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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o sociální ochraně a sociálním začlenění 2007
(2007/0000 (INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Návrh Společné zprávy o sociální ochraně a 
sociálním začlenění“ (KOM(2007)0013),

– s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte,
– s ohledem na mezinárodní akční plán OSN pro problematiku stárnutí z roku 2002,

– s ohledem na sdělení Komise o posilování sociální dimenze Lisabonské strategie: 
Modernizace otevřené koordinace v oblasti sociální ochrany (KOM(2003)0261),

– s ohledem na sdělení Komise o modernizaci sociální ochrany pro rozvoj vysoce 
kvalitní, dostupné a udržitelné zdravotní péče a dlouhodobé péče: podpora národních 
strategií s využitím „otevřené metody koordinace“ (KOM(2004)0304),

– s ohledem na Zelenou knihu Komise nazvanou „Nová mezigenerační solidarita jako 
odpověď na demografické změny“ (KOM(2005)0094),

– s ohledem na Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením,

– s ohledem na své usnesení ze dne 11. června 2002 o sdělení Komise Radě, Evropskému 
parlamentu, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Předloha společné 
zprávy o sociálním začlenění“1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 5. června 2003 o uplatňování otevřené metody 
koordinace2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 24. září 2003 o společné zprávě Komise a Rady o 
přiměřených a udržitelných důchodech3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 30. listopadu 2006 o situaci zdravotně postižených 
osob v rozšířené Evropské unii: evropský akční plán na období 2006–20074,

– s ohledem na své usnesení ze dne 23. března 2006 o demografických výzvách a 
mezigenerační solidaritě5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 6. září 2006 o zlepšení duševního zdraví obyvatelstva. 
Na cestě ke strategii duševního zdraví pro Evropskou unii6

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A6-0000/2007),

  
1 Úř. věst. C 261 E, 30.10.03, s. 136
2 Úř. věst. C 68 E, 18.3.2004, s. 604.
3 Úř. věst. C 77 E, 26.03.04, s. 251
4 Texty přijaté tohoto dne, P6_TA(2006)0527.
5 Texty přijaté tohoto dne, P6_TA(2006)0115.
6 Texty přijaté tohoto dne, P6_TA(2006)0341.
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A. vzhledem k tomu, že se Evropská rada na zasedání v Lisabonu v březnu 2000 dohodla na 
posílení sociální soudržnosti a boji proti sociálnímu vyloučení,

B. vzhledem k tomu, že se na zasedání Evropské rady v Nice v roce 2000 členské státy 
zavázaly, že do roku 2010 dosáhnou zásadního a měřitelného omezení chudoby 
a sociálního vyloučení,

C. vzhledem k tomu, že sociální vyloučení a sociální ochrana jsou základní hodnotou 
Evropské unie a základním právem všech osob bez ohledu na jejich etnický původ, věk,
pohlaví, postižení, sexuální orientaci a náboženské přesvědčení,

D. vzhledem k tomu, že 72 milionů evropských občanů žije i nadále v chudobě, že chudobou 
trpí 8 % pracujících v EU a že se rozdíl mezi bohatými a chudými v mnoha členských 
státech EU zvětšuje,

E. vzhledem k tomu, že v dnešní Evropě žijí lidé mnoha etnik a náboženství, a členské státy 
tedy musí zajistit, aby jejich právní předpisy tuto rozmanitost odrážely a chránily všechny 
osoby proti násilí, diskriminaci a obtěžování,

F. vzhledem k tomu, že důsledky nerovnosti, chudoby, sociálního vyloučení a nedostatku 
příležitostí jsou vzájemně spjaty, vyžadují koherentní strategii na úrovni členských států 
zaměřenou nejen na příjmy a bohatství, ale také na otázky, jako je přístup k zaměstnání, 
vzdělání, zdravotním službám a životní vyhlídky budoucích generací,

G. vzhledem k tomu, že chudoba a nezaměstnanost jsou spojeny se špatným zdravotním 
stavem v důsledku faktorů, jako je špatné stravování, horší prostředí v chudších 
oblastech, nevhodné bydlení, stres a skutečnost, že chudí lidé mají v mnoha členských 
státech často horší přístup ke zdravotní péči,

H. vzhledem k tomu, že chudoba a nerovnoprávnost mnohem častěji postihují ženy; 
průměrný příjem žen dosahuje pouhých 55 % příjmu mužů a jen málo ženám vyplácí stát 
vlastní důchod v plné výši,

I. vzhledem k tomu, že úroveň nezaměstnanosti postižených osob, mezi než také patří lidé s 
mentálním postižením, starší osoby a etnické menšiny, je v celé Evropské unii i nadále 
nepřijatelně vysoká,

I. Obecné body
1. vyzývá členské státy, aby optimálním způsobem využívaly potenciál, který jim nabízí 

postup otevřené metody koordinace; 

2. zdůrazňuje, že odstranění chudoby a sociálního vyloučení musí být pro Evropskou unii 
i nadále prioritou;

3. zdůrazňuje, že na zaměstnanost je třeba pohlížet jako na jednu z nejúčinnějších pojistek 
proti chudobě a sociálnímu vyloučení; vyzývá proto Komisi a členské státy, aby účinně 
uplatňovaly směrnici o zaměstnanosti 78/2000/ES, která stanoví právní rámec pro rovné 
zacházení v zaměstnání;

4. zdůrazňuje, že přístup ke zboží a službám by měl být právem každého občana EU, 
a vyzývá tedy Evropskou komisi, aby předložila konkrétní směrnice pro všechny oblasti, 
které nespadají pod právní předpisy v rámci článku 13 Smlouvy o ES pro boj proti 
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diskriminaci v přístupu ke zboží a službám včetně diskriminace z důvodu postižení, věku, 
náboženské příslušnosti či víry nebo sexuální orientace;

5. vyzývá členské státy, aby účinněji uplatňovaly stávající právní předpisy EU v oblasti 
zaměstnanosti a sociální politiky; 

6. zdůrazňuje, že k tomu, aby lidé mohli těchto příležitostí využít a přizpůsobit se 
postupnému zanikání tradičních průmyslových zaměstnání, musí být vybaveni 
prostřednictvím systému vzdělávání a odborné přípravy;

II. Sociální začlenění 
7. domnívá se, že úsilí v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení musí i nadále 

pokračovat a musí být rozšířeno i na zlepšování situace těch osob, u nichž je riziko 
chudoby a vyloučení největší;

8. uznává, že v mnoha členských státech mají občané k dispozici záchrannou síť zaručující 
minimální příjem a domnívá se, že členské státy, v nichž taková síť neexistuje, může 
k jejímu vytvoření povzbudit výměna osvědčených postupů;

9. připomíná, že tam, kde je poskytována sociální pomoc, musí členské státy zajistit, aby 
občané rozuměli svým nárokům a měli k nim přístup;

10. domnívá se, že je třeba podporovat stanovení důstojné minimální mzdy na úrovni 
členských států, aby zaměstnání umožňovalo finanční soběstačnost; uvědomuje si však, 
že v mnoha členských státech je tato mzda velmi nízká; 

11. považuje za velmi důležité, aby členské státy pomáhaly lidem při návratu do zaměstnání 
tím, že zajistí, aby dostali individualizovanou cílenou pomoc a podporu, která jim 
pomůže získat sebevědomí a naučit se novým dovednostem; 

12. vyzývá členské státy, aby se zabývaly kombinovanou diskriminací, která má vážný a 
často přehlížený dopad na sociální začlenění;

13. domnívá se, že vysoce kvalitní zdravotní a sociální péče na úrovni jednotlivých komunit 
vytvořená pokud možno ve spolupráci s uživateli a pacienty, může hrát v boji proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení důležitou roli;

14. upozorňuje, že existuje pevná a složitá vazba mezi chudobou a trestnou činností a že 
uvěznění bez dostatečné nápravy a vzdělání často vede k dalšímu sociálnímu vyloučení a 
nezaměstnanosti;

15. domnívá se, že nedostatek důstojného a cenově dostupného bydlení ve všech členských 
státech je jedním z hlavních důvodů, proč lidé upadají do chudoby a v této chudobě 
setrvávají;

16. vyzývá všechny členské státy, aby podepsaly a ratifikovaly Úmluvu OSN o právech osob 
se zdravotním postižením, jakož i její dobrovolný protokol;

17. vítá deinstitucionalizaci postižených osob, upozorňuje však, že tento proces vyžaduje 
dostatečnou úroveň kvalitních služeb na úrovni jednotlivých komunit, které podporují 
nezávislé bydlení, právo na osobní asistenci, právo kontrolovat vlastní rozpočet a plné 
zapojení do společnosti v rámci členských států;
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18. domnívá se, že je nadále neomluvitelné, aby nová infrastruktura, jež je nepřístupná lidem 
se zdravotním postižením a starším lidem, byla vytvářena s použitím zdrojů z Evropského 
regionálního rozvojového fondu nebo jiných strukturálních fondů;

19. vyzývá členské státy, aby zjistily, jakým problémům čelí lidé, kteří se o zdravotně 
postižené starají, a jsou proto často nuceni setrvávat mimo pracovní trh, a začaly tyto 
problémy řešit;

20. vyzývá členské státy, aby zaměstnavatele ve státní správě povzbuzovaly k zajišťování 
toho, aby na jimi nabízených pracovních místech bylo více zástupců komunit, o jejichž 
potřeby se starají;

21. zdůrazňuje, že je třeba, aby členské státy propagovaly rozvoj a uskutečňování 
komplexních strategií stárnutí na místní, regionální a národní úrovni;

22. vyzývá Komisi a členské státy, aby poskytly dostatečné zdroje pro usnadnění přístupu 
k programům celoživotního vzdělávání, které umožňují omezit vyloučení starších lidí 
mimo jiné z výdělečné činnosti a podpoří jejich stálé zapojení do sociálního, kulturního a 
občanského života;

23. naléhavě vyzývá členské státy, které tak dosud neučinily, aby začaly poskytovat 
bezplatnou osobní péči pro staré osoby, osoby se zdravotním postižením a dlouhodobě 
nemocné osoby;

24. vyzývá členské státy, aby si vyměňovaly osvědčené postupy, které umožňují předcházet 
tomu, aby žáci předčasně opouštěli školu, a usnadňují jejich přechod ze školy do 
zaměstnání;

25. naléhavě vyzývá členské státy, aby zajistily, že jejich občané budou gramotní a budou mít 
dovednosti a znalosti nezbytné k získání užitečného zaměstnání;

26. upozorňuje, že přes vítané kroky směrem k větší účasti na vyšším vzdělávání by členské 
státy měly být povzbuzovány k tomu, aby udržovaly a zaváděly učební obory založené na 
praxi; 

27. naléhavě vyzývá členské státy a Evropskou komisi, aby odmítly zavádějící směšování 
hospodářské migrace s žádáním o azyl a jejich zaměňování s nelegálním 
přistěhovalectvím;

III. Sociální ochrana 
28. domnívá se, že je třeba přijmout další kroky k řešení domácího násilí a zneužívání dětí a 

starších osob;

29. vyzývá členské státy, aby zaujaly konstruktivnější přístup k drogové politice a zaměřily 
se spíše na vzdělávání a léčbu závislostí než na trestní postihy; 

30. vyzývá k účinnější výměně osvědčených postupů na úrovni EU používaných při 
diagnostice, prevenci a léčbě chronických onemocnění;

31. vyzývá členské státy, aby upřednostnily ta opatření týkající se veřejného zdraví, jež 
se pokouší přímo řešit nerovnost, která existuje v kvalitě zdravotní péče nabízené různým 
etnickým menšinám a v jejich přístupu k ní;
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32. upozorňuje na to, že ve všech členských státech může zneužívání alkoholu a drog vést 
ke zločinnosti, nezaměstnanosti a sociálnímu vyloučení; je nepřijatelné, že mnoho lidí 
se k léčbě a poradenství může dostat pouze prostřednictvím vězeňského systému;

33. zdůrazňuje, že existují lidé s různými druhy postižení, včetně lidí s omezenou 
pohyblivostí, se zrakovým postižením, sluchovým postižením, s duševními poruchami, 
chronickými chorobami a poruchami učení; poukazuje na to, že osoby s mnohočetnými 
postiženími mají obzvláště velké problémy, stejně jako lidé, kteří jsou terčem mnohočetné 
diskriminace;

34. vyzývá k tomu, aby lidé s duševním postižením a lidé s poruchami učení byli zbaveni 
sociálního stigmatu a aby byl zdůrazňován význam duševního zdraví a duševní pohody, 
dále vyzývá k prevenci duševních poruch a k navýšení prostředků určených na léčbu 
a zdravotní péči;

35. vyzývá členské státy, aby aktivně rozvíjely politiky zaměřené na omezení zdravotních 
problémů způsobených alkoholem, tabákem a nepovolenými drogami;

36. uvědomuje si, že nadměrné pití alkoholu a užívání drog může vést k sociálnímu 
vyloučení, může děti a celé rodiny dostat do začarovaného kruhu chudoby a může zvýšit 
riziko zneužívání dětí;

37. vyzývá členské státy, aby se s větším odhodláním snažily omezit dětskou chudobu;

38. domnívá se, že vysoce kvalitní zdravotnické a sociální služby na podporu dětí a jejich 
rodin, včetně cenově dostupných služeb péče o dítě a přístupu k cenově přijatelnému 
bydlení, jsou nezbytné pro prevenci a omezení dětské chudoby, sociálního vyloučení, 
diskriminace a k tomu, aby se zabránilo přenášení chudoby z jedné generace na druhou;

39. vyzývá členské státy, aby zviditelnily činnost úvěrových družstev, a nabídly tak 
jednotlivcům bezpečné a regulované prostředí umožňující šetřit a půjčovat si peníze, 
a úspěšně tak řešit narůstající problémy, které s osobním zadlužením souvisí;

40. vyzývá členské státy, aby prosazovaly právní předpisy proti obchodu s lidmi a proti
diskriminaci a aby podepsaly, ratifikovaly a prováděly úmluvu Rady Evropy o postupu 
proti obchodu s lidmi;

41. vyzývá členské státy, aby předložily legislativní návrhy na prevenci vykořisťování 
zranitelných pracovníků ze strany vedoucích pracovních skupin a aby podepsaly 
a ratifikovaly úmluvu OSN o ochraně práv migrujících pracovníků a členů jejich rodin;

42. naléhavě vyzývá členské státy k tomu, aby zajistily, že jejich azylová politika bude 
založena na dodržování lidských práv v souladu s úmluvou OSN o uprchlících a dalšími 
relevantními právními předpisy v oblasti lidských práv, a zároveň se pokusily ukončit 
závislost žadatelů o azyl na sociálních dávkách tím, že jim umožní pracovat, a aby zvážily 
vytvoření dalších forem legální imigrace;

43. vyzývá členské státy, aby věnovaly větší pozornost situaci bezdomovců, především 
v souvislosti s jejich přístupem k bydlení, zdravotní péči, vzdělání a zaměstnání;
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44. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Výboru pro sociální 
ochranu, vládám a parlamentům členských států a kandidátských zemí.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Klíčové body této zprávy

Tato zpráva podporuje obecný přístup sdělení Komise o vyhodnocení sociální reality 
(KOM(2007)0063) a návazných dokumentů, na jejichž základě by měla proběhnout 
všeobecná diskuse o úloze sociální politiky v Evropské unii. Vzhledem k tomu, že je ve 
sdělení uvedeno, že se závěry této diskuse rovněž promítnou do průběžného hodnocení 
agendy sociální politiky, je třeba, aby byl Parlament informován o výsledcích těchto diskusí a 
tom, jaké kroky zamýšlí Komise v souvislosti s tímto hodnocením učinit.

Zpráva připomíná, že sociální začlenění a ochrana jsou základní hodnoty Evropské unie 
a každý člověk na ně má nezadatelné právo bez ohledu na etnický původ, věk, pohlaví, 
zdravotní stav, sexuální orientaci či náboženské přesvědčení.

Zpráva upozorňuje na to, že 72 milionů evropských občanů žije i nadále v chudobě a že 8 % 
občanů EU trpí chudobou i přesto, že jsou zaměstnaní, a že se rozdíl mezi bohatými 
a chudými v mnoha členských zemích EU neustále zvětšuje.

Zpráva konstatuje, že v dnešní Evropě žijí lidé mnoha etnik a náboženství a že členské státy 
musí zajistit, aby jejich právní předpisy tuto rozmanitost odrážely a chránily všechny osoby 
proti násilí, diskriminaci a obtěžování.

Zpráva upozorňuje, že chudoba a nezaměstnanost jsou spojeny se špatným zdravotním stavem 
v důsledku faktorů, jako je špatné stravování, horší prostředí v chudších oblastech, nevhodné 
bydlení, stres a skutečnost, že chudí lidé mají v mnoha členských státech často horší přístup 
ke zdravotní péči.

Zpráva konstatuje, že úroveň nezaměstnanosti postižených osob, mezi než také patří lidé 
s mentálním postižením, starší osoby a etnické menšiny, je v celé Evropské unii i nadále 
nepřijatelně vysoká.

Zpráva zdůrazňuje, že zaměstnanost musí být chápána jako jedna z nejúčinnějších forem 
ochrany proti chudobě a sociálnímu vyčlenění, a vyzývá proto Komisi a členské státy, aby 
účinně uplatňovaly směrnici o zaměstnanosti 78/2000/ES, která stanovuje právní rámec 
pro rovné zacházení v zaměstnání;

Zpráva zdůrazňuje, že přístup ke zboží a službám by měl být právem každého občana EU, a 
vyzývá tedy Evropskou komisi, aby předložila konkrétní směrnice pro všechny oblasti, které 
neřeší právní předpisy v rámci článku 13 Smlouvy o ES pro boj proti diskriminaci v přístupu 
ke zboží a službám včetně diskriminace z důvodu postižení, věku, náboženské příslušnosti či 
víry nebo sexuální orientace;

Zpráva vyzývá členské státy, aby účinněji prováděly stávající právní předpisy EU v oblasti 
zaměstnanosti a sociální politiky. 

Zpráva uznává, že v mnoha členských státech mají občané k dispozici záchrannou síť 
zaručující minimální příjem, a domnívá se, že členské státy, v nichž taková síť nefunguje, 
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může k jejímu vytvoření povzbudit výměna osvědčených postupů.

Zpráva poukazuje na to, že by měla být podporována přiměřená minimální mzda stanovená 
na úrovni členských států, která může přispět k tomu, aby se práce stala z finančního hlediska 
perspektivní; uvědomuje si však, že v mnoha členských státech je tato mzda velmi nízká.

Zpráva zohledňuje dřívější zprávy Parlamentu, v nichž se klade důraz na skutečnost, že 
sociální politika je rovnocenná a plně v interakci s ostatními politikami trojúhelníku 
Společenství (hospodářská politika, politika zaměstnanosti, sociální politika)1

. V této 
souvislosti by Komise měla posílit a vyjasnit původní lisabonský cíl vymýtit chudobu, a to 
přijetím jasného cíle EU snížit úroveň chudoby měřenou ve vztahu k HDP do roku 2010 
a rozvinout soubor měřítek sociálního začleňování, podle kterých budou výsledky strategie 
sociálního začleňování posuzovány2

.

Zpráva o „vyhodnocení sociální reality“ se zabývá dvěma dokumenty Komise: sdělení o 
sociálním začlenění a sociální ochraně (KOM(2007)013) a sdělení o vyhodnocení sociální 
reality (KOM(2007)063).

Shrnutí obsahu sdělení o sociálním začlenění a sociální ochraně

Otevřená metoda koordinace (OMK) zvýšila povědomí o složitých příčinách sociálního 
vyčlenění a chudoby a vytvořila nový společný přístup k reformám sociální ochrany založený 
na zásadách dostupnosti, přiměřenosti, kvality, modernizace a udržitelnosti.
Také na poli zdravotní péče a dlouhodobé péče existuje vhodný prostor pro vzájemnou 

výměnu poznatků ohledně politik; společné úvahy nad stanovenými cíli mohou zvýšit 
účinnost politiky a zkvalitnit poskytování služeb v oblasti zdravotní péče na úrovni členských 
států.
Některé národní reformní programy jsou výrazně zaměřeny na nejvíce znevýhodněné osoby 
a pomáhají chudým rodinám, aby lépe využily rostoucí míru zaměstnanosti. Opatření 
zaměřená na udržitelnost veřejných financí jsou doprovázena kroky zaměřenými na ochranu 
nejzranitelnějších skupin. Na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni je nezbytné posílit a 
zviditelnit vzájemnou interakci.

Členské státy musí přisuzovat větší váhu boji proti dětské chudobě, poněvadž v případě 
znevýhodněných dětí existuje menší pravděpodobnost, že v budoucnu získají práci. Ukázalo 
se, že členské státy řeší tento problém zvyšováním rodinných příjmů, zlepšováním přístupu 
ke službám a ochranou dětských práv. Zpráva ukazuje, že v průměru opustí školu předčasně 
15 % studentů, ale že v některých zemích se tento problém týká více než jedné třetiny 
mladých lidí. Některé členské státy si stanovily specifické cíle a za účelem řešení těchto 
problémů zavádějí preventivní opatření (předškolní vzdělávání, poradenská služba, 
doučování, granty) a kompenzační opatření (například náhradní školní vzdělání).

  
1 Zpráva o sdělení Komise o agendě sociální politiky, Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, zpravodajka Anne 
E.M. Van Lancker, A5-0291/2000. Zpráva o sociální situaci v Evropské unii, Výbor pro zaměstnanost a sociální 
věci, zpravodajka Ilda Figuereido, A6-0035/2005.

2 Zpráva o agendě sociální politiky na období let 2006–2010, Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, 
Zpravodajka Ria Oomen-Ruijten, A6-0142/2005.
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Také boj proti nezaměstnanosti mladých lidí zůstává z tohoto hlediska důležitým úkolem. 
Řada členských států rozšiřuje učňovské školství a nabízí individualizovanou podporu nebo 
aktivní alternativy po krátkém období nezaměstnanosti zaměřené na sociálně znevýhodněné 
oblasti nebo na lepší přístup ke standardním opatřením.

V případě nevyváženosti v důsledku zeměpisných podmínek je zkvalitňování zdravotnické 
infrastruktury v nejchudší oblastech podporováno z evropských strukturálních fondů. Ke 
zvýšení standardu kvality usilují členské státy o lepší koordinaci všech úrovní zdravotnických 
služeb a o rozvoj programů prevence.

Shrnutí obsahu sdělení o vyhodnocení sociální reality

Na utváření evropské společnosti působí dva hlavní faktory – globalizace a demografický 
rozvoj.  Ten přináší delší a zdravější život, ale také nové otázky, jako jsou další náklady na 
stárnutí populace, mezigenerační rovnost, zvyšující se význam péče o dítě a rovnováha mezi 
pracovním a rodinným životem, vztahy mezi generacemi a nová rizika chudoby. Globalizace 
ve spojení s novými technologiemi nabízí obrovský potenciál růstu. Aby však lidé mohli 
těchto příležitostí využít a přizpůsobit se postupnému zanikání tradičních průmyslových 
zaměstnání, musí být pro to prostřednictvím systému vzdělávání a odborné přípravy řádně 
vybaveni .

Obnovená Lisabonská strategie se zaměřuje nejen na hospodářskou výkonnost 
a konkurenceschopnost, ale i na vytváření větší sociální soudržnosti a na sociální rozměr 
udržitelnosti.  V rámci této strategie se EU s členskými státy, které mají i nadále hlavní 
pravomoc definovat své vlastní politiky, zavázala společně určit politické přístupy, které co 
nejlépe zajistí prosperitu a solidaritu a podpoří jejich rozvoj. Lisabonská strategie tak 
podnítila společné úvahy o sociálních problémech ve velmi širokých souvislostech, které 
pokrývají tradiční otázky týkající se flexibility pracovního trhu a státní reformy sociálního 
zabezpečení včetně důchodů, jakož i otázky týkající se vzdělávání a systémů odborné 
přípravy.

Mnoho iniciativ v rámci sociální politiky bylo v minulosti formulováno pro průmyslovou 
společnost. Současná evropská společnost je stále více založená na znalostech a zaměřená na 
služby, přičemž pochopení a analýze sociální situace a sociálních problémů se věnuje méně 
pozornosti. Cílem vyhodnocení sociální reality je tedy zjistit, jaké jsou skutečné sociální 
výzvy, a podnítit diskuzi o sociální situaci v Evropě, která rovněž přispěje k průběžnému 
hodnocení agendy sociální politiky.
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