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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

относно социалната защита и социалното включване 2007
(000/000(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Предложение за 
съвместния доклад за социална защита и социално включване“ (COM(2007)0013),

– като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето,
– като взе предвид международния план за действие на ООН относно застаряването

от 2002 г.,
– като взе предвид съобщението на Комисията относно укрепване на социалните 

аспекти на Лисабонската стратегия: Подобряване на отворения метод на
координация в областта на социалната защита (COM(2003)0261),

– като взе предвид съобщението на Комисията относно модернизиране на 
социалната защита с цел развиване на висококачествено, достъпно и устойчиво
здравеопазване и дългосрочна здравна грижа: подкрепа за националните 
стратегии чрез използване на „отворен метод на координация“ (COM(2004)0304),

– като взе предвид Зелената книга на Комисията, озаглавена „Изправени пред 
демографска промяна: нов тип солидарност между поколенията” 
(COM(2005)0094),

- като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания,

– като взе предвид своята резолюция от 11 юни 2002 г. относно съобщението на 
Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и 
социален комитет и Комитета на регионите: Предложение за съвместния доклад 
за социално включване1,

– като взе предвид своята резолюция от 5 юни 2003 г. относно прилагането на 
отворения метод на координация2,

– като взе предвид своята резолюция от 24 септември 2004 г. относно съвместния 
доклад на Комисията и Съвета за адекватни и устойчиви пенсии3,

– като взе предвид своята резолюция от 30 ноември 2006 г. относно положението на 
хората с увреждания в разширения Европейски съюз: Европейски план за 
действие 2006-20074,

– като взе предвид своята резолюция от 23 март 2006 г. относно демографските 
предизвикателства и солидарността между поколенията5,

  
1 OВ C 261 E, 30.10.2003 г., стр. 136.
2 OВ C 68 E, 18.3.2004 г., стр. 604.
3 OВ C 77 E, 26.3.2004 г., стр. 251.
4 Приети текстове, P6_TA(2006)0527.
5 Приети текстове, P6_TA(2006)0115.
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– като взе предвид своята резолюция от 6 септември 2006 г. относно насърчаване на 
психичното здраве на населението. Към стратегия за психично здраве на 
гражданите на Европейския съюз1,

– като взе предвид член 45 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на Комисия по заетост и социални въпроси
(A6-0000/2007),

A. като има предвид, че на Европейския съвет в Лисабон през март 2000 г. бе 
постигнато споразумение за укрепване на социалното сближаване и преодоляване 
на социалното изключване,

Б. като има предвид, че по време на Европейския съвет в Ница през 2000 г.
държавите-членки се ангажираха да постигнат до 2010 година значително и 
измеримо намаляване на бедността и социалното изключване,

В. като има предвид, че социалното включване и социалната защита са основни 
ценности на Европейския съюз и основно човешко право на всички хора 
независимо от техния етнически произход, възраст, пол, недъг, сексуална
ориентация и религия,

Г. като има предвид, че 72 милиона европейски граждани продължават да живеят в 
бедност, 8% от ЕС търпи бедност и в условията на заетост, а разделението между 
бедни и богати в много държави-членки на ЕС нараства,

Д. като има предвид, че днешна Европа представлява едно мултиетническо, 
мултирелигиозно общество; държавите-членки трябва да гарантират, че техните 
закони отразяват това многообразие, защитавайки всеки човек от насилие, 
дискриминация и тормоз,

Е. като има предвид, че последиците от наличието на неравенство, бедност, социално 
изключване и липса на възможности са взаимосвързани и изискват цялостна 
стратегия на национално ниво във всяка държава-членка, която да акцентира не 
само върху здравеопазването и имотното състояние на гражданите, но и върху 
такива въпроси като достъп до заетост, образование, здравни услуги и житейски 
възможности пред бъдещите поколения,

Ж. като има предвид, че бедността и безработицата водят до лошо здравословно 
състояние поради фактори като лошо хранене, по-неблагоприятна околна среда в 
бедните райони, неподходящи жилищни условия и стрес, както и поради факта, че 
онеправданите общности в много държави-членки имат ограничен достъп до 
здравеопазване,

З. като има предвид, че бедността и неравенството засягат в по-голяма степен жените. 
Средният доход при жените е едва 55% от дохода при мъжете, а само малка част от 
жените имат в пълен размер собствена държавна пенсия,

И. като има предвид, че нивото на безработица при хората с увреждания, в това число 
и при тези с психически увреждания, при възрастните хора и тези от етническите 
малцинства във всички страни от Европейския съюз остава неприемливо високо,

  
1 Приети текстове, P6_TA(2006)0341.
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I Общи положения
1. призовава държавите-членки да използват в максимална степен потенциала, 

предоставен от процеса на отворения метод на координация;
2. подчертава, че намаляването на бедността и социалното изключване трябва да 

остане политически приоритет за Европейския съюз;
3. подчертава, че заетостта трябва да се разглежда като една от най-ефективните 

защити срещу бедността и социалното изключване; поради това призовава 
Комисията и държавите-членки да прилагат ефективно Директивата за заетостта 
78/2000/EC, която предлага правна рамка за равно третиране в областта на
заетостта;

4. подчертава, че достъпът до стоки и услуги е право на всеки гражданин на ЕС, 
поради което призовава Европейската комисия да предложи конкретни директиви 
във всички сфери, които не са обхванати от член 13 от Договора за създаване на 
Европейския съюз, за да преодоляват всякаква дискриминация при достъпа до 
стоки и услуги, в това число поради увреждане, възраст, религия или вяра, или 
сексуална ориентация;

5. призовава държавите-членки да прилагат по-ефективно съществуващото 
законодателство на ЕС в сферата на заетостта и социалната политика;

6. Подчертава, че хората трябва да бъдат образовани и обучени, за да се възползват от 
предоставените им възможности и да се адаптират към условията на закриване на 
работни места в традиционните индустрии;

II Социално включване 
7. счита, че усилията за намаляване на бедността и социалното изключване трябва да 

продължат и дори да бъдат разширени, за да се подобри положението на хората, 
които са в най-голям риск от изпадане в бедност и изключване;

8. признава, че много държави-членки предоставят на гражданите си защитна мрежа, 
която гарантира минимален доход, и счита, че чрез обмен на добри практики 
държавите-членки, в които няма подобен механизъм, ще бъдат насърчени да го 
въведат;

9. признава, че там, където има социално подпомагане, държавите-членки са 
задължени да гарантират, че гражданите разбират и имат достъп до предоставените 
им придобивки;

10. отбелязва, че трябва да се насърчава въвеждането на достойна минимална работна 
заплата на национално ниво за всяка държава-членка, така че заетостта да стане 
финансово изгодна; но същевременно признава, че в много държави-членки тя е на 
много ниско ниво;

11. счита за изключително важно държавите-членки да оказват съдействие на хората за 
връщане на работа, като гарантират, че всеки получава индивидуална, 
целенасочена помощ и подкрепа, така че да изгради увереност и да придобие нови 
умения;

12. призовава държавите-членки да се справят с множествената дискриминация, която 
има сериозни и често подценявани последици, водещи до социално изключване;
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13. счита, че висококачественото здравно и социално обслужване, базирано в 
Общността и, при възможност, разработено в сътрудничество с потребителите и 
пациентите, може да изиграе съществена роля в борбата срещу бедността и 
социалното изключване;

14. отбелязва, че съществува силна и комплексна връзка между бедността и 
престъпността; че лишаването от свобода без адекватни процедури за 
възстановяване и обучение често води единствено до задълбочаване на социалното 
изключване и до безработица;

15. счита, че липсата на достъпни и качествени жилища във всички държави-членки
допринася в голяма степен за това, хората да попадат в капана на бедността;

16. призовава всички държави-членки да подпишат и ратифицират Конвенцията на 
ООН за правата на хората с увреждания и факултативния протокол към нея;

17. приветства деинституционализацията на хората с увреждания, като същевременно 
отбелязва, че този процес изисква адекватно ниво на качествени, общностно 
базирани услуги, които насърчават независимия живот, правото на индивидуално 
подпомагане, правото на контрол върху личния бюджет и пълноценно участие в 
обществото на държавите-членки;

18. счита все така за неоправдано със средства на Европейския фонд за регионално 
развитие или други Структурни фондове да се изгражда нова инфраструктура, 
която е недостъпна за хората с увреждания и за възрастните хора;

19. призовава държавите-членки да идентифицират и решават проблемите на хората, 
които полагат грижи, често принудени да останат извън пазара на труда;

20. призовава държавите-членки да насърчават работодателите в публичния сектор, 
така че заетостта при тях да бъде по-представителна за общностите, които 
обслужват;

21. подчертава необходимостта всички държави-членки да стимулират разработването 
и прилагането на комплексни местни, регионални и национални стратегии по 
отношение на застаряването;

22. призовава Комисията и държавите-членки да осигуряват адекватни ресурси за 
улесняване на достъпа до програми за продължаващо обучение като средство за 
ограничаване на изключването на възрастните хора от заетостта, както и от други 
обществени сфери, и да подпомагат тяхното продължаващо участие в социалния, 
културния и гражданския живот;

23. призовава настоятелно държавите-членки, ако все още не са направили това, да се 
насочат към осигуряване на безплатна лична грижа за възрастните хора, хората с 
увреждания и тези с продължителни здравословни проблеми;

24. призовава държавите-членки да обменят добри практики, за да предотвратяват 
ранното отпадане от училище и да подпомагат плавния преход на младите хора от 
училище към трудова заетост;

25. призовава настоятелно държавите-членки да гарантират, че гражданите им са 
грамотни и притежават такива умения и знания, които ще им осигурят ползотворна 
заетост;
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26. отбелязва, че въпреки окуражаващите промени към по-високо участие във висшето 
образование, държавите-членки трябва да бъдат насърчавани да поддържат и 
въвеждат практики и стажове в реална работна среда;

27. призовава настоятелно държавите-членки и Европейската комисия да отхвърлят
подвеждащата икономическа миграция, скрита под формата на търсене на 
убежище, както и незаконната имиграция;

III Социална защита
28. счита, че са необходими по-решителни действия за справяне с домашното насилие 

и с насилието върху деца и възрастни хора;
29. призовава държавите-членки да разработят по-конструктивен подход към 

политиката, свързана с наркотичните вещества, като акцентират върху 
образованието и лечението на зависимостите, а не върху тяхното криминализиране
и санкциониране;

30. призовава настоятелно за по-ефективен обмен на добри практики между всички 
страни в ЕС по отношение на диагностиката, превенцията и лечението на 
хроничните заболявания;

31. призовава държавите-членки да изведат като приоритет онези мерки в публичното 
здравеопазване, които директно ще решат проблема с неравенството,
съществуващо в сферата на здравеопазването и достъпа до здравни грижи на 
множество етнически общности;

32. отбелязва, че във всички държави-членки злоупотребата с алкохол и наркотични 
вещества може да доведе до престъпност, безработица и социално изключване. 
Неприемлива е ситуацията, в която за много хора единственият достъп до лечение 
и професионална помощ е през системата на затворите;

33. подчертава, че съществуват множество форми на увреждания, включително 
физически, зрителни, слухови, психически, хронични заболявания и проблеми при 
обучението; акцентира върху факта, че хората с множествени увреждания са 
изправени пред изключително тежки проблеми, така както и хората, които търпят 
множествена дискриминация;

34. призовава към преодоляване на стигмата и въздържане от стигматизация на хората 
с психически увреждания и с проблеми при обучението, към насърчаване на 
психичното здраве и благосъстояние, към превенция на психичните разстройства, 
както и към заделяне на повече средства за лечение и грижи;

35. призовава държавите-членки да прилагат активни политики за намаляване на 
заболяванията, причинени от употреба на алкохол, от тютюнопушене и употреба на 
забранени лекарствени средства;

36. признава, че злоупотребата с алкохол и наркотични вещества може да доведе до 
социално изключване и да постави децата и семействата в капана на бедността, да 
изложи децата на по-голям риск от насилие;

37. призовава държавите-членки да се ангажират ефективно с целта, насочена към 
намаляване на бедността сред децата;
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38. счита, че висококачествените здравни и социални услуги, подкрепата за деца и 
семейства, в това число и достъпът до грижи за децата и до жилища, имат 
фундаментално значение за превенцията и ограничаването на бедността сред 
децата, социалното изключване и дискриминацията, за предотвратяване на 
бедността, предавана от едно поколение на следващото;

39. призовава държавите-членки да издигнат ролята на кредитните сдружения, за да 
предлагат на хората сигурна и регулирана среда за спестявания и теглене на заеми, 
така че да се противодейства на задълбочаващата се и проблематична 
индивидуална задлъжнялост;

40. призовава държавите-членки на прилагат законодателство срещу трафика на хора и 
дискриминацията, и по-конкретно като подпишат, ратифицират и изпълняват 
Конвенцията на Съвета на Европа за мерки срещу трафика на хора;

41. призовава държавите-членки да предложат законодателство за превенция на 
експлоатацията сред уязвими групи работници от страна на фирми за временно 
наемане на работа, като ратифицират Конвенцията на ООН за защита правата на 
работниците мигранти и техните семейства;

42. настоятелно призовава държавите-членки да гарантират, че политиките им по 
отношение на търсещите убежище са основани върху човешки права и са в 
съответствие с Конвенцията на ООН за бежанците, както и с други закони за 
човешките права, като същевременно са насочени и към премахване на 
зависимостта на бежанците от социални помощи чрез предоставяне на 
възможности за работа и разработване на повече легални форми на имиграция;

43. призовава държавите-членки да отделят повече внимание на бездомните хора чрез 
създаване на достъп до жилища, здравеопазване, образование и заетост;

44. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, Комитета за социална защита, както и на правителствата и 
парламентите на държавите-членки и на страните кандидатки.
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EXPLANATORY STATEMENT 

Key message from the report

The report supports the general approach of the Social Reality Stocktaking Communication
from the Commission (COM(2007)0063) and its follow-up, that is, to have a general 
discussion on the role of social policy in the European Union. Given that the Communication 
states that conclusions from the discussion will also feed into the mid term review of the 
social policy agenda, the report notes that Parliament should be informed about the outcomes 
of the discussions and what the Commission intends to do with these regarding the mid term 
review.

The report notes that social inclusion and social protection are a basic value of the European 
Union and a fundamental right for all individuals, regardless of ethnic origin, age, gender, 
disability, sexual preference and religion.

The report notes that 72 million European citizens continue to live in poverty and 8% of the 
EU suffer from in work poverty and the gap between rich and poor in many EU Member 
States is increasing.

The report notes that Europe today is a multi-ethnic, multi-faith society and that Member 
States must ensure that their laws reflect that diversity, protecting all individuals from 
violence, discrimination and harassment.

The report notes that poverty and unemployment have been linked to poor health due to 
factors such as poor diet, worse environments in poorer areas, inadequate housing, and stress 
and that deprived communities in many Member States often have poor access to healthcare.

The report notes that unemployment levels of disabled people (which includes people with 
mental health problems), older people and ethnic minorities across the European Union, 
remain unacceptably high.

The report emphasises that employment must be viewed as one of the most effective 
safeguards against poverty and social exclusion and therefore calls on the Commission and 
Member States to effectively implement the Employment Directive 78/2000/EC which 
provides a legal framework for equal treatment in employment.

The report stresses that access to Goods and Services should be a right for every EU citizen 
and therefore calls on the European Commission to bring forward specific directives for all 
areas not covered under Article 13 EC Treaty legislation to combat discrimination in access to 
goods and services including disability, age, religion or belief or sexual orientation.

The report calls on Member States to more effectively implement existing EU legislation in 
the Employment and Social Policy field.

The report recognises that in many Member States individuals are provided with a safety net 
guaranteeing a minimum income and believes by exchange of best practice that Member 
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States who do not operate this can be encouraged to do so.

The report notes that a decent minimum wage, set at Member State level should be 
encouraged and can help to make work financially viable; but recognising that in many 
Member States that it is set at a very low level.

The report takes into account previous reports of the Parliament, which stress the importance 
of social policy having an equal status and fully interacting within the Community policy 
triangle (economic, employment, social policies)1. In this regard the Commission should 
reinforce and clarify the original Lisbon target of eradicating poverty by the adoption of a 
clear headline target for the EU to reduce the levels of poverty measured against GDP by 
2010 and to develop a set of social inclusion standards against which to judge the results of 
the social inclusion strategy2.

The "Stocktaking Social reality" Report is dealing with two Commission documents: the 
Communication on Social inclusion and Social protection (COM(2007)013) and the 
Communication on Social Reality Stocktaking (COM(2007)063).

Summary of the Communication on Social inclusion and Social protection

The Open Method of Coordination (OMC) has increased awareness of the complex causes of 
exclusion and poverty and forged a shared approach to social protection reforms based on 
principles of accessibility, adequacy, quality, modernisation and sustainability. Healthcare and 
long-term care are also well suited for policy exchange; joint consideration of the objectives 
can improve policy effectiveness and the delivery of healthcare services at a Member State 
level.

Some National reform Programmes show a stronger commitment to the most disadvantaged 
in society and helping poor households benefit from employment growth. Measures to ensure 
the sustainability of public finances are accompanied by provisions to protect the most 
vulnerable groups. Strengthened and more visible interaction is required at European and 
national level.

More importance must be given in Member States to the fight against child poverty, as 
deprived children are more unlikely to gain jobs in the future. Member States have been 
shown to approach this issue through: increasing family income, improving access to services, 
protecting children's rights. The report shows that on average, 15% of students leave school 
early, but in some countries more than a third of young people are affected be early school 
leaving. Some Member States have set specific targets and are introducing preventive 
measures to address this (pre-primary education, guidance and counselling, tutoring, grants) 
and compensatory actions (e.g. second-chance schools).

  
1 Report on the Commission communication on the social policy agenda, Committee EMP, Rapporteur Anne 
E.M. Van Lancker, A5-0291/2000.
Report on the social situation in the European Union, Committee EMP, Rapporteur Ilda Figueiredo, A6-
0035/2005.
2 Report on the Social Policy Agenda for the period 2006-2010, Committee EMP, Rapporteur Ria Oomen-
Ruijten, A6-0142/2005.
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In this respect also the fight against youth unemployment remains important. Many Member 
States are expanding apprenticeships, providing individualised support or active alternatives 
after short spells of unemployment, focusing on socially deprived areas or improving access 
to mainstream measures.

When it comes to geographic inequalities, EU structural funds support improvements in 
health infrastructure in the poorest regions. To enhance the quality standards: Member States 
are aiming at better coordination between all level of medical services and at a development 
of prevention programmes.

Summary of the Communication on Social Reality Stocktaking

Globalisation and demography are the two main driving forces shaping the development of 
European societies. Demographic trends mean longer and healthier lives and raise issues such 
as the new costs of an ageing society, intergenerational equity, the increasing importance of 
childcare and work/life balance in sustaining family life, the relationship between generations 
and new risks of poverty. Globalisation, in conjunction with new technology, offers enormous 
potential for growth. But people need to be equipped through education and training to take 
advantage of these opportunities and adapt to the disappearances of traditional industrial jobs.

The renewed Lisbon strategy does not only focus on economic performance and 
competitiveness but also on the creation of greater social cohesion and the social dimension of 
sustainability. Within this strategy, the EU engages with Member States – who continue to 
hold the primary competence to frame their own policies – to identify collectively the policy 
approaches which will best deliver the combination of prosperity and solidarity and promote 
their take-up. The Lisbon strategy has thus opened up a collective reflection on social issues 
in a very wide sense, covering traditional questions of labour market flexibility and welfare 
state reform, including pensions, as well as issues relating to education and training systems.

Many social policy initiatives in the past were conceived for an industrial society. Today, 
Europe has an increasingly knowledge based and services oriented society for which the 
social situation and social challenges are less well understood and analysed.

The social reality stocktaking exercise therefore aims at developing an evaluation of actual 
social challenges and at generating a debate on Europe's social situation which will also feed 
into the mid term review of the social policy agenda.
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