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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη 2007
(2007/0000 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Πρόταση σχετικά με την 
κοινή έκθεση για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη»
(COM(2007)0013),

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού,
– έχοντας υπόψη το διεθνές σχέδιο δράσης των Ηνωμένων Εθνών για τη γήρανση 2002,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ενίσχυση της κοινωνικής 
διάστασης της στρατηγικής της Λισαβόνας: Εξορθολογισμός του ανοικτού 
συντονισμού στον τομέα της κοινωνικής προστασίας» (COM(2003)0261),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της 
κοινωνικής προστασίας για την ανάπτυξη ποιοτικής, προσιτής και βιώσιμης 
υγειονομικής περίθαλψης και μακροχρόνιας περίθαλψης : στήριξη των εθνικών 
στρατηγικών μέσω της "ανοικτής μεθόδου συντονισμού"» (COM(2004)0304),

– έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο «Μπροστά στις 
δημογραφικές αλλαγές, μια νέα αλληλεγγύη μεταξύ γενεών» (COM(2005)0094),

- έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Ιουνίου 2002 σχετικά με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Σχέδιο κοινής έκθεσης για 
την κοινωνική ενσωμάτωση1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουνίου 2003 σχετικά με την εφαρμογή της 
ανοικτής μεθόδου συντονισμού2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την κοινή 
έκθεση της Επιτροπής και του Συμβουλίου σχετικά με επαρκείς και βιώσιμες 
συντάξεις3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 30ής Νοεμβρίου 2006 σχετικά με την κατάσταση 
των ατόμων με αναπηρία στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση: ευρωπαϊκό σχέδιο 
δράσης 2006-20074,,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Μαρτίου 2006 σχετικά με τις δημογραφικές 

  
1  ΕΕ C 261 E της 30.10.2003, σελ. 136.
2  ΕΕ C 68 E της 18.3.2004, σελ. 604.
3  ΕΕ C 77 E της 26.3.2004, σελ. 251.
4 Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2006)0527.
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προκλήσεις και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών1,
– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τη βελτίωση της 

ψυχικής υγείας του πληθυσμού - Προς μια στρατηγική σχετικά με την ψυχική υγεία για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση2,,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
(A6-0000/2007),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας του Μαρτίου 2000 
συμφώνησε να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή και να καταπολεμήσει τον κοινωνικό 
αποκλεισμό,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας το 2000, τα κράτη μέλη 
δεσμεύτηκαν να επιτύχουν σημαντική και μετρήσιμη μείωση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού έως το 2010,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική ένταξη και η κοινωνική προστασία αποτελούν 
βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεμελιώδες δικαίωμα όλων, ανεξαρτήτως 
εθνικής καταγωγής, ηλικίας, φύλου, αναπηρίας, γενετήσιου προσανατολισμού και 
θρησκείας,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 72 εκατομμύρια ευρωπαίοι πολίτες εξακολουθούν να ζουν σε 
συνθήκες φτώχειας, ότι 8% των πολιτών της ΕΕ είναι φτωχοί εργαζόμενοι και ότι το 
χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ αυξάνεται,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη σήμερα είναι μια πολυεθνική, πολυθρησκευτική 
κοινωνία και ότι τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνήσουν ώστε οι νομοθεσίες τους να 
αντικατοπτρίζουν αυτήν την πολυμορφία, προστατεύοντας όλους τους πολίτες από τη βία, 
τις διακρίσεις και τις παρενοχλήσεις,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνέπειες της ανισότητας, της φτώχειας, του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της έλλειψης ευκαιριών είναι αλληλένδετες, και ότι απαιτείται μια 
συνεκτική στρατηγική σε επίπεδο κράτους μέλους, η οποία να εστιάζει όχι μόνο στο 
εισόδημα και τον πλούτο, αλλά και σε ζητήματα όπως η πρόσβαση στην απασχόληση, 
την εκπαίδευση, τις υγειονομικές υπηρεσίες και τις ευκαιρίες στη ζωή για τις επόμενες 
γενιές,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια και η ανεργία έχουν συνδεθεί με προβλήματα υγείας, 
λόγω παραγόντων όπως η κακή διατροφή, το πιο υποβαθμισμένο περιβάλλον σε 
φτωχότερες περιοχές, η ακατάλληλη στέγαση και το άγχος, και ότι οι φτωχότερες 
κοινότητες σε πολλά κράτη μέλη έχουν συχνά λιγότερες δυνατότητες πρόσβασης σε 
υγειονομική περίθαλψη,

  
1 Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2006)0115.
2 Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2006)0341.
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H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια και η ανισότητα επηρεάζουν δυσανάλογα 
περισσότερο τις γυναίκες. Το μέσο εισόδημα των γυναικών αντιστοιχεί μόλις στο 55% 
του μέσου εισοδήματος των ανδρών, ενώ είναι χαμηλό το ποσοστό των γυναικών που 
έχουν οι ίδιες στοιχειοθετήσει πλήρες συνταξιοδοτικό δικαίωμα,

I. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επίπεδα ανεργίας των ατόμων με αναπηρία, (στους οποίους 
περιλαμβάνονται τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας) των ηλικιωμένων και των 
εθνοτικών μειονοτήτων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένουν απαράδεκτα 
υψηλά,

I Γενικά
1. ζητεί από τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν κατά τον βέλτιστο τρόπο τις δυνατότητες 

που προσφέρει η ανοικτή μέθοδος συντονισμού·

2. τονίζει ότι η εξάλειψη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού πρέπει να 
εξακολουθήσει να αποτελεί πολιτική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3. τονίζει ότι η απασχόληση πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μία από τις αποτελεσματικότερες 
δικλείδες ασφαλείας κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού· για τον λόγο 
αυτόν, ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αποτελεσματικά την 
οδηγία 78/2000/ΕΚ για την απασχόληση, που παρέχει το νομοθετικό πλαίσιο για την ίση 
μεταχείριση στην απασχόληση·

4. τονίζει ότι η πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες πρέπει να αποτελεί δικαίωμα κάθε 
πολίτη της ΕΕ και ζητεί, ως εκ τούτου, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει 
συγκεκριμένες οδηγίες για όλους τους τομείς που δεν καλύπτονται από τη νομοθεσία 
βάσει του άρθρου 13 της Συνθήκης ΕΚ για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην 
πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, μεταξύ άλλων, λόγω αναπηρίας, ηλικίας, θρησκείας, 
πεποιθήσεων ή γενετήσιου προσανατολισμού·

5. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πιο αποτελεσματικά την ισχύουσα νομοθεσία της 
ΕΕ στον τομέα της πολιτικής απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής·

6. τονίζει ότι οι πολίτες πρέπει μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης να αποκτήσουν 
τα εφόδια για να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες αυτές και να αντεπεξέλθουν στην εξαφάνιση 
των θέσεων εργασίας στους παραδοσιακούς βιομηχανικούς τομείς·

II Κοινωνική ένταξη

7. θεωρεί ότι οι προσπάθειες για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού πρέπει να συνεχιστούν και να επεκταθούν προκειμένου να βελτιωθεί η 
κατάσταση των ατόμων που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και 
αποκλεισμού·
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8. αναγνωρίζει ότι σε πολλά κράτη μέλη υπάρχει ένα δίχτυ ασφαλείας το οποίο εγγυάται 
στους πολίτες ελάχιστο εισόδημα, και πιστεύει ότι με την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών και τα κράτη μέλη που δεν εφαρμόζουν κάτι τέτοιο θα ενθαρρυνθούν να το 
κάνουν·

9. αναγνωρίζει ότι όπου προβλέπεται παροχή κοινωνικής συνδρομής, τα κράτη μέλη έχουν 
υποχρέωση να διασφαλίζουν ότι οι πολίτες κατανοούν και έχουν τη δυνατότητα να 
διεκδικήσουν αυτά που δικαιούνται·

10. επισημαίνει ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί η θέσπιση αξιοπρεπούς ελάχιστου μισθού σε 
επίπεδο κράτους μέλους, και ότι αυτό μπορεί να καταστήσει την εργασία οικονομικά 
βιώσιμη· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι σε πολλά κράτη μέλη αυτός ο κατώτατος μισθός έχει 
οριστεί σε πολύ χαμηλό επίπεδο·

11. θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό τα κράτη μέλη να συνδράμουν τους πολίτες να 
επιστρέφουν στην εργασία διασφαλίζοντας ότι τους παρέχεται εξατομικευμένη, 
στοχευμένη βοήθεια και υποστηρίζοντας τους πολίτες να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση 
και νέες δεξιότητες·

12. καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις πολλαπλές διακρίσεις, οι οποίες έχουν 
σοβαρό και συχνά υποτιμημένο αντίκτυπο στην κοινωνική ένταξη·

13. πιστεύει ότι η βασισμένη στην κοινότητα υγειονομική και κοινωνική μέριμνα υψηλής 
ποιότητας, η οποία αναπτύσσεται όπου είναι δυνατό σε συνεργασία με χρήστες και 
ασθενείς, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της φτώχειας 
και του κοινωνικού αποκλεισμού·

14. επισημαίνει ότι υπάρχει ισχυρή και περίπλοκη σχέση μεταξύ φτώχειας και 
εγκληματικότητας· ότι η φυλάκιση χωρίς κατάλληλο σωφρονισμό και εκπαίδευση συχνά 
οδηγεί απλώς και μόνο σε περαιτέρω κοινωνικό αποκλεισμό και ανεργία·

15. πιστεύει ότι η έλλειψη αξιοπρεπούς και οικονομικά προσιτής στέγης σε όλα τα κράτη 
μέλη συμβάλλει σημαντικά στο να οδηγούνται και να παγιδεύονται πολίτες στη φτώχεια·

16. καλεί όλα τα κράτη μέλη να υπογράψουν και να κυρώσουν τη Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και το προαιρετικό πρωτόκολλό της·

17. επιδοκιμάζει την αποϊδρυματοποίηση των ατόμων με αναπηρίες, αλλά επισημαίνει ότι 
αυτό προϋποθέτει ικανοποιητικό επίπεδο βασισμένων στην κοινότητα ποιοτικών 
υπηρεσιών οι οποίες να ευνοούν την ανεξάρτητη διαβίωση, το δικαίωμα στην προσωπική 
βοήθεια, το δικαίωμα καθενός στον έλεγχου του προϋπολογισμού του και την πλήρη 
συμμετοχή στην κοινωνία στο πλαίσιο των κρατών μελών·

18. θεωρεί ότι είναι ασυγχώρητο να συνεχίζουν να κατασκευάζονται υποδομές που δεν είναι 
προσβάσιμες από άτομα με αναπηρίες και ηλικιωμένους με πόρους του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης ή άλλων διαρθρωτικών ταμείων·
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19. καλεί τα κράτη μέλη να εντοπίσουν και να επιλύσουν τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν τα άτομα που αναλαμβάνουν τη φροντίδα άλλων, και που συχνά 
αναγκάζονται να μείνουν εκτός της αγοράς εργασίας·

20. καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τους εργοδότες του δημόσιου τομέα να 
διασφαλίσουν ότι η σύνθεση του προσωπικού τους είναι πιο αντιπροσωπευτική των 
κοινοτήτων που υπηρετούν·

21. επισημαίνει την ανάγκη τα κράτη μέλη να προάγουν την ανάπτυξη και την εφαρμογή 
ολοκληρωμένων τοπικών, περιφερειακών και εθνικών στρατηγικών για τη γήρανση·

22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν τους αναγκαίους πόρους για να 
διευκολύνουν την πρόσβαση σε προγράμματα διά βίου μάθησης ως μέσο περιορισμού 
του αποκλεισμού –μεταξύ άλλων, των ηλικιωμένων– από την απασχόληση και να 
ενθαρρύνουν τη διαρκή συμμετοχή τους στην κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική ζωή·

23. προτρέπει τα κράτη μέλη, εάν δεν το έχουν ήδη πράξει, να κινηθούν προς την 
κατεύθυνση της παροχής δωρεάν προσωπικής βοήθειας σε ηλικιωμένους, άτομα με 
αναπηρίες και με χρόνια προβλήματα υγείας·

24. καλεί τα κράτη μέλη να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές προκειμένου να αποτρέψουν 
την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και να διευκολύνουν τη μετάβαση από το 
σχολείο στην εργασία·

25. προτρέπει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι πολίτες τους είναι εγγράμματοι και 
διαθέτουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για να έχουν πρόσβαση σε 
ωφέλιμη απασχόληση·

26. σημειώνει ότι παρά τις ευπρόσδεκτες κινήσεις προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης 
συμμετοχής στην ανώτερη εκπαίδευση, τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρυνθούν να 
διατηρήσουν και να δημιουργήσουν θέσεις μαθητείας βασισμένης στην εργασία·

27. προτρέπει τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απορρίψουν την 
παραπλανητική σύγχυση της οικονομικής μετανάστευσης με την αναζήτηση ασύλου, και 
αυτών των δύο με την παράνομη μετανάστευση·

III Κοινωνική προστασία

28. πιστεύει ότι πρέπει να ληφθούν περισσότερα μέτρα για την καταπολέμηση της 
ενδοοικογενειακής βίας και της κακοποίησης παιδιών και ηλικιωμένων·

29. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μια πιο εποικοδομητική προσέγγιση όσον αφορά την 
πολιτική για τα ναρκωτικά, με επίκεντρο μάλλον την εκπαίδευση και τη θεραπεία του 
εθισμού, παρά τις ποινικές κυρώσεις·
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30. ενθαρρύνει την καλύτερη ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε ολόκληρη την ΕΕ όσον 
αφορά τη διάγνωση, την πρόληψη και τη θεραπεία χρόνιων ασθενειών·

31. καλεί τα κράτη μέλη να καταστήσουν προτεραιότητα τα μέτρα δημόσιας υγείας που 
έχουν ως στόχο την κατά μέτωπο αντιμετώπιση της ανισότητας στην υγεία και την 
πρόσβαση πολλών εθνικών μειονοτικών κοινοτήτων στην υγειονομική περίθαλψη·

32. επισημαίνει ότι σε όλα τα κράτη μέλη, η κατάχρηση οινοπνευματωδών ποτών και 
ναρκωτικών ουσιών μπορεί να οδηγήσει σε εγκληματικότητα, ανεργία και κοινωνικό 
αποκλεισμό. Είναι απαράδεκτο ότι για πολλούς ανθρώπους, η μόνη τους πρόσβαση σε 
τέτοιου είδους θεραπεία και συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι μέσω του σωφρονιστικού 
συστήματος·

33. τονίζει ότι υπάρχουν πολλές μορφές αναπηρίας, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων 
κινητικότητας, όρασης, ακοής, προβλημάτων ψυχικής υγείας, χρόνιων ασθενειών και 
μαθησιακών δυσκολιών· επισημαίνει ότι τα άτομα με πολλαπλές αναπηρίες 
αντιμετωπίζουν εξαιρετικά προβλήματα, όπως γενικά τα άτομα που υφίστανται 
πολλαπλές διακρίσεις·

34. ζητεί να σταματήσει ο στιγματισμός των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας και των 
ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες, να προαχθεί η ψυχική υγεία και η ευημερία, η 
πρόληψη των ψυχικών διαταραχών, και να αυξηθούν οι πόροι που διατίθενται για 
θεραπεία και μέριμνα·

35. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ενεργά πολιτικές για τον περιορισμό των 
προβλημάτων υγείας που προκαλούνται από την κατανάλωση οινοπνευματωδών, 
προϊόντων καπνού και παράνομων ναρκωτικών ουσιών·

36. αναγνωρίζει ότι η κατάχρηση οινοπνευματωδών ή η κατανάλωση ναρκωτικών μπορεί να 
οδηγήσει σε κοινωνικό αποκλεισμό, να παγιδεύσει παιδιά και οικογένειες στη φτώχεια 
και να εκθέσει τα παιδιά σε μεγαλύτερο κίνδυνο κακοποίησης·

37. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη δέσμευση ως προς τον στόχο του 
περιορισμού της παιδικής φτώχειας·

38. πιστεύει ότι οι υπηρεσίες υγείας και οι κοινωνικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, η 
υποστήριξη παιδιών και των οικογενειών τους, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικά 
προσιτής μέριμνας και φύλαξης παιδιών και της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή 
στέγαση, είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη και τη μείωση της παιδικής φτώχειας, 
του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων και για να αποφευχθεί η διαιώνιση της 
φτώχειας από τη μια γενιά στην άλλη·

39. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την εικόνα πιστωτικών οργανισμών προκειμένου να 
συμβάλουν στην παροχή στους πολίτες ενός ασφαλούς και ρυθμισμένου περιβάλλοντος 
για την αποταμίευση και τον δανεισμό χρημάτων και την αντιμετώπιση του ολοένα 
μεγαλύτερου προβλήματος του προσωπικού χρέους·
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40. καλεί τα κράτη μέλη να επιβάλλουν νομοθεσία κατά της εμπορίας ανθρώπων και των 
διακρίσεων και συγκεκριμένα να υπογράψουν, να κυρώσουν και να εφαρμόσουν τη 
Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για ανάληψη δράσης κατά της εμπορίας 
ανθρώπων·

41. καλεί τα κράτη μέλη να παρουσιάσουν νομοθεσία με σκοπό να αποτραπεί η 
εκμετάλλευση ευάλωτων εργαζομένων από μεσάζοντες και να υπογράψουν και να 
κυρώσουν τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία των δικαιωμάτων των 
διακινούμενων εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους·

42. προτρέπει όλα τα κράτη μέλη να διαφυλάξουν την πολιτική ασύλου που βασίζεται στην 
προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τους πρόσφυγες και το σχετικό δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
καταβάλλοντας παράλληλα προσπάθειες με σκοπό να τεθεί ένα τέλος στην εξάρτηση των 
αιτούντων άσυλο από παροχές πρόνοιας, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να εργάζονται, 
και να εξετάσουν τις δυνατότητες ανάπτυξης περισσότερων νόμιμων διαύλων 
μετανάστευσης·

43. καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν περισσότερη προσοχή στο ζήτημα των αστέγων, ιδίως 
όσον αφορά την πρόσβασή τους σε στέγαση, υγεία, εκπαίδευση και απασχόληση·

44. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στην Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας, τις κυβερνήσεις και τα 
κοινοβούλια των κρατών μελών και των υποψήφιων χωρών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Βασικό μήνυμα της έκθεσης

Η έκθεση υποστηρίζει τη γενική προσέγγιση της ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο 
«Απολογισμός της κοινωνικής πραγματικότητας» (COM(2007)0063) και της συνέχειας που 
δόθηκε σε αυτή, δηλαδή την πραγματοποίηση γενικού διαλόγου σχετικά με τον ρόλο της 
κοινωνικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεδομένου ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται 
ότι τα συμπεράσματα της συζήτησης θα συμβάλουν επίσης στην ενδιάμεση επανεξέταση της 
ατζέντας κοινωνικής πολιτικής, η έκθεση επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να 
ενημερωθεί για τα αποτελέσματα των συζητήσεων και για το πώς προτίθεται η Επιτροπή να 
πράξει σε σχέση με τα εν λόγω αποτελέσματα στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης.

Η έκθεση επισημαίνει ότι η κοινωνική ένταξη και η κοινωνική προστασία αποτελούν βασική 
αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεμελιώδες δικαίωμα όλων, ανεξαρτήτως εθνικής 
καταγωγής, ηλικίας, φύλου, αναπηρίας, γενετήσιου προσανατολισμού και θρησκείας.

Η έκθεση αναφέρει ότι 72 εκατ. ευρωπαίοι πολίτες εξακολουθούν να ζουν σε συνθήκες 
φτώχειας, ότι 8% των πολιτών της ΕΕ είναι φτωχοί εργαζόμενοι και ότι το χάσμα μεταξύ 
πλούσιων και φτωχών σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ αυξάνεται.

Η έκθεση αναφέρει ότι η Ευρώπη σήμερα είναι μια πολυεθνική, πολυθρησκευτική κοινωνία 
και ότι τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνήσουν ώστε οι νομοθεσίες τους να αντικατοπτρίζουν 
αυτήν την πολυμορφία, προστατεύοντας όλους τους πολίτες από τη βία, τις διακρίσεις και τις 
παρενοχλήσεις.

Η έκθεση επισημαίνει ότι η φτώχεια και η ανεργία έχουν συνδεθεί με προβλήματα υγείας που 
οφείλονται σε παράγοντες όπως η κακή διατροφή, το πιο υποβαθμισμένο περιβάλλον σε 
φτωχότερες περιοχές, η ακατάλληλη στέγαση και το άγχος, και ότι οι φτωχότερες κοινότητες 
σε πολλά κράτη μέλη έχουν συχνά λιγότερες δυνατότητες πρόσβασης σε υγειονομική 
περίθαλψη.

Η έκθεση σημειώνει ότι τα επίπεδα ανεργίας των ατόμων με αναπηρίες, (στους οποίους 
περιλαμβάνονται τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας) των ηλικιωμένων και των 
εθνικών μειονοτήτων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένουν απαράδεκτα υψηλά.

Η έκθεση τονίζει ότι η απασχόληση πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μία από τις 
αποτελεσματικότερες δικλείδες ασφαλείας κατά της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού και, για τον λόγο αυτόν, ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν αποτελεσματικά την οδηγία 78/2000/ΕΚ για την απασχόληση, που παρέχει το 
νομοθετικό πλαίσιο για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση.

Η έκθεση τονίζει ότι η πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες πρέπει να αποτελεί δικαίωμα κάθε 
πολίτη της ΕΕ και, για τον λόγο αυτόν, ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει 
συγκεκριμένες οδηγίες για όλους τους τομείς που δεν καλύπτονται από τη νομοθεσία βάσει 
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του άρθρου 13 της Συνθήκης ΕΚ για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην πρόσβαση σε 
αγαθά και υπηρεσίες, μεταξύ άλλων λόγω αναπηρίας, ηλικίας, θρησκείας, πεποιθήσεων ή 
γενετήσιου προσανατολισμού.

Η έκθεση καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πιο αποτελεσματικά την ισχύουσα νομοθεσία 
της ΕΕ στον τομέα της πολιτικής απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής.

Η έκθεση αναγνωρίζει ότι σε πολλά κράτη μέλη υπάρχει ένα δίχτυ ασφαλείας που εγγυάται 
στους πολίτες ελάχιστο εισόδημα και πιστεύει ότι μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων 
πρακτικών, τα κράτη μέλη που δεν εφαρμόζουν κάτι τέτοιο θα ενθαρρυνθούν να το πράξουν.

Η έκθεση επισημαίνει ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί η θέσπιση αξιοπρεπούς ελάχιστου μισθού σε 
επίπεδο κράτους μέλους, και ότι αυτό μπορεί να καταστήσει την εργασία οικονομικά 
βιώσιμη· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι σε πολλά κράτη μέλη αυτός ο κατώτατος μισθός έχει 
οριστεί σε πολύ χαμηλό επίπεδο.

Η έκθεση λαμβάνει υπόψη προηγούμενες εκθέσεις του Κοινοβουλίου, στις οποίες τονίζεται η 
σημασία του να έχει η κοινωνική πολιτική καθεστώς ισοτιμίας και πλήρους αλληλεπίδρασης 
με το τρίγωνο των κοινοτικών πολιτικών (οικονομική, απασχόλησης, κοινωνική πολιτική)1. 
Εν προκειμένω, η Επιτροπή πρέπει να ενισχύσει και να διασαφηνίσει τον αρχικό στόχο της 
Λισαβόνας για εξάλειψη της φτώχειας με την έγκριση ενός σαφούς βασικού στόχου της ΕΕ 
για τη μείωση των επιπέδων φτώχειας σε σχέση με το ΑΕγχΠ έως το 2010 και να εκπονήσει 
δέσμη προτύπων κοινωνικής ενσωμάτωσης βάσει των οποίων θα κρίνονται τα αποτελέσματα 
της στρατηγικής για την κοινωνική ενσωμάτωση2.

Η έκθεση «Απολογισμός της κοινωνικής πραγματικότητας» ασχολείται με δύο έγγραφα της 
Επιτροπής: την ανακοίνωση για την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική προστασία 
(COM(2007)013) και την ανακοίνωση σχετικά με τον απολογισμό της κοινωνικής 
πραγματικότητας (COM(2007)063).

Σύνοψη της ανακοίνωσης για την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική προστασία

Η ανοικτή μέθοδος συντονισμού (ΑΜΣ) έχει αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον 
πολυδιάστατο χαρακτήρα του αποκλεισμού και της φτώχειας και έχει επίσης διαμορφώσει 
μια κοινή προσέγγιση για τις μεταρρυθμίσεις κοινωνικής προστασίας που βασίζονται στις 
αρχές της προσβασιμότητας, της επάρκειας, της ποιότητας, του εκσυγχρονισμού και της 
βιωσιμότητας. Οι τομείς της υγειονομικής περίθαλψης και της μακροχρόνιας φροντίδας 
αποδεικνύονται επίσης κατάλληλοι για ανταλλαγές πολιτικής· η από κοινού εξέταση των 
στόχων μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της πολιτικής και την παροχή 
υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης σε επίπεδο κράτους μέλους.

  
1 Έκθεση σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για την Κοινωνική Ατζέντα, Επιτροπή Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, εισηγήτρια Anne E.M. Van Lancker, A5-0291/2000.
Έκθεση σχετικά με την κοινωνική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Επιτροπή Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, εισηγήτρια Ilda Figueiredo, A6-0035/2005.
2 Έκθεση σχετικά με την «Ατζέντα της Κοινωνικής Πολιτικής» για την περίοδο 2006-2010, Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, εισηγήτρια Ria Oomen-Ruijten, A6-0142/2005.
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Από ορισμένα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων προκύπτει ισχυρότερη δέσμευση προς 
τους περισσότερο μειονεκτούντες στην κοινωνία και παροχή βοήθειας στα φτωχά νοικοκυριά 
ώστε να επωφεληθούν από την αύξηση της απασχόλησης. Τα μέτρα για τη διασφάλιση της 
βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών συνοδεύονται από διατάξεις για την προστασία 
των περισσότερο ευάλωτων ομάδων. Απαιτείται ενίσχυση και μεγαλύτερη προβολή της 
αλληλεπίδρασης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Τα κράτη μέλη πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη σημασία στην καταπολέμηση της παιδικής 
φτώχειας, καθώς τα άπορα παιδιά έχουν χαμηλότερες πιθανότητες να βρουν εργασία στο 
μέλλον. Τα κράτη μέλη προσεγγίζουν το ζήτημα αυτό μέσω: της αύξησης του οικογενειακού 
εισοδήματος, της βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες, της προστασίας των δικαιωμάτων 
των παιδιών. Η έκθεση καταδεικνύει ότι το 15% των μαθητών, κατά μέσο όρο, εγκαταλείπει 
πρόωρα το σχολείο, αλλά σε ορισμένες χώρες αυτό αφορά περισσότερο από το ένα τρίτο των 
νέων. Ορισμένα κράτη μέλη έχουν θέσει συγκεκριμένους στόχους και λαμβάνουν προληπτικά 
μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού (προσχολική εκπαίδευση, καθοδήγηση 
και παροχή συμβουλών, πρόσθετη διδασκαλία, υποτροφίες), και προβαίνουν σε 
αντισταθμιστικές ενέργειες (π.χ. σχολεία δεύτερης ευκαιρίας).

Από αυτήν την άποψη, η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων παραμένει επίσης σημαντική. 
Πολλά κράτη μέλη διευρύνουν τις μαθητείες, παρέχοντας εξατομικευμένη υποστήριξη ή 
ενεργές εναλλακτικές λύσεις ύστερα από σύντομα διαστήματα ανεργίας, έχοντας ως 
επίκεντρο τις μειονεκτούσες από κοινωνική άποψη περιοχές ή βελτιώνοντας την πρόσβαση 
στα γενικά μέτρα.

Όσον αφορά τις γεωγραφικές ανισότητες, τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ υποστηρίζουν τις 
βελτιώσεις στην υγειονομική υποδομή στις φτωχότερες περιφέρειες. Με σκοπό να 
βελτιωθούν τα πρότυπα ποιότητας: τα κράτη μέλη έχουν ως στόχο τη βελτίωση του 
συντονισμού μεταξύ των ιατρικών υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα και την ανάπτυξη 
προγραμμάτων πρόληψης.

Σύνοψη της ανακοίνωσης για τον απολογισμό της κοινωνικής πραγματικότητας

Η παγκοσμιοποίηση και οι δημογραφικές εξελίξεις αποτελούν τις δύο κύριες κινητήριες 
δυνάμεις που διαμορφώνουν την εξέλιξη των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Οι δημογραφικές 
τάσεις σημαίνουν ότι οι άνθρωποι ζουν περισσότερο και υγιέστερα, αλλά θέτουν και 
προβλήματα, όπως το νέο κόστος που συνεπάγεται μια γηράσκουσα κοινωνία, τη δικαιοσύνη 
μεταξύ των γενεών, την αυξανόμενη σημασία των υπηρεσιών παιδικής φροντίδας και την 
ανάγκη εξισορρόπησης της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για τη διατήρηση της 
οικογένειας, τις σχέσεις μεταξύ των γενεών και τους νέους κινδύνους πρόκλησης φτώχειας. Η 
παγκοσμιοποίηση, σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες, προσφέρει τεράστιες δυνατότητες 
ανάπτυξης. Ωστόσο, για να επωφεληθούν οι άνθρωποι από τις δυνατότητες αυτές και να 
αντεπεξέλθουν στην εξαφάνιση των θέσεων εργασίας στους παραδοσιακούς βιομηχανικούς 
τομείς, πρέπει να προετοιμαστούν καταλλήλως με την εκπαίδευση και την επαγγελματική 
κατάρτιση.
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Η ανανεωμένη στρατηγική της Λισαβόνας δεν εστιάζει μόνο στις οικονομικές επιδόσεις και 
την ανταγωνιστικότητα, αλλά και στην επίτευξη μεγαλύτερης κοινωνικής συνοχής και στην 
κοινωνική διάσταση της βιωσιμότητας. Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής, η ΕΕ και τα 
κράτη μέλη –τα οποία εξακολουθούν να έχουν την κύρια αρμοδιότητα για τη χάραξη των 
πολιτικών τους– αναλαμβάνουν να προσδιορίσουν από κοινού τις προσεγγίσεις πολιτικής που 
θα παρουσιάσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον συνδυασμό της ευημερίας και της 
αλληλεγγύης και να ενθαρρύνουν την αποδοχή τους. Με τον τρόπο αυτόν, η στρατηγική της 
Λισαβόνας έδωσε το έναυσμα για έναν συλλογικό προβληματισμό σχετικά με τα κοινωνικά 
θέματα κατά μια ευρύτατη έννοια, από τα παραδοσιακά προβλήματα, όπως η ευελιξία της 
αγοράς εργασίας και η μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, 
περιλαμβανομένων των συντάξεων, έως τα προβλήματα που αφορούν τα συστήματα 
εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.

Πολλές από τις πρωτοβουλίες στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής είχαν μελετηθεί κατά το 
παρελθόν για μια βιομηχανική κοινωνία. Σήμερα, η Ευρώπη έχει μια κοινωνία που ολοένα 
και περισσότερο βασίζεται στη γνώση και προσανατολίζεται προς τις υπηρεσίες, για την 
οποία η κοινωνική κατάσταση και οι κοινωνικές προκλήσεις είναι λιγότερο κατανοητές και 
αναλύονται σε μικρότερο βαθμό.

Ο απολογισμός της κοινωνικής πραγματικότητας έχει ως σκοπό να πραγματοποιήσει μια 
εκτίμηση των πραγματικών κοινωνικών προκλήσεων και να προκαλέσει διάλογο σχετικά με 
την κοινωνική κατάσταση της Ευρώπης, γεγονός που θα συμβάλει επίσης στην ενδιάμεση 
επανεξέταση της ατζέντας κοινωνικής πολιτικής.


