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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a szociális védelemről és a társadalmi integrációról 2007-ben
(000/000(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság „Javaslat a szociális védelemről és a társadalmi összetartozásról 
szóló 2007. évi közös jelentésre” című közleményére (COM(2007)0013),

– tekintettel a gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezményre,
– tekintettel az ENSZ 2002. évi, idősödésre vonatkozó nemzetközi cselekvési tervére,

– tekintettel a Bizottság „A lisszaboni stratégia szociális dimenziójának megerősítése: a 
nyílt koordináció előmozdítása a szociális védelem területén” (COM(2003)0261) című 
közleményére,

– tekintettel a Bizottság „A szociális védelem korszerűsítése a magas minőségű, 
hozzáférhető és fenntartható egészségügy és a hosszú távú gondozás kifejlesztése 
érdekében: a nemzeti stratégiák támogatása a «nyílt koordinációs módszer» 
használatával” című közleményére (COM(2004)0304),

– tekintettel a Bizottság által „A demográfiai változások kihívása, a nemzedékek közötti 
szolidaritás új formái” címmel kiadott zöld könyvre (COM(2005)0094 ),

– tekintettel a fogyatékkal élők jogairól szóló ENSZ-egyezményre,

– tekintettel a Bizottság által a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, a Gazdasági és 
Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „Közös jelentéstervezet a 
társadalmi integrációról” című bizottsági közleményre vonatkozó, 2002. június 11-i 
állásfoglalására1,

– tekintettel a nyílt koordinációs módszer alkalmazásáról szóló 2003. június 5-i 
állásfoglalására2,

– tekintettel a megfelelő és fenntartható nyugdíjakról szóló közös bizottsági és tanácsi 
jelentésről szóló 2003. szeptember 24-i állásfoglalására3,

– tekintettel „A fogyatékkal élők helyzete a kibővített Európai Unióban: európai 
cselekvési terv 2006–2007-re” című 2006. november 30-i állásfoglalására4,

– tekintettel a demográfiai kihívásokról és a nemzedékek közötti szolidaritásról szóló,
2006. március 23-i állásfoglalására5,

– tekintettel „A népesség mentális egészségének javításáról. Az Európai Unió mentális 
egészségügyi stratégiája felé” című, 2006. szeptember 6-i állásfoglalására6,

  
1 HL C 261 E, 2003.10.30., 136. o.
2 HL C 68 E, 2004.3.18., 604. o.
3 HL C 77 E, 2004.3.26., 251. o.
4 Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0527.
5 Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0115.
6 Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0341.
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– tekintettel eljárási szabályzatának 45. cikkére,
– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére (A6-0000/2007),

A. mivel a lisszaboni Európai Tanács 2000 márciusában megállapodott a társadalmi kohézió 
erősítéséről és a társadalmi kirekesztés leküzdéséről,

B. mivel a tagállamok 2000-ben, a nizzai Európai Tanács alkalmával vállalták, hogy 2010-ig 
elérik a szegénység és a társadalmi kirekesztés jelentős és mérhető csökkentését,

C. mivel a társadalmi integráció és a szociális védelem az Európai Unió alapvető értéke és 
minden személyt megillető alapvető jog, etnikai származásra, korra, nemre, 
fogyatékosságra, szexuális irányultságra és vallásra való tekintet nélkül,

D. mivel 72 millió európai polgár továbbra is szegénységben él, az EU 8%-a szenved a 
munka melletti szegénységtől, és a gazdagok és a szegények közötti szakadék sok EU-
tagállamban növekszik,

E. mivel Európa ma többetnikumú, többvallású társadalom; a tagállamoknak gondoskodniuk 
kell arról, hogy törvényeik tükrözzék ezt a sokszínűséget, és hogy mindenkit 
megvédjenek az erőszaktól, a megkülönböztetéstől és a zaklatástól,

F. mivel az egyenlőtlenség, a szegénység, a társadalmi kirekesztés és az esélytelenség 
hatásai összefüggenek egymással, és tagállami szinten következetes stratégiát tesznek 
szükségessé, amely nem csupán a jövedelemre és a jólétre összpontosít, hanem olyan 
kérdésekre is, mint a foglalkoztatáshoz, az oktatáshoz, az egészségügyi szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés és a jövő nemzedékek életesélyei,

G. mivel a szegénységhez és a munkanélküliséghez rossz egészségi állapot társul olyan 
tényezők miatt, mint a rossz táplálkozás, a szegényebb területek rosszabb környezete, a 
nem megfelelő lakáskörülmények és a stressz, valamint amiatt, hogy a nélkülöző
közösségek sok tagállamban gyakran nemigen férnek hozzá az egészségügyi ellátáshoz,

H. mivel a szegénység és az egyenlőtlenség aránytalanul sújtja a nőket; a nők átlagos 
jövedelme a férfiakénak mindössze 55%-a, és kevés nő rendelkezik saját jogán teljes 
állami nyugdíjjal,

I. mivel a fogyatékkal élők – akik közé mentális egészségügyi problémákkal élők, 
idősebbek és etnikai kisebbségek tartoznak – munkanélküliségének mértéke, továbbra is 
elfogadhatatlanul nagy az egész Európai Unióban,

I. Általános pontok
1. felszólítja a tagállamokat, hogy optimálisan használják ki a nyílt koordinációs módszer 

által kínált lehetőségeket;

2. hangsúlyozza, hogy a szegénység és a társadalmi kirekesztés felszámolásának továbbra is 
politikai prioritást kell képeznie az Európai Unió számára;

3. hangsúlyozza, hogy a foglalkoztatást kell tekinteni a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés elleni egyik leghatékonyabb védelemnek; ezért felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy hatékonyan hajtsák végre a 78/2000/EK foglalkoztatási irányelvet, 
amely jogi keretet biztosít az egyenlő bánásmódhoz a foglalkoztatásban;
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4. hangsúlyozza, hogy az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférést valamennyi európai 
uniós polgárt megillető joggá kell tenni, és ezért felszólítja az Európai Bizottságot, hogy 
terjesszen elő konkrét irányelveket valamennyi, az EK-Szerződés 13. cikkének hatálya 
alá nem tartozó terület tekintetében az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
területén történő, fogyatékosságon, koron, valláson vagy meggyőződésen, vagy szexuális 
irányultságon alapuló megkülönböztetés leküzdése érdekében;

5. felszólítja a tagállamokat, hogy hatékonyabban hajtsák végre a foglalkoztatás és a 
szociálpolitika területén a meglévő európai uniós jogszabályokat;

6. hangsúlyozza, hogy az embereket oktatással és képzéssel kell felvértezni arra, hogy 
kihasználják ezeket a lehetőségeket, és alkalmazkodjanak a hagyományos ipari 
munkahelyek eltűnéséhez;

II. Társadalmi integráció
7. úgy ítéli meg, hogy a szegénység és a társadalmi kirekesztés leküzdésére irányuló 

erőfeszítéseket a szegénység és a kirekesztés kockázatának leginkább kitett emberek 
helyzetének javítása érdekében fenn kell tartani és ki kell terjeszteni;

8. felismeri, hogy az egyéneket sok tagállamban biztonsági háló védi, amely minimális 
jövedelmet szavatol, és úgy véli, hogy azokat a tagállamokat, amelyek nem működtetnek 
ilyen hálót, a legjobb gyakorlatok cseréjével ösztönözni lehet erre;

9. felismeri, hogy amennyiben szociális segítséget biztosítanak, a tagállamoknak
kötelessége annak szavatolása, hogy a polgárok ismerjék jogosultságaikat, és képesek 
legyenek hozzáférni azokhoz;

10. megállapítja, hogy ösztönözni kell a tisztességes minimálbér tagállami szintű 
meghatározását, amely segíthet abban, hogy pénzügyileg életképessé tegyék a munkát; 
felismeri azonban, hogy ezt sok tagállamban igen alacsony összegben határozták meg;

11. létfontosságúnak tartja, hogy a tagállamok annak biztosításával segítsék a munkához való 
visszatérést, hogy a személyek személyre szabott, célzott segítségben és támogatásban 
részesüljenek, amely segít a bizalom építésében és új ismeretek elsajátításában;

12. felszólítja a tagállamokat, hogy kezeljék a többszörös megkülönböztetés problémáját, 
amely súlyos és gyakran figyelmen kívül hagyott hatással van a társadalmi integrációra;

13. úgy véli, hogy a jó minőségű, közösségi alapú egészségügyi ellátás és szociális gondozás, 
amelyet lehetőség szerint a felhasználókkal és a betegekkel együttműködésben alakítanak 
ki, fontos szerepet játszhat a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemben;

14. megállapítja, hogy a szegénység és a bűnözés között erős és összetett kapcsolat áll fenn; 
hogy a bebörtönzés megfelelő rehabilitáció és oktatás nélkül gyakran csak további 
társadalmi kirekesztéshez és munkanélküliséghez vezet;

15. úgy véli, hogy a tisztességes és megfizethető lakáslehetőségek hiánya valamennyi 
tagállamban nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy az emberek szegénységbe kerülnek 
és annak csapdájában maradnak;

16. felszólít valamennyi tagállamot, hogy írja alá és ratifikálja a fogyatékkal élő jogairól 
szóló ENSZ-egyezményt és annak kiegészítő jegyzőkönyvét;
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17. üdvözli a fogyatékkal élők intézményekből való kikerülését, de megállapítja, hogy ehhez 
elégséges szintű, az önálló életvitelnek kedvező, minőségi közösségi szolgáltatásokra, a 
személyes segítséghez való jogra, a saját költségvetés ellenőrzéséhez való jogra és a 
társadalomban való teljes körű részvételre van szükség a tagállamokon belül;

18. megbocsáthatatlannak tartja, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alap és más 
strukturális alapok forrásainak felhasználásával olyan új infrastruktúrákat építenek, 
amelyek hozzáférhetetlenek a fogyatékkal élők és az idősebbek számára;

19. felszólítja a tagállamokat, hogy azonosítsák és kezeljék a gondozók problémáit, akik 
gyakran arra kényszerülnek, hogy kívül maradjanak a munkaerőpiacon;

20. felszólítja a tagállamokat, hogy biztassák a közszféra munkaadóit annak szavatolására, 
hogy munkahelyeik jobban leképezzék az általuk kiszolgált közösségeket;

21. felhívja a figyelmet annak szükségességére, hogy a tagállamok támogassák általános 
helyi, regionális és nemzeti idősödési stratégiák kidolgozását és végrehajtását;

22. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsanak megfelelő forrásokat az 
egész életen át tartó tanulási programokhoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében az 
idősebbek többek között a foglalkoztatásból való kirekesztésének korlátozását és a 
társadalmi, kulturális és polgári életben való folyamatos részvételét elősegítő eszközként;

23. sürgeti a tagállamokat, hogy ha ez eddig még nem történt meg, tegyenek lépéseket az 
időseknek, a fogyatékkal élőknek és a krónikus betegséggel élőknek nyújtott ingyenes
személyes gondozás biztosítása felé;

24. felszólítja a tagállamokat, hogy a korai iskolaelhagyás megelőzése, valamint az iskola és 
a munka közötti átmenet gördülékennyé tétele érdekében osszák meg egymással legjobb 
gyakorlataikat;

25. sürgeti a tagállamokat annak biztosítására, hogy polgáraik írástudók legyenek, és 
rendelkezzenek az ahhoz szükséges ismeretekkel és tudással, hogy hasznos 
foglalkoztatáshoz juthassanak;

26. megállapítja, hogy a felsőoktatásban való nagyobb fokú részvétel irányába tett, üdvözölt 
lépések ellenére a tagállamokat arra kell ösztönözni, hogy tartsanak fenn és vezessenek 
be munkán alapuló szakmai képzéseket;

27. sürgeti a tagállamokat és az Európai Bizottságot, hogy utasítsák el a gazdasági 
migrációnak a menedékkéréssel, illetve e kettőnek az illegális bevándorlással való 
megtévesztő összemosását;

III. Szociális védelem
28. úgy véli, hogy több lépést kell tenni a családon belüli erőszak, valamint a gyermekek és 

az idősek bántalmazásának kezelése érdekében;
29. felszólítja a tagállamokat, hogy alakítsanak ki konstruktívabb megközelítést a kábítószer-

politikával kapcsolatban, amelyben a hangsúlyt az oktatásra és a függőség kezelésére, 
nem pedig a büntetőjogi szankciókra kell helyezni;

30. sürgeti a bevált gyakorlatok megfelelőbb megosztását az EU-ban a krónikus betegségek 
diagnosztizálása, megelőzése és kezelése terén;
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31. felszólítja a tagállamokat, hogy kezeljék prioritásként azokat a közegészségügyi
intézkedéseket, amelyek a sok etnikai kisebbségi közösség egészségügyi helyzetében és 
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésében fennálló egyenlőtlenségek közvetlen 
kezelésére irányulnak;

32. megállapítja, hogy az alkohol és a kábítószerekkel való visszaélés valamennyi 
tagállamban bűnözéshez, munkanélküliséghez és társadalmi kirekesztéshez vezethet;
elfogadhatatlan, hogy sokak számára az ilyen kezeléshez és tanácsadáshoz való 
hozzáférés csak a börtönrendszeren keresztül érhető el;

33. hangsúlyozza, hogy a fogyatékosságnak sokféle formája létezik, közöttük a 
mozgáskorlátozottság, a látáskorlátozottság, a halláskorlátozottság, a mentális 
egészségügyi problémák, a krónikus betegség és a tanulási fogyatékosságok; rámutat 
arra, hogy a többféle fogyatékkal élők kivételes problémákkal küzdenek, akárcsak a 
többszörös megkülönböztetéssel sújtottak;

34. felszólít a mentális egészségügyi problémákkal és a tanulási problémákkal élőkkel 
kapcsolatos stigmák felszámolására, a mentális egészség és jóllét előmozdítására, a 
mentális zavarok megelőzésére, valamint a kezelésre és gondozásra fordított források 
növelésére;

35. felszólítja a tagállamokat, hogy aktívan folytassanak az alkohol, a dohányzás és az 
illegális kábítószerek által okozott betegségek visszaszorítására irányuló politikát;

36. felismeri, hogy a túlzott alkoholfogyasztás és a kábítószer-fogyasztás társadalmi 
kirekesztéshez vezethet, és a szegénység csapdájában tarthatja a gyermekeket és a 
családokat, és a bántalmazás nagyobb kockázatának teheti ki a gyermekeket;

37. felszólítja a tagállamokat, hogy biztosítsanak nagyobb elkötelezettséget  a 
gyermekszegénység csökkentésének célja mellett;

38. úgy véli, hogy a gyermekeket és családjaikat támogató, jó minőségű egészségügyi és 
szociális szolgáltatások, ideértve a megfizethető gyermekgondozást és a megfizethető 
lakásokhoz való hozzáférést is, kritikus jelentőségűek a gyermekszegénység, a társadalmi
kirekesztés és a megkülönböztetés megelőzése és csökkentése, valamint a szegénység 
nemzedékről nemzedékre öröklődésének megelőzése szempontjából;

39. felszólítja a tagállamokat, hogy növeljék a hitelegyesületek ismertségét, és segítsenek az
egyéneknek a pénz megtakarítására és kölcsönzésére szolgáló biztonságos és szabályozott 
környezet biztosításában, és az egyre problémásabb személyi hitel elleni küzdelemben;

40. felszólítja a tagállamokat, hogy szerezzenek érvényt az emberkereskedelem és a 
megkülönböztetés elleni jogszabályoknak, és különösen írják alá, ratifikálják és hajtsák 
végre az Európa Tanács emberkereskedelem elleni fellépésről szóló egyezményét;

41. felszólítja a tagállamokat, hogy terjesszenek elő a veszélyeztetett munkavállalók 
munkaerő-toborzók általi kizsákmányolásának megelőzését célzó jogszabályokat, és írják 
alá és ratifikálják az ENSZ migráns munkavállalók és családtagjaik jogainak védelméről 
szóló egyezményét;

42. valamennyi tagállamot sürget, hogy a menekültekről szóló ENSZ-egyezménnyel és az 
egyéb vonatkozó emberi jogi törvényekkel összhangban védje az emberi jogokon alapuló 
menekültügyi politikát, és ezzel párhuzamosan törekedjen a menedékkérők ellátásoktól 
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való függőségének azáltal történő megszüntetésére, hogy lehetővé teszi számukra, hogy 
dolgozzanak, és mérlegelje legálisabb bevándorlási útvonalak kialakítását;

43. felszólítja a tagállamokat, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet a hajléktalanokra, 
különösen a lakáshoz, egészségügyhez, oktatáshoz és foglalkoztatáshoz való hozzáférés 
terén;

44. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácshoz, a Bizottsághoz, a 
szociális védelemmel foglalkozó bizottsághoz, a tagállamok kormányaihoz és 
parlamentjeihez és a tagjelölt országokhoz.
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A jelentés legfontosabb üzenetei

A jelentés támogatja a szociális valóság felméréséről szóló bizottsági közlemény 
(COM(2007)0063) és az annak nyomon követése során követett általános megközelítését, 
vagyis azt, hogy folytassanak általános vitát a szociálpolitika  szerepéről az Európai Unióban.
Tekintettel arra, hogy a közlemény szerint a vitából származó következtetések a 
szociálpolitikai napirend félidős értékelésébe is be fognak épülni, a jelentés megállapítja, 
hogy a Parlamentet tájékoztatni kell a vita eredményeiről, és arról, hogy a Bizottság a félidős 
értékeléssel kapcsán mit szándékozik tenni ezekkel.

A jelentés megállapítja, hogy a társadalmi integráció és a szociális védelem az Európai Unió 
alapvető értékei és minden személyt megillető alapvető jogok, etnikai származásra, korra, 
nemre, fogyatékosságra, szexuális irányultságra és vallásra való tekintet nélkül.

A jelentés megállapítja, hogy 72 millió európai polgár továbbra is szegénységben él, az EU 
8%-a szenved a munka melletti szegénységtől, és a gazdagok és a szegények közötti szakadék 
sok EU-tagállamban növekszik.

A jelentés megállapítja, hogy Európa ma többetnikumú, többvallású társadalom, és a 
tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy törvényeik tükrözzék ezt a sokszínűséget, és 
mindenkit megvédjenek az erőszaktól, a megkülönböztetéstől és a zaklatástól.

A jelentés megállapítja, hogy a szegénységhez és a munkanélküliséghez rossz egészségi 
állapot társul az olyan tényezők miatt, mint a rossz táplálkozás, a szegényebb területek 
rosszabb környezete, a nem megfelelő lakáskörülmények és a stressz, valamint amiatt, hogy 
sok tagállamban a hátrányos helyzetű közösségek gyakran nemigen férnek hozzá az 
egészségügyi ellátáshoz.

A jelentés megállapítja, hogy a fogyatékkal élők (beleértve a mentális egészségügyi 
problémákkal élőket is), az idősebbek és az etnikai kisebbségek munkanélküliségének 
mértéke továbbra is elfogadhatatlanul nagy az egész Európai Unióban.

A jelentés hangsúlyozza, hogy a foglalkoztatást kell tekinteni a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés elleni egyik leghatékonyabb védelemnek, és ezért felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy hatékonyan hajtsák végre a 78/2000/EK foglalkoztatási irányelvet, amely 
jogi keretet biztosít az egyenlő bánásmódhoz a foglalkoztatásban.

A jelentés hangsúlyozza, hogy az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférést minden 
európai uniós polgárt megillető joggá kell tenni, és ezért felszólítja az Európai Bizottságot, 
hogy terjesszen elő konkrét irányelveket valamennyi, az EK-Szerződés 13. cikkének hatálya 
alá nem tartozó terület tekintetében az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés területén 
történő, fogyatékosságon, koron, valláson vagy meggyőződésen, vagy szexuális irányultságon 
alapuló megkülönböztetés leküzdése érdekében.
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A jelentés felszólítja a tagállamokat, hogy a foglalkoztatás és a szociálpolitika területén 
hajtsák végre hatékonyabban a meglévő európai uniós jogszabályokat.

A jelentés felismeri, hogy a személyeket sok tagállamban biztonsági háló védi, amely 
minimális jövedelmet szavatol, és úgy véli, hogy azokat a tagállamokat, amelyek nem 
működtetnek ilyen hálót, a legjobb gyakorlatok cseréjével ösztönözni lehet erre.

A jelentés megállapítja, hogy biztatni kell a tisztességes minimálbér tagállami szintű 
meghatározását, amely segíthet abban, hogy pénzügyileg életképessé tegyék a munkát; 
felismeri azonban, hogy ezt sok tagállamban igen alacsony összegben határozták meg.

A jelentés figyelembe veszi a Parlament korábbi jelentéseit, amelyek hangsúlyozzák annak 
fontosságát, hogy a szociálpolitika a Közösség politikai háromszögén belül (gazdaság-, 
foglalkoztatás és szociálpolitika) egyenlő jogállást kapjon, és teljes mértékben részt vegyen a 
politikák közötti egymásra hatásban1. A Bizottságnak e tekintetben meg kell erősítenie és 
pontosítania kell a szegénység felszámolására vonatkozó eredeti lisszaboni célkitűzést olyan
módon, hogy világos központi célértéket fogad el az EU számára a szegénység GDP-ben mért 
értékének 2010-ig történő csökkentése tekintetében, és ki kell dolgoznia a társadalmi 
integrációra vonatkozó normákat, amelyekhez viszonyítva értékelhetők a társadalmi 
integrációs stratégia eredményei2.

A szociális valóság felméréséről szóló jelentés a következő két bizottsági dokumentummal 
foglalkozik: a társadalmi összetartozásról és a szociális védelemről szóló közlemény
(COM(2007)013) és a szociális valóság felméréséről szóló közlemény (COM(2007)063).

A társadalmi összetartozásról és a szociális védelemről szóló közlemény 
összefoglalása

A nyitott koordinációs módszer (OMC) növelte a kirekesztés és a szegénység összetett 
okainak ismertségét, és lehetővé tette a szociális védelem hozzáférhetőség, méltányosság, 
minőség, korszerűsítés és fenntarthatóság elvein alapuló reformjának közös megközelítését.
Az egészségügyi ellátás és a tartós ápolás és gondozás is alkalmas a szakmapolitikai 
eszmecserére; a célkitűzések együttes figyelembe vétele javíthatja a szakmapolitikai 
hatékonyságot és az egészségügyi szolgáltatások nyújtását tagállami szinten.

Egyes nemzeti reformprogramok határozott elkötelezettséget tanúsítanak a társadalom 
leghátrányosabb helyzetű rétegei iránt, illetve segítik a szegény családokat abban, hogy 
nagyobb mértékben részesei lehessenek a foglalkoztatás növekedésének. A közkiadások 
fenntarthatóságát biztosító intézkedésekhez a legsérülékenyebb csoportok védelmét szolgáló 
rendelkezések is társulnak. Európai és nemzeti szinten egyaránt fokozott és láthatóbb 
együttműködésre van szükség.

  
1 Jelentés a szociálpolitikai napirendről szóló bizottsági közleményről, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, 
előadó: Anne E.M. Van Lancker, A5-0291/2000.
Jelentés a szociális helyzetről az Európai Unióban, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, előadó: Ilda 
Figueiredo, A6-0035/2005.
2 Jelentés a 2006–2010-re szóló szociálpolitikai napirendről, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, előadó: Ria 
Oomen-Ruijten, A6-0142/2005.
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A tagállamokban nagyobb hangsúlyt kell fektetni a gyermekszegénység elleni küzdelemre, 
mivel a nélkülöző gyermekek kisebb valószínűséggel jutnak a jövőben munkahelyhez. A 
tagállamok a következő irányokból közelítik meg a problémát: a családi jövedelmek 
növelésével, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javításával, a gyermekek jogainak 
védelmezésével. A jelentés szerint a diákok átlagosan 15%-a korai iskolaelhagyó, de egyes 
országokban a fiatalok több mint egyharmada érintett. Egyes tagállamok egyedi célokat tűztek 
ki és megelőző (pl.: iskoláskor előtti nevelés, pályaválasztási tanácsadás, mentorálás, 
ösztöndíjak), illetve kompenzációs intézkedéseket (pl. „második esély” iskolák) vezetnek be.

E tekintetben továbbra is fontos az ifjúsági munkanélküliség elleni küzdelem. Sok tagállam 
bővíti a gyakornokképzést, egyénre szabott támogatást vagy aktív alternatívákat nyújt a rövid 
ideig tartó munkanélküliséget követően, kiemelten a szociálisan hátrányos helyzetű térségekre 
összpontosít, vagy javítja az alapvető eszközökhöz való hozzáférést.

A földrajzi egyenlőtlenségekre térve, az EU strukturális alapjai a legszegényebb térségekben 
támogatják az egészségügyi infrastruktúra korszerűsítését. A minőségi színvonal növelése 
érdekében a tagállamok az orvosi szolgáltatások valamennyi szintje közötti jobb 
összehangolásra és megelőző programok kidolgozására törekszenek.

A szociális valóság felméréséről szóló közlemény összefoglalása

A globalizáció és a demográfia a két fő hajtóerő, amely az európai társadalmak fejlődését 
alakítja. A demográfiai fejlődés hosszabb és egészségesebb életet jelent és olyan kérdéseket is 
felvet, mint az öregedő társadalommal kapcsolatos új költségek, a nemzedékek közötti 
méltányosság, a gyermekgondozás növekvő fontossága, valamint a munka/magánélet közötti 
egyensúly fenntartása a családi életben, a nemzedékek közötti kapcsolatok és a szegénység új 
kockázatai. A globalizáció az új technológiával együtt hatalmas növekedési lehetőségeket 
kínál. Az embereket azonban az oktatáson és képzésen keresztül fel kell vértezni, hogy 
kihasználják ezeket a lehetőséget és alkalmazkodjanak a hagyományos ipari munkahelyek 
megszűnéséhez.

A megújított lisszaboni stratégia nemcsak a gazdasági teljesítményre és a versenyképességre 
összpontosít, hanem a nagyobb szociális kohézió megteremtésére és a fenntartható fejlődés 
szociális dimenziójára is. E stratégia keretében az EU vállalta, hogy a tagállamokkal –
amelyek továbbra is elsődleges illetékességgel bírnak saját politikájuk kialakításában –
közösen határozza meg azon politikai megközelítéseket, amelyek a legjobban segítik a 
gazdasági virágzás társadalmi szolidaritással történő összekapcsolását, és elősegíti azok 
megvalósítását. A lisszaboni stratégia így közös gondolkodást indított el a tág értelemben vett 
szociális kérdésekről, amelyek kiterjednek a munkapiac rugalmasságának és a jóléti állam 
reformjának hagyományos kérdéseire (ideértve a nyugdíjat is) csakúgy, mint az oktatással és 
képzési rendszerekkel kapcsolatos kérdésekre.

A múltban sok szociálpolitikai kezdeményezést az ipari társadalom szempontjainak 
megfelelően alakítottak ki. Manapság Európa társadalma egyre inkább tudás alapú és a 
szolgáltatásokra irányul, amelynek tekintetében a szociális helyzetet és a szociális kihívásokat 
kevésbé jól értik és elemzik.
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A szociális valóság felmérésének célja az időszerű szociális kihívások értékelése, valamint az 
Európa szociális helyzetéről folytatandó vita ösztönzése, amit a szociálpolitikai menetrend 
félidős felülvizsgálatába is belefoglalnak.


