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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om social beskyttelse og social integration 2007 
(2007/000(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Forslag til fælles rapport om social sikring 
og social integration 2007" (KOM(2007)0013),

– der henviser til FN's konvention om barnets rettigheder,
– der henviser til FN's internationale handlingsplan for ældre 2002,

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Styrkelse af Lissabon-strategiens sociale 
dimension: Strømlining af den åbne koordination inden for social beskyttelse" 
(KOM(2003)0261),

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Modernisering af socialsikringen med 
henblik på at udvikle en tilgængelig og varig sundhedspleje og langvarig pleje af høj 
kvalitet - understøttelse af de nationale strategier via den åbne koordinationsmetode" 
(KOM(2004)0304),

– der henviser til Kommissionen grønbog "Demografiske ændringer – behov for ny 
solidaritet mellem generationerne" (KOM(2005)0094),

– der henviser til FN's konvention om handicappedes rettigheder,

– der henviser til sin beslutning af 11. juni 2002 om Kommissionens meddelelse til Rådet, 
Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om udkast
til fælles rapport om social integration1,

– der henviser til sin beslutning af 5. juni 2003 om anvendelse af den åbne 
koordinationsmetode2

– der henviser til sin beslutning af 24. september 2003 om udkast til fælles rapport fra 
Kommissionen og Rådet om tilstrækkelige og bæredygtige pensioner3,

– der henviser til sin beslutning af 30. november 2006 om handicappedes situation i det 
udvidede EU - handlingsplan 2006-20074,

– der henviser til sin beslutning af 23. marts 2006 om de demografiske udfordringer og 
solidariteten mellem generationerne5,

– der henviser til sin beslutning af 6. september 2006 om forbedring af befolkningens 
mentale sundhed. På vej mod en strategi for mental sundhed i Den Europæiske Union6,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

  
1 EUT C 261 E af 30.10.2003, s. 136.
2 EUT C 68 E af 18.3.2004, s. 604.
3 EUT C 77 E af 26.3.2004, s. 251.
4 Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0527.
5 Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0115.
6 Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0341.
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– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A6 
0000/2007),

A. der henviser til, at man på Det Europæiske Råd i Lissabon i marts 2002 enedes om at
styrke den sociale samhørighed og bekæmpe social udstødelse,

B. der henviser til, at medlemsstaterne på Det Europæiske Råd i Nice i 2000 lovede en 
betydelig og målelig reduktion af fattigdom og social udstødelse senest i 2010,

C. der henviser til, at social integration og social beskyttelse er en grundlæggende værdi i 
Den Europæiske Union og en grundlæggende rettighed for alle individer uanset etnisk 
oprindelse, alder, køn, handicap, seksuel orientering og religion,

D. der henviser til, at 72 millioner europæiske borgere fortsat lever i fattigdom, at 8 % af EU 
lider under fattigdom blandt erhvervsaktive, og at svælget mellem rig og fattig i mange 
EU-medlemsstater fortsat er stigende,

E. der henviser til, at Europa i dag er et multietnisk og multireligiøst samfund, og at 
medlemsstaterne må sikre, at deres lovgivninger afspejler denne forskelligartethed og 
beskytter alle individer mod vold, forskelsbehandling og chikane,

F. der henviser til, at følgerne af uligheder, fattigdom, social udstødelse og manglende 
muligheder er indbyrdes forbundne og kræver en sammenhængende strategi på 
medlemsstatsniveau, som ikke blot fokuserer på indkomst og velstand, men også på 
spørgsmål som adgang til beskæftigelse, uddannelse, sundhedstjenester og de kommende 
generationers muligheder i livet,

G. der henviser til, at fattigdom og arbejdsløshed har været forbundet med dårligt helbred på 
grund af faktorer som dårlig ernæring, dårligere miljø i fattigere områder, dårlige 
boligforhold og stress, og at ugunstigt stillede samfund i mange medlemsstater ofte har 
dårlig adgang til sundhedspleje,

H. der henviser til, at fattigdom og ulighed i uforholdsmæssig høj grad rammer kvinder, og 
at kvinders gennemsnitlige indkomst kun er 55 % af mænds, samt at kun få kvinder har 
deres egen fulde statspension,

I. der henviser til, at arbejdsløsheden blandt handicappede, herunder personer med mentale 
sundhedsproblemer, ældre og etniske mindretal, stadig er uacceptabel høj i hele Den 
Europæiske Union,

I Generelt
1. opfordrer medlemsstaterne til at gøre optimal brug af det potentiale, som den åbne 

koordinationsmetode frembyder; 

2. understreger, at udryddelse af fattigdom og social udstødelse stadig skal være en politisk 
prioritering for Den Europæiske Union;

3. understreger, at beskæftigelse må betragtes som en af de mest effektive metoder til at 
beskytte sig om fattigdom og social udstødelse; opfordrer derfor Kommissionen og 
medlemsstaterne til at gennemføre direktiv 78/2000/EF, som giver en retlig ramme for 
ligebehandling med hensyn til beskæftigelse; 
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4. understreger, at adgang til varer og tjenesteydelser bør være en ret for alle EU-borgere, 
og opfordrer derfor Kommissionen til at udarbejde specifikke direktiver for alle områder, 
der ikke er dækket af EF-traktatens artikel 13, med henblik på at bekæmpe 
forskelsbehandling i forbindelse med adgang til varer og tjenester, herunder handicap, 
alder, religion, tro eller seksuel orientering;

5. opfordrer medlemsstaterne til at være mere effektive i gennemførelsen af den 
eksisterende EU-lovgivning på området beskæftigelses- og socialpolitik; 

6. understreger, at folk gennem uddannelse bør sættes i stand til at kunne drage fordel af 
disse muligheder og tilpasse sig det faktum, at traditionelle industrijobs forsvinder; 

II Social integration 
7. mener, at bestræbelserne for at bekæmpe fattigdom og social udstødelse må fortsættes og 

udvides for at forbedre situationen for dem, der er mest truet af fattigdom og udstødelse;

8. fastslår, at borgerne i mange medlemsstater er udstyret med et sikkerhedsnet, der 
garanterer en mindsteindkomst, og mener, at medlemsstater, der ikke har et sådant 
system, kan opmuntres hertil ved udveksling af bedste praksis;

9. mener, at der, hvor der ydes social bistand, har medlemsstaterne pligt til at sørge for, at 
borgerne forstår og har adgang til deres rettigheder;

10. fastslår, at en anstændig mindsteløn fastsat på medlemsniveau bør fremmes og kan være 
med til at gøre arbejde finansielt bæredygtigt, men er klar over, at denne mindsteløn i 
mange medlemsstater er fastsat på et meget lavt niveau: 

11. mener, at det er afgørende betydning, at medlemsstaterne hjælper folk tilbage i arbejde 
ved at sikre, at de får individuel målrettet hjælp og støtte med henblik på at hjælpe dem til 
at opbygge selvtillid og erhverve nye færdigheder; 

12. opfordrer medlemsstaterne til at tage fat på problemet ”multiple discrimination” 
(forskelsbehandling af mange grunde), som har en alvorlig og ofte overset indvirkning på 
social integration; 

13. mener, at social- og sundhedsomsorg af høj kvalitet med basis i lokalsamfundet, om 
muligt udviklet i samarbejde med brugere og patienter, kan spille en vigtig rolle i 
bekæmpelsen af fattigdom og social udstødelse;

14. bemærker, at der er en stærk og kompleks forbindelse mellem fattigdom og forbrydelser, 
og at fængsling uden ordentlig rehabilitering og uddannelse ofte kun fører til yderligere
social udstødelse og arbejdsløshed;

15. mener, at mangel på anstændige og billige boliger i alle medlemsstaterne i høj grad er 
med til at drive folk ud i fattigdom og fastlåse dem der; 

16. opfordrer medlemsstaterne til at undertegne og ratificere FN’s konvention om 
handicappedes rettigheder og den valgfrie protokol hertil;

17. glæder sig over, at man går bort fra en institutionalisering af handicappede, men 
bemærker, at en afinstitutionalisering kræver et tilstrækkeligt antal tjenesteydelser af høj 
kvalitet med basis i lokalsamfundet, der fremmer en selvstændig tilværelse, retten til 
individuelt tilpasset bistand og fuld deltagelse i samfundet i medlemsstaterne;
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18. mener, at det er uacceptabelt, at der for midler fra Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling eller andre strukturfonde bygges nye infrastrukturer, som er 
utilgængelige for handicappede og ældre;

19. opfordrer medlemsstaterne til at identificere og tage fat på de problemer, som plejere, der 
ofte tvinges til at stå uden for arbejdsmarkedet, møder;

20. opfordrer medlemsstaterne til at opmuntre arbejdsgiverne i den offentlige sektor til at 
sørge for, at deres arbejdspladser er mere repræsentative for de samfund, de betjener;

21. understreger behovet for, at medlemsstaterne fremmer udviklingen og gennemførelsen af 
omfattende lokale, regionale og nationale aldringsstrategier;

22. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at stille tilstrækkelige midler til rådighed 
til at lette adgangen til programmer for livslang læring som et middel til at begrænse 
udelukkelsen af ældre fra bl.a. beskæftigelse og fremme deres fortsatte deltagelse i det 
sociale, kulturelle og civile liv;

23. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til, hvis de ikke har gjort det, at tage skridt til at 
sikre gratis individuel pleje af ældre, handicappede og langtidssyge;

24. opfordrer medlemsstaterne til at udveksle bedste praksis for at forhindre elever i at 
forlade skolen tidligt og lette overgangen fra skole til arbejde;

25. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at sikre, at deres borgere kan læse og skrive 
og har de færdigheder og den viden, der kræves for at få et nyttigt arbejde;

26. bemærker, at medlemsstaterne på trods af glædelige tiltag hen imod flere højtuddannede 
bør opfordres til at bevare og indføre arbejdsbaserede lærlingepladser;

27. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at tage afstand fra den misvisende 
sammenblanding af økonomisk migration og asylsøgning og af disse to begreber med 
ulovlig indvandring;

III Social beskyttelse 
28. mener, at der bør gøres mere for at bekæmpe vold i hjemmet og misbrug af børn og

ældre;
29. opfordrer medlemsstaterne til at udvikle en mere konstruktiv tilgang til narkotikapolitik 

med fokus på uddannelse og behandling af narkomani frem for straffesanktioner; 
30. opfordrer indtrængende til bedre udveksling af bedste praksis i EU i forbindelse med 

diagnosticering, forebyggelse og behandling af kroniske sygdomme;
31. opfordrer medlemsstaterne til at prioritere offentlige sundhedsforanstaltninger, der direkte 

tager fat på de uligheder, der findes i forbindelse med mange etniske mindretalsgruppers 
sundhed og adgang til sundhedspleje;

32. bemærker, at alkohol- og narkotikamisbrug i alle medlemsstater kan føre til forbrydelser, 
arbejdsløshed og social udstødelse, og at det er uacceptabelt, at den eneste vej til 
behandling og rådgivning for mange mennesker går gennem fængselssystemet;

33. understreger, at der er mange former for handicap, herunder bevægelsesproblemer, dårligt 
syn, dårlig hørelse, mentale problemer, kroniske sygdomme og indlæringsvanskeligheder; 
understreger, at personer med flere handicap har særlige problemer, hvilket også gælder 
for personer, der udsættes for ”multiple discrimination”;
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34. opfordrer til, at man holder op med at brændemærke mentalt syge og personer med 
indlæringsvanskeligheder, fremmer mental sundhed og velfærd, forebygger mentale 
forstyrrelser samt øger midlerne til behandling og pleje; 

35. opfordrer medlemsstaterne til aktivt at føre politikker til begrænsning af dårligt helbred 
forårsaget af alkohol, tobak og ulovligt narkotika;

36. er klar over, at alkoholmisbrug eller brug af stoffer kan føre til social udstødelse og fange 
børn og familier i fattigdom og udsætte børn for en større risiko for misbrug;

37. opfordrer medlemsstaterne til at sørge for, at der bliver gjort mere for at nå målsætningen 
om at begrænse børnefattigdom;

38. tror, at sundhedstjenester og sociale tjenester af høj kvalitet, der støtter børn og deres 
familier, herunder billig børnepasning og adgang til billige boliger, er af afgørende 
betydning for forebyggelse og begrænsning af børnefattigdom, social udstødelse og 
forskelsbehandling og for at forhindre, at fattigdom overføres fra en generation til den 
næste;

39. opfordrer medlemsstaterne til at øge låneforeningers profil, således at der kan tilbydes et 
sikkert og reguleret miljø, hvor folk kan spare op og låne penge, og således at man kan 
undgå det stadig stigende problem med personlig gæld;

40. opfordrer medlemsstaterne til at håndhæve lovgivningen til bekæmpelse af 
menneskehandel og lovgivningen mod forskelsbehandling og især undertegne, ratificere 
og gennemføre Europarådets konvention om bekæmpelse af menneskehandel; 

41. opfordrer medlemsstaterne til at udarbejde lovgivning med henblik på at forhindre, at 
arbejdsformidlingsbureauer, kendt som "gangmasters", udnytter sårbare arbejdstagere, og 
undertegne og ratificere FN’s konvention om beskyttelse af vandrende arbejdstageres og 
deres familiemedlemmers rettigheder; 

42. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at sikre en menneskerettighedsbaseret 
asylpolitik i overensstemmelse med FN’s konvention om flygtninge og anden relevant 
menneskerettighedslovgivning, samtidig med at de arbejder på at afskaffe asylsøgeres 
afhængighed af støtte ved at give dem lov til at arbejde; opfordrer dem desuden til at 
overveje at etablere flere lovlige indvandringsruter;

43. opfordrer medlemsstaterne til at sætte mere fokus på hjemløse, især for så vidt angår 
adgang til boliger, sundhed, uddannelse og beskæftigelse;

44. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Udvalget for 
Social Beskyttelse, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt kandidatlandene.
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1. BEGRUNDELSE 

Betænkningens hovedbudskab

Betænkningen støtter den generelle strategi i Kommissionens meddelelse om status over den 
sociale virkelighed (KOM(2007)0063) og opfølgningen heraf, dvs. en generel diskussion om 
socialpolitikkens rolle i EU. I betragtning af at det i meddelelsen fastslås, at konklusionerne af 
drøftelserne også vil få indflydelse på midtvejsrapporten over den socialpolitiske dagsorden, 
bemærkes det i betænkningen, at Parlamentet bør informeres om resultaterne af drøftelserne 
og om, hvad Kommissionen agter at gøre med disse resultater, for så vidt angår 
midtvejsrapporten.

Det bemærkes i betænkningen, at social integration og social beskyttelse er en grundlæggende 
værdi i Den Europæiske Union og en grundlæggende rettighed for alle individer uanset etnisk 
oprindelse, alder, køn, handicap, seksuel orientering og religion,

Det bemærkes i betænkningen, at 72 millioner europæiske borgere fortsat lever i fattigdom, at 
8 % af EU lider under fattigdom blandt erhvervsaktive, og at svælget mellem rig og fattig i 
mange EU-medlemsstater fortsat er stigende.

Det bemærkes i betænkningen, Europa i dag er et multietnisk og multireligiøst samfund, og at 
medlemsstaterne må sikre, at deres lovgivninger afspejler denne forskelligartethed og 
beskytter alle individer mod vold, forskelsbehandling og chikane.

Det bemærkes i betænkningen, at fattigdom og arbejdsløshed har været forbundet med dårligt 
helbred på grund af faktorer som dårlig ernæring, dårligere miljø i fattigere områder, dårlige 
boligforhold og stress, og at ugunstigt stillede samfund i mange medlemsstater ofte har dårlig 
adgang til sundhedspleje,

Det bemærkes i betænkningen, at arbejdsløsheden blandt handicappede (herunder personer 
med mentale sundhedsproblemer), ældre og etniske mindretal stadig er uacceptabel høj i hele 
Den Europæiske Union,

Det understreges i betænkningen, at beskæftigelse må betragtes som en af de mest effektive 
metoder til at beskytte sig om fattigdom og social udstødelse og derfor opfordres 
Kommissionen og medlemsstaterne til at gennemføre direktiv 78/2000/EF, som giver en retlig 
ramme for ligebehandling med hensyn til beskæftigelse.

Det understreges i betænkningen, at adgang til varer og tjenesteydelser bør være en ret for alle 
EU-borgere, og derfor opfordres Kommissionen til at udarbejde specifikke direktiver for alle 
områder, der ikke er dækket af EF-traktatens artikel 13, med henblik på at bekæmpe 
forskelsbehandling i forbindelse med adgang til varer og tjenester, herunder handicap, alder, 
religion, tro eller seksuel orientering.

Betænkningen opfordrer medlemsstaterne til at være mere effektive i gennemførelsen af den 
eksisterende EU-lovgivning på området beskæftigelses- og socialpolitik.
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Betænkningen fastslår, at borgerne i mange medlemsstater er udstyret med et sikkerhedsnet, 
der garanterer en mindsteindkomst, og giver udtryk for den opfattelse, at medlemsstater, der 
ikke har et sådant system, kan opmuntres hertil ved udveksling af bedste praksis.

Det bemærkes i betænkningen, at en anstændig mindsteløn fastsat på medlemsniveau bør 
fremmes og kan være med til at gøre arbejde finansielt bæredygtigt, men det fastslås, at denne 
mindsteløn i mange medlemsstater er fastsat på et meget lavt niveau.

Betænkningen henviser til tidligere betænkninger fra Parlamentet, som understreger 
betydningen af, at socialpolitikker har en ligeværdig status og fuldt ud er integreret i 
Fællesskabets politiktrekant (økonomisk politik, beskæftigelsespolitik, socialpolitik)1. I den 
forbindelse bør Kommissionen styrke og klarlægge den oprindelige Lissabon-målsætning om 
afskaffelse af fattigdom gennem vedtagelse af et klart hovedmål for EU om at reducere 
fattigdomsniveauerne målt mod BNP senest i 2010 og udvikle et sæt normer for social 
integration til vurdering af resultaterne af den sociale integrationsstrategi2.

Betænkningen om status over den sociale virkelighed vedrører to kommissionsdokumenter: 
Meddelelsen om social sikring og social integration (KOM(2007)013)og meddelelsen om den 
sociale virkelighed (KOM(2007)063).

Resume af meddelelsen om social sikring og social integration 

Den åbne koordineringsmetode har styrket bevidstheden om, at udstødelse og fattigdom har 
flere dimensioner, og den har skabt en fælles tilgang til reformer af den sociale sikring på 
grundlag af principperne om tilgængelighed, hensigtsmæssighed, kvalitet, modernisering og 
bæredygtighed. Sundhedspleje og langtidspleje er også velegnede til udvekslinger af 
politikker. Fælles overvejelser om målene kan effektiviserer den førte politik og leveringen af 
sundhedstjenester på medlemsstatsniveau.

Nogle nationale reformprogrammer beskæftiger sig mere intensivt med de mest ugunstigt 
stillede grupper i samfundet, idet de søger at skaffe fattige personer adgang til det voksende 
arbejdsmarked. Foranstaltninger, der skal sikre de offentlige finansers bæredygtighed, 
ledsages af bestemmelser, der skal beskytte de mest sårbare grupper. Vekselvirkningen bør 
styrkes og gøres mere synlig både på nationalt plan og i EU som helhed.

Der skal i medlemsstaterne lægges mere vægt på at bekæmpe børnefattigdom, da 
underprivilegerede børn har færre muligheder for at få arbejde i fremtiden. Medlemsstaterne 
har taget fat på dette spørgsmål ved at: hæve familieindkomsten, forbedre adgangen til 
tjenester og beskytte børns rettigheder. Rapporten viser, at i gennemsnit forlader 15 % af 
eleverne skolen i utide, men i nogle lande er det mere end en tredjedel. Nogle medlemsstater 
har sat sig præcise mål og indfører forebyggende foranstaltninger (førskoleundervisning, 

  
1 Betænkning om Kommissionens meddelelse om en social- og arbejdsmarkedspolitisk dagsorden,
Beskæftigelsesudvalget, ordfører: Anne E.M. Van Lancker, A5-0291/2000.
Betænkning om den sociale situation i Den Europæiske Union, Beskæftigelsesudvalget, ordfører: Ilda 
Figueiredo, A6-0035/2005. 
2 Betænkning om den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden for perioden 2006-2010, 
Beskæftigelsesudvalget, ordfører: Ria Oomen-Ruijten, A6-0142/2005.
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vejledning og rådgivning, tutoring, stipendier) og kompenserende aktioner (f.eks. second 
chance skoler).

I den forbindelse er bekæmpelsen af ungdomsarbejdsløsheden stadig vigtig. Mange 
medlemsstater understøtter lærlingeuddannelse og giver individuel støtte eller tilbyder aktive 
alternativer efter korte perioder af arbejdsløshed med særlig vægt på ugunstigt stillede 
områder og forbedret adgang til almindelige foranstaltninger.

For så vidt angår geografiske uligheder, støtter EU’s strukturfonde forbedringer i 
sundhedsinfrastrukturen i de fattigste regioner. For at øge kvaliteten sigter medlemsstaterne 
mod en bedre koordinering mellem alle niveauer for lægetjenester og udvikling af 
forebyggende programmer.

Resume af meddelelsen om den sociale virkelighed 

Globalisering og demografi er de to drivende kræfter i udformningen af de europæiske 
samfund. Den demografiske udvikling går i retning af, at folk lever længere og er sundere, og 
det giver nye udgifter til de aldrende befolkninger, til en ligelig fordeling mellem 
generationerne, til mere børnepasning og bedre balance mellem arbejde og familieliv for at 
sikre stabile familier, til forholdet mellem generationerne og til imødegåelse af nye 
fattigdomsrisici. Globaliseringen giver sammen med ny teknologi enorme vækstmuligheder. 
Men borgerne skal gennem uddannelse rustes til at drage fordel af disse muligheder og 
tilpasse sig, samtidig med at traditionelle industrijob forsvinder. 

Den fornyede Lissabon-strategi fokuserer ikke kun på økonomiske resultater og 
konkurrenceevne, men også på at opnå øget social samhørighed og på den sociale dimension 
af bæredygtighed. Inden for denne strategi tilstræber EU sammen med medlemsstaterne - som 
fortsat i første række selv fastlægger rammerne for deres politikker - i fællesskab dels at 
identificere de politikker, der bedst sikrer den kombination af velstand og solidaritet, dels at 
fremme deres gennemførelse. Der er således med Lissabon-strategien iværksat kollektive 
overvejelser omkring sociale spørgsmål i en meget bred betydning - overvejelser, der omfatter 
traditionelle problemer i forbindelse med arbejdsmarkedsfleksibilitet og reform af 
velfærdsstaten, herunder pension, og forskellige uddannelsesaspekter.

Mange af de tidligere socialpolitiske initiativer tog sigte på et industrisamfund. I dag er EU-
landenes økonomier i stigende grad baseret på viden og tjenesteydelser, hvor der gøres mindre 
ud af at forstå og analysere den sociale situation og de sociale udfordringer. 

Denne status over den sociale virkelighed har derfor til formål at få stillet en diagnose af de 
nuværende sociale udfordringer og skabt en debat om den sociale situation i Europa, som også 
vil få indflydelse på midtvejsrapporten over den socialpolitiske dagsorden.


