociala integrationen av fattiga barn.

12. Europaparlamentet riktar uppmärksamheten mot unga människor som upplever 
svårigheter i samband med ekonomisk och social integration och som är mer mottagliga 
för att drabbas av social utestängning. Europaparlamentet kräver att man tar itu med 
ungdomsarbetslösheten som en prioriterad fråga genom riktade politiska åtgärder och 
utbildning, inklusive uppmuntrandet av initiativ och utveckling av entreprenörsanda.

13. Europaparlamentet understryker behovet av att få fler kvinnor i arbete genom att avlägsna 
sådant som hindrar dem från att komma in på arbetsmarknaden, framför allt genom att 
uppmuntra äldre kvinnor att stanna längre på arbetsmarknaden.

14. Europaparlamentet uppmanar i detta avseende medlemsstaterna att fokusera på att 
avskaffa ojämlikheter på arbetsmarknaden, till exempel könsbaserade skillnader vid 

  
1 Inga data finns tillgängliga för övriga medlemsstater. Unicef:s rapport nr 6: Barnfattigdom i rika länder 2005.
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anställning, arbetslöshet och atypiska arbeten, könssegregeringen inom olika sektorer och 
yrken, löneskillnaderna mellan män och kvinnor och kvinnors deltagande i beslutsfattande 
positioner. När de gör detta bör medlemsstaterna främja möjligheterna att förena arbete 
och privatliv samt ge tillgång till omsorg av god kvalitet till låg kostnad för barn och 
andra i beroendeställning. Parlamentet anser också det är viktigt att integrera ett 
jämställdhetsperspektiv i all politik och i alla program.

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utveckla och genomföra åtgärder, 
inklusive medvetandehöjande åtgärder, som ett led i deras kamp mot den omfattande 
utestängning som drabbar etniska minoriteter och invandrare, för att integrera dessa 
målgrupper på den formella arbetsmarknaden, genomdriva lagstiftning för att bekämpa 
diskriminering och förenkla dessa gruppers sociala integration genom särskilda 
bestämmelser om speciella utbildningsprogram och anständiga levnads- och 
bostadsförhållanden som en förutsättning för social integration.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag som syftar till att 
skapa en lämplig rättslig ram för att utrota diskrimineringen av funktionshindrade 
personer.

17. Europaparlamentet betonar behovet av att förbättra bostadsstandarden för sårbara grupper 
som är speciellt drabbade av fattigdom, som till exempel missgynnade och äldre personer 
som inte kan ta hand om sig själva. Parlamentet kräver att mer uppmärksamhet ägnas de 
bostadslösa, speciellt genom att tillhandahålla vård och grundläggande kunskaper samt 
genom att främja deras sociala integration.

18. Europaparlamentet stöder kommissionens avsikt att utse 2007 till ett europeiskt år för lika 
möjligheter. Parlamentet anser att detta bör bidra till att understryka frågans betydelse, 
utvärdera framstegen som gjorts i hela EU och tillhandahålla ett ramverk för vidare 
politiska åtgärder och initiativ för att förstärka EU:s lagstiftning mot såväl direkt som 
indirekt diskriminering.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta rättsliga åtgärder mot de 
medlemsstater som inom den obligatoriska tidsfristen inte tillämpar eller har misslyckats 
med att genomföra anti-diskrimineringsdirektivet enligt artikel 13 i EU-fördraget.

20. Europaparlamentet upprepar behovet av att bedriva en effektivare insamling av 
harmoniserade uppgifter och utveckla gemensamma indikatorer som spelar en viktig roll i 
övervakningen och utvärderingen av politiska åtgärder mot fattigdom och social 
utestängning.

21. Europaparlamentet anser att en reell social integrationsprocess i det politiska 
beslutsfattandet bör genomföras genom att man genomför systematiska förhands- och 
efterhandsutvärderingar, både på nationell nivå och EU-nivå.

22. Europaparlamentet påpekar att den sociala integrationsprocessen verkligen måste omfatta 
nyckelaktörer på lokal och regional nivå, till exempel myndigheter som är ansvariga för 
den sociala integrationspolitiken, arbetsmarknadens parter, icke-statliga organisationer 
samt personer som drabbats av fattigdom och social utestängning.



PE 362.869v01-00 8/14 PR\582642SV.doc
Extern översättning

SV

Socialt skydd

23. Europaparlamentet anser att den snabba förändringen till följd av globaliseringen och den 
vidsträckta användningen av informations- och kommunikationsteknik ökar sårbarheten 
för sociala risker och skapar ett behov av effektivare åtgärder för socialt skydd för att 
garantera allas rätt till socialt skydd.

24. Europaparlamentet anser att de nuvarande demografiska trenderna – en åldrande 
arbetskraft och minskningen av den arbetsföra andelen av befolkningen – innebär en 
utmaning för de sociala trygghetssystemens ekonomiska hållbarhet på medellång och lång 
sikt.

25. Europaparlamentet pekar i detta avseende på behovet av att främja utveckling och 
tillämpning av heltäckande åldrandestrategier som syftar till att ge de anställda rätt att 
förbli aktiva längre och arbetsgivarna rätt att anställa eller behålla äldre personer.

26. Europaparlamentet anser i detta avseende att Europeiska socialfonden spelar en viktig roll 
när det gäller att integrera och åter införa äldre människor på arbetsmarknaden.

27. Europaparlamentet anser att det behövs ekonomisk tillväxt och tillräcklig produktivitet, 
liksom höga sysselsättningsnivåer och ett aktivt främjande av livslångt lärande, 
arbetskvalitet samt en trygg och hälsosam arbetsmiljö för att pensionssystemen skall bli 
ekonomiskt hållbara.

28. Europaparlamentet är av den åsikten att reformeringen av de offentliga pensionssystemen 
inte bör öka den totala skattebördan för arbete, utan uppnå en lämplig balans mellan 
skatten på arbete och beskattningen av andra resurser för att kunna förhindra negativa 
effekter på sysselsättningen. 

29. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förstärka sin administrativa och 
institutionella kapacitet, bland annat genom en mer jämlik tillgång till högkvalitativa 
tjänster, framför allt inom områdena för hälso- och långtidsvård, social trygghet, sociala 
tjänster som även tillhandahåller rådgivning i sociala rättigheter, barnrelaterade tjänster, 
transport eller rörlighet, tjänster för återintegrering som fokuserar integration på 
arbetsmarknaden samt yrkesutbildning.

30. Europaparlamentet stöder kommissionens avsikt att från och med 2006 påbörja en process 
enligt den öppna samordningsmetoden inom områdena hälso- och långtidsvård inom 
ramen för en modernisering av de sociala trygghetssystemen. Parlamentet menar att 
tydliga mål måste fastställas för att garantera att högkvalitativ hälso- och långtidsvård blir 
tillgänglig för alla.

31. Europaparlamentet understryker att speciell uppmärksamhet bör ägnas personer som är i
behov av långvarig och dyr vård samt dem som upplever särskilda svårigheter med att få 
tillgång till vård. Europaparlamentet framhåller att hälsovårdssystemen måste baseras på 
solidaritet, förutom på principen om försäkringar.

32. Europaparlamentet konstaterar att även om offentliga pensionssystem även i 
fortsättningen bör vara en viktig inkomstkälla för pensionärerna, så kan privata bidrag via 
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arbetsanknutna eller privata försäkringssystem spela en kompletterande roll för att få 
högre pensionsrättigheter.

33. Europaparlamentet påpekar i detta sammanhang behovet av samordnad heltäckande 
information och övervakningssystem som betonar följderna för enskilda individers 
inkomst- och levnadsstandard.

34. Europaparlamentet understryker betydelsen av en kontinuerlig utvärdering av 
pensionssystemens effektivitet när det gäller deras ekonomiska hållbarhet, samt när det 
gäller att uppnå de sociala målen.

35. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utnyttja de möjligheter som erbjuds 
genom den öppna samordningsmetoden på bästa sätt, som ett verktyg för politiskt 
beslutsfattande inom områdena sysselsättning, socialt skydd, social integration, pensioner 
och hälsa.

36. Europaparlamentet framhåller att för att uppnå målen i Lissabonstrategin måste 
moderniseringen av de sociala trygghetssystemen fokusera på att prioritera 
sysselsättningen, men också på den sociala integrationens mervärde i processen att uppnå 
Lissabonmålen.

°

° °

37. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att vidarebefordra detta beslut till rådet, 
kommissionen och medlemsstaterna.
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MOTIVERING

I. Bakgrund och allmän översikt

Att ta itu med fattigdom och social utestängning är en strategisk prioritet för 
Europeiska unionen sedan Europeiska rådet godkände den öppna samordningsmetoden för 
frågor som gäller social integration under mötet i Lissabon i mars 2000. Europeiska unionens 
mål är att utrota fattigdom och social utestängning till 2010. Den öppna samordningsmetoden 
bygger på en uppsättning gemensamma mål som medlemsstaterna skall översätta till nationell 
politik genom tvååriga nationella handlingsplaner. Från och med 2006 kommer den öppna 
samordningsmetoden för social integration att utvecklas i ett nytt integrerat ramverk som 
omfattar pensioner och eventuellt hälsovård.

Gemenskapens åtgärdsprogram för att bekämpa social utestängning 2002–2006, med en initial 
budget på 75 miljoner euro, skall stödja samarbete som gör det möjligt för gemenskapen och 
medlemsstaterna att öka effektiviteten i de politiska åtgärder som är avsedda att bekämpa 
social utestängning.

I sin gemensamma rapport av den 27 januari 20051 visar Europeiska kommissionen att 
medlemsstaterna ökar sina ansträngningar att bekämpa fattigdomen och se till att 
pensionssystemen kan fortsätta ge pensionärerna tillräckliga inkomster. Enligt 
kommissionen fokuserar medlemsstaterna tydligare på nyckelfrågor som till exempel 
eliminering av barnfattigdom, förbättrade bostadsförhållanden och bättre kunskaper för dem 
som lämnar skolan. 

Rapporten bekräftar emellertid att över 68 miljoner människor, eller 15 procent av EU:s 
befolkning, levde på tröskeln till fattigdom 2002 (definitionsmässigt innebär det de personer 
som lever på en nivå under 60 procent av den nationella medelinkomsten), och att de 
arbetslösa, de bostadslösa och kvinnorna (ensamstående föräldrar och äldre som bor 
ensamma) oftast är de mest sårbara. Den procentuella andel som riskerar fattigdom sträcker 
sig från 10 procent eller mindre i Tjeckien, Sverige, Danmark, Ungern och Slovenien upp till 
20 procent eller mer i Irland, Slovakien, Grekland och Portugal.

Medlemsstaterna och Europeiska kommissionen har identifierat följande allvarliga 
riskfaktorer som ökar utsikterna för att fastna i fattigdom: 
• Långtidsarbetslöshet, 
• lågkvalitativ sysselsättning, 
• dåliga kvalifikationer och kort skolgång,
• uppväxt i en familj som riskerar social utestängning, funktionshinder, 
• dålig hälsa, narkotikamissbruk och alkoholism, 
• att bo i ett område som missgynnas på flera olika sätt, bostadslöshet och osäkra 

bostadsförhållanden, 
• migration, etnisk bakgrund och risk för rasdiskriminering.

  
1 Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 
och Regionkommittén: Förslag till gemensam rapport om socialt skydd och social integration 
(KOM(2005)0014),
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Detta innebär att fattigdom i första hand inte är ett individuellt misslyckande.

II. Viktiga politiska prioriteringar

I rapporten undersöks de framsteg som medlemsstaterna gjort för att uppnå målen som 
godkändes vid Europeiska rådets möte 2000. Rapporten visar på seriösa ansatser att utrota 
fattigdomen till 2010, och den är avsedd att hjälpa medlemsstaterna reformera 
pensionssystemen för att se till att de blir adekvata och hållbara i framtiden.

Kommissionen understryker att ekonomins modernisering bör gå hand i hand med 
ansträngningarna att minska fattigdom och social utestängning. Medlemsstaterna uppmanas 
rikta speciell uppmärksamhet mot sju nyckelprioriteringar under de kommande två åren:
• att främja investeringar i och utformningen av aktiva arbetsmarknadsåtgärder för att möta 

behoven från dem som har svårast att få tillträde till sysselsättning,
• att modernisera sociala skyddssystem,
• att öka tillgången på anständiga bostäder, kvalitativ hälsa och livslångt lärande för de mest 

sårbara och för dem som mest står i riskzonen för social utestängning; att göra en 
gemensam ansträngning för att förhindra att elever hoppar av sin utbildning och främja en 
smidig övergång mellan skola och arbetsliv,

• att förbättra tillgången på kvalitetstjänster,
• att förstärka fokuseringen på att barnfattigdomen måste utrotas som ett avgörande steg för 

att stoppa att fattigdom ärvs mellan generationer,
• att angripa utbildningsbrister,
• att påbörja arbetet med att minska fattigdom och social utestängning bland invandrare och 

etniska minoriteter. 

Som en konsekvens av detta måste medlemsstaterna åta sig följande:
• Förlänga arbetslivet och öka sysselsättningsnivåerna som viktiga drivande faktorer i 

moderniseringen av det sociala skyddet. 
• Skärpa fokuseringen på genomförande och synergier inför nästa års planerade 

utsträckning av processerna för socialt skydd och social integration till att även omfatta
hälsovård. 

• Mångfacetterade strategier fortsätter att vara en prioritet. Bland de viktigaste prioriterade 
områdena återfinns att förebygga barnfattigdom, stödja familjernas vårdande kapacitet, ta 
itu med könsmässiga ojämlikheter, hantera bostadslösheten och öppna nya vägar för 
integrationen av etniska minoriteter och migranter. 

• Överväga hur man skall göra de nationella strategierna effektivare.
• Få människor att återgå till arbetsmarknaden och behålla anställda i sysselsättning.
• Hålla kvar äldre anställda i sysselsättning som ett led i pensionssystemet.

III. Fokus på medlemsstaternas åtagande

Medlemsstaterna tar itu med social utestängning och fattigdom på olika sätt1. Irland, Danmark 
och Förenade kungariket gör till exempel stora ansträngningar för att ta itu med 

  
1 Förslag till gemensam rapport om socialt skydd och social integration, teknisk bilaga (SEK(2005)0069).
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barnfattigdom. Kommissionen understryker betydelsen av att eliminera barnfattigdom för att 
förhindra att den förs vidare till kommande generationer. Förenade kungariket hör till de 
länder som har högst andel barnfattigdom. Detta beror främst på det höga antalet familjer med 
endast en förälder. 

I vissa länder, till exempel Belgien, Förenade kungariket och Tjeckien, finns det ett högt antal 
familjer där ingen arbetar och som därför är förmånsberoende. 

I Nederländerna, till exempel, ligger fokus på att bekämpa fattigdomen genom att få fler i 
arbete. Kommissionen godkänner detta, men påpekar att även personer med arbete kan vara 
fattiga.

Åtgärder för att förbättra bostadsförhållandena ökar i betydelse, till exempel i Frankrike, de 
baltiska staterna och de central- och östeuropeiska länderna. I vissa av de nya 
medlemsstaterna är utbudet av bostäder föråldrat och otillräckligt. Kommissionen vill gärna 
se politiska åtgärder inom Europeiska unionen för att ta itu med bostadslösheten.

Att ta itu med brister på utbildningsområdet är en viktig fråga i hela Europeiska unionen. 
Polen, Malta och Spanien är tre länder med ett högt antal personer som avbrutit sin skolgång i 
förtid. De nya medlemsstaterna ligger i allmänhet bra till när det gäller grundutbildning, men 
uppvisar brister inom högre utbildning och livslångt lärande (till exempel yrkesutbildning och 
omskolning).

Dessutom bör speciell uppmärksamhet ägnas de nya medlemsstaterna. Även om en viss 
utveckling har ägt rum, krävs det ett större engagemang. Bättre och mer specifika 
prioriteringar och mål måste ställas upp, sociala trygghetssystem behöver moderniseras 
ytterligare och kopplingarna till den bredare nationella ekonomiska politiken och 
budgetpolitiken måste stärkas.

Den genomsnittliga fattigdomsrisken i EU-10 (15 procent) är mer eller mindre densamma 
som för EU-25. Samtidigt varierar siffran kraftigt bland EU-10, från 8 procent i Tjeckien till 
21 procent i Slovakien.

Vissa utmärkande drag måste understrykas:
• Materiell utarmning och en tillvaro på existensminimum är vanliga i EU-10, på grund av 

betydligt lägre medelinkomster. 
• Långtidsarbetslöshet är ett stort problem, speciellt i Polen, Slovakien och de baltiska 

staterna. 
• Negativ naturlig befolkningstillväxt är också ett stort problem. 
• Undermålig bostads- och hälsovårdsstandard är vanligen förekommande.

Med undantag av Slovenien ligger de nya medlemsstaternas utgifter för socialt skydd som en 
andel av BNP kraftigt under genomsnittet i Europeiska unionen. Kommissionen identifierar 
dessutom i sin rapport om social integration i de 10 nya medlemsstaterna1 sex utmaningar 
som staterna i EU-10 kommer att ställas inför under de kommande två åren:

  
1 Rapport om social integration 2005 – En analys av de nationella handlingsplaner för social integration 
(2004-2006) som lagts fram av de tio nya medlemsstaterna.
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• att utsträcka den aktiva arbetsmarknadspolitiken och utveckla konsekventa och 
heltäckande strategier för livslångt lärande för att öka integrationen på arbetsmarknaden, 

• att se till att de sociala trygghetssystemen har tillräcklig täckning och tillräckliga 
betalningsnivåer för att kunna garantera en lämplig minimiinkomst så att alla kan leva ett 
värdigt liv, 

• att stärka programmen för att ta itu med barn- och familjefattigdomen samt skydda 
barnens rättigheter, 

• att förbättra tillgången på anständiga bostäder och ta itu med bostadslösheten, 
• att investera mera, och mer effektivt, för att förbättra kvaliteten och tillgången på viktiga 

allmänna tjänster (speciellt hälsovård och sociala tjänster, utbildning och transporter), 
• att skärpa ansträngningarna att råda bot på den mycket omfattande utestängning och 

diskriminering som drabbar vissa etniska grupper, speciellt romer och funktionshindrade 
människor.

IV. Viktiga politiska frågor

Slutligen anser vi att de tre viktigaste sociala frågorna för Europeiska unionen är det livslånga 
lärandet, teknikklyftorna och de regionala skillnaderna. 

Livslångt lärande 

Att investera i kunskap måste bli en av medlemsstaternas främsta prioriteringar. Livslångt 
lärande kan i själva verket bli ett mycket kraftfullt redskap i kampen mot fattigdom och social 
utestängning, samt en viktig faktor i främjandet av aktivt medborgarskap och demokrati. Man 
måste emellertid se till att livslångt lärande och tillgång till utbildning ställs till förfogande 
utan någon diskriminering för att på så sätt trygga möjligheten för alla till en ny start. Klyftan 
mellan högkvalificerade arbeten och lågkvalificerade/lågbetalda arbeten vidgas. Bland de lågt 
betalda hittar man främst kvinnor och migrerande arbetare. Åtgärder för att trygga en jämlik 
tillgång till livslångt lärande är nödvändiga, liksom positiva åtgärder för att uttryckligen 
hjälpa missgynnade personer.

Tekniska skillnader 

Samhälleliga förändringar kan skapa nya risker för fattigdom och social utestängning för 
speciellt sårbara grupper om inte lämpliga politiska åtgärder vidtas. Bland dessa förändringar 
återfinns förändringar inom arbetsmarknaden på grund av globaliseringen samt 
kunskapssamhällets och informations- och kommunikationsteknikens mycket snabba tillväxt. 

    



PE 362.869v01-00 14/14 PR\582642SV.doc
Extern översättning

SV

Regionala skillnader

Möjligheterna till integration, speciellt bland barn och ungdom, är geografiskt mycket 
ojämlikt fördelade. Fördelar och nackdelar har en förstärkande effekt. Framför allt är de 
områden där barn växer upp i fattiga och missgynnade hem oftast också de områden där 
skolorna håller sämst kvalitet och ligger längst bort och där transporterna är otillräckliga, 
vilket resulterar i en förstöring av humankapital och sämre möjligheter till regional 
utveckling. Dessa förstärkningsprocesser utvecklas delvis av sig själva, men kan allvarligt 
förvärras av regeringens politik.


