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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl 2007 m. socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties 
(2007/0000(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „2007 m. socialinės apsaugos ir socialinės 
aprėpties bendros ataskaitos pasiūlymas“ (COM(2007)0013),

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvenciją,

– atsižvelgdamas į 2002 m. Jungtinių Tautų Tarptautinį veiksmų planą dėl visuomenės 
senėjimo,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl Lisabonos strategijos socialinės dimensijos 
sustiprinimo:  supaprastinti atvirąjį koordinavimą socialinės apsaugos srityje 
(COM(2003)0261),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl socialinės apsaugos modernizavimo siekiant 
sukurti aukštos kokybės, prieinamą ir darnią sveikatos priežiūrą ir ilgalaikę priežiūrą:  
paramą valstybių narių strategijoms, naudojančioms atvirąjį koordinavimo metodą 
(COM(2004)0304),

– atsižvelgdamas į Komisijos Žaliąją knygą dėl demografinių pokyčių,  skatinančių naują 
kartų vienybę (COM(2005)0094),

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvenciją,

– atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 11 d. Parlamento rezoliuciją dėl Komisijos 
komunikato Tarybai, Europos Parlamentui, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui: Jungtinės ataskaitos apie socialinę įtrauktį projektą1,

– atsižvelgdamas į savo 2003 m. birželio 5 d. rezoliuciją dėl atviro koordinavimo metodo 
taikymo2,

– atsižvelgdamas į savo 2003 m. rugsėjo 24 d. rezoliuciją dėl Komisijos ir Tarybos 
jungtinio pranešimo dėl adekvačių ir tvarių pensijų3,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. lapkričio 30 d. rezoliuciją dėl neįgalių asmenų padėties 
išsiplėtusioje Europos Sąjungoje:  2006–2007m. Europos veiksmų plano4, 

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. kovo 23 d. rezoliuciją dėl demografinių iššūkių ir kartų 
solidarumo5, 

  
1 Oficialusis leidinys C 261 E, 2003 m. spalio 30 d., p. 136.
2 Oficialusis leidinys C 68 E, 2004 m. kovo 18 d., p. 604.
3 Oficialusis leidinys C 77 E, 2004 m. kovo 26 d., p. 251.
4 Patvirtinti tekstai, P6_TA(2006)0527.
5 Patvirtinti tekstai, P6_TA(2006)0115.
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– atsižvelgdamas į savo 2006 m. rugsėjo 6 d. rezoliuciją dėl gyventojų psichikos sveikatos 
gerinimo.  Europos Sąjungos psichikos sveikatos strategijos kūrimas1, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą (A6-0000/2007),
A. kadangi 2000 m. Lisabonos Europos Taryba nutarė stiprinti socialinę sanglaudą ir kovoti 

su socialine atskirtimi,
B. kadangi Nicos Europos Tarybos susitikime 2002 m. valstybės narės įsipareigojo iki 2010 

m. smarkiai sumažinti skurdą ir socialinę atskirtį,
C. kadangi pagrindinės Europos Sąjungos vertybės ir pagrindinės visų asmenų teisės, 

nepaisant etninės kilmės, amžiaus, lyties, neįgalumo, lytinės orientacijos ir religijos, yra 
socialinė įtrauktis ir socialinė apsauga,

D. kadangi 72 milijonai Europos piliečių vis dar tebegyvena skurde, 8 proc. Europos 
Sąjungos gyventojų kenčia nuo darbo nepritekliaus, o daugelyje valstybių narių didėja 
neturtingųjų skaičius,

E. kadangi dabar Europa yra daugiatautė, įvairų tikėjimą išpažįstanti visuomenė, o valstybės 
narės turi užtikrinti, kad teisės aktuose atsispindėtų ši visus asmenis nuo smurto, 
diskriminacijos ir įžeidinėjimo sauganti įvairovė, 

F. kadangi yra susiję dėl nelygybės, skurdo, socialinės atskirties ir galimybių stokos 
atsirandantys padariniai, kuriems valstybių narių lygiu pašalinti yra reikalinga nuosekli ne 
vien tik pajamų ir turto gausinimo strategija, bet taip pat strategija, skirta, pvz., 
užimtumo, švietimo, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir būsimų kartų 
gyvenimo perspektyvų klausimams,

G. kadangi dėl prasto maitinimosi, nesveikos aplinkos neturtingesnėse srityse, netinkamų 
būstų ir streso skurdas ir nedarbas yra tiesiogiai susiję su prasta sveikata, o daugelyje 
valstybių narių skurdžiose bendruomenėse dažnai yra nepakankama sveikatos priežiūra, 

H. kadangi skurdas ir nelygybė neproporcingai veikia moteris. Moterų vidutinės pajamos 
siekia tik 55 proc. vyrų pajamų, todėl tik keletas moterų turi teisę į visą valstybinę 
pensiją,

I. kadangi visoje Europoje neįgaliųjų asmenų, įskaitant asmenis su psichikos sutrikimais, 
vyresnio amžiaus asmenų ir etninių mažumų nedarbo lygis išlieka per aukštas,

I Bendrieji punktai
1. ragina valstybes nares optimaliai išnaudoti atviro koordinavimo metodo teikiamas 

galimybes;
2. pabrėžia, kad skurdo ir socialinės atskirties panaikinimas privalo išlikti Europos Sąjungos 

politiniu prioritetu;

  
1 Patvirtinti tekstai, P6_TA(2006)0341.
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3. pabrėžia, kad užimtumas turi būti vertinamas kaip viena iš veiksmingiausių apsaugos nuo 
skurdo ir socialinės atskirties priemonių; dėl to ragina Komisiją ir valstybes nares 
veiksmingai įgyvendinti Užimtumo direktyvą 78/2000/EB, kurioje nustatytas užimtumo 
vienodo vertinimo teisinis pagrindas; 

4. pabrėžia, kad prekių ir paslaugų prieinamumas turi būti kiekvieno ES piliečio teisė ir dėl 
to ragina Europos Komisiją priimti specialias direktyvas tose srityse, kurios nepatenka į 
EB Sutarties 13 straipsnio teisėkūros reglamentavimo sritį, siekiant kovoti su 
diskriminacija, įskaitant neįgalumą, amžių, religiją arba tikėjimą bei lytinę orientaciją, 
įgyvendinant teises į prekių ir paslaugų prieinamumą;

5. ragina valstybes nares veiksmingiau įgyvendinti galiojančius ES teisės aktus užimtumo ir 
socialinės politikos srityse;

6. pabrėžia, kad švietimo ir mokymo priemonėmis būtina lavinti žmones, kad jie 
pasinaudotų šiomis galimybėmis ir prisitaikytų prie nykstančių tradicinių pramonės darbo 
vietų;

II Socialinė įtrauktis
7. mano, kad pastangos kovoti su skurdu ir atskirtimi turi būti sustiprintos ir jų 

įgyvendinimas išplėstas, kad būtų pagerinta arčiausiai skurdo ir atskirties rizikos ribos 
esančių žmonių padėtis;

8. pripažįsta, kad daugelyje valstybių narių asmenims yra sudaryta saugi minimalias 
pajamas užtikrinanti sistema, ir mano, kad valstybės narės, kurios netaiko šios sistemos, 
gali būti skatinamos įgyvendinti šią praktiką geriausios praktikos mainais;

9. pripažįsta, kad jeigu yra teikiama socialinė parama, valstybės narės turi pareigą užtikrinti, 
kad piliečiai supranta savo teises ir jas gali įgyvendinti; 

10. pažymi, kad valstybių narių lygiu būtina skatinti nustatytą atitinkamą minimalų darbo 
užmokestį ir kad dėl to darbas gali tapti finansiškai perspektyvus; bet pripažįsta, kad 
daugelyje valstybių narių jis yra labai mažas; 

11. mano, kad iš esmės svarbu, jog valstybės narės padėtų žmonėms grįžti į darbą per 
asmeninę, tikslinę pagalbą ir paramą, kuriomis siekiama padėti žmonėms išsiugdyti 
pasitikėjimą ir įgyti naujų įgūdžių;

12. ragina valstybes nares spręsti daugialypę diskriminacijos problemą, kuri daro rimtą ir 
dažnai nepastebimą poveikį socialinei įtraukčiai;

13. mano, kad, jeigu įmanoma, vartotojams kartu su pacientais kuriama aukštos kokybės 
bendruomeninė sveikatos ir socialinės priežiūros sistema gali atlikti svarbų vaidmenį 
kovoje su skurdu ir socialine atskirtimi; 

14. pažymi stiprų ir sudėtingą skurdo ir nusikaltimų ryšį; įkalinimas netaikant atitinkamų 
reabilitacijos ir švietimo priemonių dažniausiai priveda prie tolesnės socialinės atskirties 
ir nedarbo;

15. mano, kad tinkamų ir prieinamų būstų stoka visose valstybėse narėse stipriai prisideda ir 
veda žmones prie skurdo;
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16. ragina valstybes nares pasirašyti ir ratifikuoti JT Neįgaliųjų teisių konvenciją ir jos 
papildomą protokolą;

17. teigiamai vertina įstaigų neįgaliesiems asmenims atsisakymą, tačiau pažymi, kad šiems 
veiksmams įgyvendinti būtina nustatyti pakankamą bendruomeninį kokybės paslaugų 
sistemos lygį, kuriuo remiantis būtų teikiamas atskiras apgyvendinimas, įgyvendinama 
teisė į asmeninę pagalbą, teisė valdyti savo biudžetą ir galimybės būti visapusiais 
visuomenės nariais valstybėse narėse;

18. mano, kad negalima pateisinti Europos regioninės plėtros fondo arba kitų struktūrinių 
fondų lėšomis vykdomų naujų statybų, kurios yra nepritaikytos asmenims su negalia ir 
vyresnio amžiaus žmonėms;

19. ragina valstybes nares nustatyti ir spręsti problemas, su kuriomis susiduria slaugos 
darbuotojai, nes dažnai jie yra priversti likti už darbo rinkos ribų;

20. ragina valstybes nares skatinti viešojo sektoriaus darbdavius užtikrinti, kad jų darbo 
vietos geriau atstovautų bendruomenėms, kurioms jie tarnauja;

21. pabrėžia, kaip svarbu valstybėms narėms skatinti išsamių vietos, regioninių ir 
nacionalinių visuomenės senėjimo strategijų kūrimą ir įgyvendinimą;

22. ragina Komisiją ir valstybes nares teikti atitinkamus išteklius siekiant palengvinti visą 
gyvenimą trunkančio mokymosi programų prieinamumą, kuris yra vienas iš būdų riboti 
vyresnio amžiaus žmonių užimtumo atskirtį ir skatinti jų tolesnį dalyvavimą socialiniame, 
kultūriniame ir pilietiniame gyvenime;

23. ragina valstybes nares, jeigu jos dar to nepadarė, pereiti prie nemokamos asmeninės 
priežiūros vyresnio amžiaus žmonėms, asmenims su negalia ir ilgalaikių slaugos sąlygų 
reikalingiems žmonėms sistemos taikymo;

24. ragina valstybes nares mainytis geriausia praktika, kad būtų užkirstas kelias mokiniams 
per anksti baigti mokslus ir palengvintas perėjimas iš mokyklos į darbą;

25. ragina valstybes nares užtikrinti savo piliečių raštingumą ir įgūdžius bei žinias, kad jie 
galėtų gauti naudingą darbą;

26. pažymi, kad nepaisant aktyvesnio dalyvavimo aukštajame moksle, valstybės narės turi 
būti skatinamos išlaikyti ir diegti darbo stažuotes; 

27. ragina valstybes nares ir Europos Komisiją paneigti klaidinančią miglotą informaciją apie 
ekonominę migraciją siekiant prieglobsčio bei nelegalią imigraciją;

III Socialinė apsauga
28. mano, kad su smurtu buityje ir piktnaudžiavimu vaikais ir vyresniojo amžiaus žmonėmis 

susijusioms problemoms spręsti būtina imtis daugiau veiksmų;
29. ragina valstybes nares taikyti konstruktyvesnę narkotikų politiką, pabrėžiant švietimą 

apie žalingus įpročius ir jų gydymą, o ne baudžiamąsias bausmes;
30. ragina veiksmingiau mainytis geriausia chroniškų ligų diagnozės nustatymo, prevencijos 

ir gydymo praktika visoje Europoje; 
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31. ragina valstybes nares teikti prioritetą visuomenės sveikatos priemonėms, kuriomis 
siekiama spręsti akivaizdžią nelygybę, egzistuojančią sveikatos priežiūros sistemoje ir 
daugelyje etninių mažumų bendruomenių įgyvendinant teisę gauti sveikatos priežiūros 
paslaugas; 

32. pažymi, kad visose valstybėse narėse piktnaudžiavimas alkoholiu ir narkotikais gali 
privesti prie nusikaltimų, nedarbo ir socialinės atskirties. Nepriimtina, kad daugeliui 
žmonių toks gydymo prieinamumas ir konsultacijos yra teikiami tik per kalėjimų sistemą;

33. pabrėžia, kad yra labai daug neįgalumo formų, įskaitant žmones su judėjimo 
problemomis, regėjimo sutrikimais, klausos sutrikimais, psichikos sutrikimais, sergančius  
chroniškomis ligomis ir protine negalia; pabrėžia, kad, kaip ir dėl įvairių priežasčių 
diskriminuojami žmonės, įvairias neįgalumo formas turintys asmenys susiduria su 
išskirtinėmis problemomis;

34. reikalauja kovoti su psichikos problemų ir protinę negalią turinčių žmonių niekinimu, 
skatinti psichikos sveikatą ir gerą savijautą, užkirsti kelią psichikos sutrikimams ir didinti 
gydymo ir priežiūros išteklius;

35. ragina valstybes nares aktyviai įgyvendinti sveikatos sutrikimų dėl alkoholio, tabako ir 
neteisėtų narkotikų mažinimo politiką;

36. pripažįsta, kad piktnaudžiavimas alkoholiu arba narkotikų vartojimas gali privesti prie 
socialinės atstumties, vaikus ir šeimas stumti į skurdą, o vaikams sudaryti didesnės 
piktnaudžiavimo rizikos sąlygas; 

37. ragina valstybes nares tvirčiau užtikrinti įsipareigojimą įgyvendinti tikslą panaikinti vaikų 
skurdą;

38. mano, kad vaikus ir jų šeimas remiančios aukštos kokybės sveikatos ir socialinės 
paslaugos, įskaitant prieinamas vaikų priežiūros paslaugas ir įperkamų būstų 
prieinamumą, yra būtinos siekiant užkirsti kelią vaikų skurdui, socialinei atskirčiai ir 
diskriminacijai, juos mažinti ir neleisti skurdui plisti iš kartos į kitą;

39. ragina valstybes nares padidinti kredito unijų vaidmenį siekiant padėti unijoms siūlyti 
asmenims saugesnę ir sureguliuotą taupymo sistemą, skolintis pinigų ir įveikti ypač 
problemiškus asmeninius įsiskolinimus; 

40. ragina valstybes nares įgyvendinti prieš prekybą žmonėmis ir diskriminavimą nukreiptus 
teisės aktus ir ypač pasirašyti, ratifikuoti ir įgyvendinti Europos Tarybos konvenciją dėl 
veiksmų prieš prekybą žmonėmis;

41. ragina valstybes nares priimti teisės aktus, kuriais būtų užkirstas kelias neformalioms 
gaujoms išnaudoti pažeidžiamus darbuotojus, pasirašyti ir ratifikuoti JT konvenciją dėl 
visų migrantų darbuotojų teisių ir jų šeimų apsaugos;

42. ragina visas valstybes nares saugoti žmogaus teisėmis pagrįstą prieglobsčio politiką 
vadovaujantis JT konvencija dėl pabėgėlių statuso ir kitais atitinkamais žmogaus teisių 
teisės aktais, kartu užkirsti kelią prieglobsčio siekėjų priklausomybei nuo teikiamų 
pašalpų leidžiant jiems dirbti ir svarstyti teisėtų imigracijos kelių galimybę;
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43. reikalauja valstybių narių didesnį dėmesį skirti benamiams, ypač būstų, sveikatos 
priežiūros, švietimo ir užimtumo klausimais; 

44. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai, Socialinės apsaugos 
komitetui, taip pat valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams ir šalims kandidatėms.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pagrindinės pranešimo nuostatos

Pranešimu pritariama bendram principui, kuriuo grindžiamas Komisijos komunikatas 
„Socialinės tikrovės apžvalga“ (COM(2007)0063) ir jo tęsinys, t. y. palaikyti bendrą diskusiją 
dėl socialinės politikos vaidmens Europos Sąjungoje. Atsižvelgiant į tai, kad komunikate 
nurodoma, jog socialinės politikos darbotvarkės vidurio laikotarpio apžvalga bus papildyta 
diskusijos išvadomis, pranešime pažymima, kad Parlamentas turi būti informuotas apie 
diskusijos rezultatus ir apie Komisijos ketinimus šių rezultatų atžvilgiu įgyvendinant vidurio 
laikotarpio apžvalgą.

Pranešime pažymima, kad pagrindinės Europos Sąjungos vertybės ir pagrindinės visų asmenų 
teisės, nepaisant etninės kilmės, amžiaus, lyties, neįgalumo, lytinės orientacijos ir religijos, 
yra socialinė įtrauktis ir socialinė apsauga. 

Pranešime nurodoma, kad 72 milijonai Europos piliečių vis dar tebegyvena skurde ir 8 proc. 
Europos Sąjungos gyventojų kenčia nuo darbo nepritekliaus, o daugelyje valstybių narių 
neturtingųjų skaičius didėja.

Pranešime teigiama, kad dabar Europa yra daugiatautė, įvairų tikėjimą išpažįstanti visuomenė, 
todėl valstybės narės turi užtikrinti, kad teisės aktuose atsispindėtų ši visus asmenis nuo 
smurto, diskriminacijos ir įžeidinėjimo sauganti įvairovė. 

Pranešime pažymima, kad dėl prasto maitinimosi, nesveikos aplinkos neturtingesnėse srityse, 
netinkamų būstų ir streso skurdas ir nedarbas yra tiesiogiai susiję su prasta sveikata ir kad 
daugelyje valstybių narių skurdžioms bendruomenėms dažnai yra suteikiamas nepakankamas 
sveikatos priežiūros prieinamumas. 

Pranešime nurodoma, kad neįgalių asmenų (įskaitant asmenis su psichikos sutrikimais), 
vyresnio amžiaus asmenų ir etninių mažumų visoje Europoje nedarbo lygis išlieka per 
aukštas.

Pranešime pabrėžiama, kad užimtumas turi būti vertinamas kaip viena iš veiksmingiausių
apsaugos nuo skurdo ir socialinės atskirties priemonių; dėl to ragina Komisiją ir valstybes 
nares veiksmingai įgyvendinti Užimtumo direktyvą 78/2000/EB, kurioje nustatytas užimtumo 
vienodo vertinimo teisinis pagrindas. 

Pranešime pabrėžiama, kad prekių ir paslaugų prieinamumas turi būti kiekvieno ES piliečio 
teisė, ir dėl to ragina Europos Komisiją priimti specialias direktyvas tose srityse, kurios 
nepatenka į EB Sutarties 13 straipsnio teisėkūros reglamentavimo sritį, siekiant kovoti su 
diskriminacija, įskaitant neįgalumą, amžių, religiją arba tikėjimą bei lytinę orientaciją, 
įgyvendinant teises gauti prekes ir paslaugas;
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Pranešime raginama valstybes nares veiksmingiau įgyvendinti galiojančius ES teisės aktus 
užimtumo ir socialinės politikos srityse.

Pranešime pripažįstama, kad daugelyje valstybių narių asmenims yra sudaryta saugi 
minimalias pajamas užtikrinanti sistema, ir mano, kad valstybės narės, kurios netaiko šios 
sistemos, gali būti skatinamos įgyvendinti šią praktiką geriausios praktikos mainais.

Pranešime pažymima, kad valstybių narių lygiu būtina skatinti nustatytą atitinkamą minimalų 
darbo užmokestį ir kad dėl to darbas gali tapti finansiškai perspektyvus; bet pripažįsta, kad 
daugelyje valstybių narių jis yra labai mažas. 

Pranešime atsižvelgiama į ankstesnius Parlamento pranešimus, kuriuose pabrėžiama 
socialinės politikos svarba, nes ši politika turi vienodą statusą ir visapusiškai sąveikauja kaip 
trys Bendrijos politikos kertiniai kampai (ekonomika – užimtumas – socialinė politika).1  
Šiuo atžvilgiu Komisija turi sustiprinti ir patikslinti pradinį Lisabonos tikslą panaikinti skurdą 
nustatydama ES aiškų pagrindinį tikslą, kuriuo būtų mažinamas skurdo lygis pagal BVP iki 
2010 m. ir sudarydama socialinės įtraukties standartų rinkinį, pagal kurį būtų vertinami 
socialinės įtraukties strategijos rezultatai.2.  

Ataskaitoje „Socialinės tikrovės apžvalga“ nagrinėjami du Komisijos dokumentai: 
komunikatas dėl socialinės aprėpties ir socialinės apsaugos (COM(2007)013) ir komunikatas 
„Socialinės tikrovės apžvalga“ (COM(2007)0063).

Komunikato dėl socialinės aprėpties ir socialinės apsaugos santrauka

Atviras koordinavimo metodas (angl. OMC) leido pagerinti supratimą apie daugialypę 
atskirties ir skurdo prigimtį, nustatyti bendrą požiūrį į socialinės apsaugos reformas, paremtą 
prieinamumo, tinkamumo, kokybiškumo, modernizavimo ir tvarumo principais.
Sveikatos priežiūros ir ilgalaikės priežiūros klausimas sprendžiamas parodant, kad šios sritys 
tinkamos jose vykdyti politikos nuostatų mainus.

Kai kuriose nacionalinėse reformų programose taip pat daugiau dėmesio skiriama 
visuomenėje labiausiai socialiai pažeidžiamiems asmenims ir padėti vargingai gyvenančioms 
šeimoms pasinaudoti didėjančiu užimtumu.

Valstybės finansų tvarumui užtikrinti skirtos priemonės papildomos nuostatomis dėl 
labiausiai pažeidžiamų asmenų grupių apsaugos.
Būtina didesnė ir labiau pastebima sąveika Europos ir nacionaliniu lygmenimis.

  
1 Pešimas dėl Komisijos komunikato dėl socialinės politikos darbotvarkės, EMPL komitetas, pranešėja Anne 
E.M. Van Lancker, A5-0291/2000.
Pranešimas dėl socialinės padėties Europos Sąjungoje, EMPL komitetas, pranešėja Ilda Figueiredo, A6-
0035/2005. 
2 Pranešimas dėl 2006–2010 m. socialinės politikos darbotvarkės, EMPL komitetas, pranešėja Ria Oomen-
Ruijten, A6-0142/2005.
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Didesnis dėmesys turi būti teikiamas valstybėse narėse kovai su vaikų skurdu, nes nelabai 
tikėtina, kad gyvenantys skurde vaikai gaus darbą ateityje. 
Valstybės narės sprendžia šią problemą – didindamos šeimos pajamas, gerindamos galimybes 
gauti paslaugas, įskaitant tinkamą būstą, arba gindamos vaikų teises.
Pranešime nurodoma, kad vidutiniškai 15 proc. moksleivių anksti palieka mokyklą, tačiau kai 

kuriose šalyse tokie moksleiviai sudaro daugiau negu trečdalį jaunimo.
Kai kurios valstybės narės nustatė konkrečius tikslus ir taiko prevencines priemones 

(ikimokyklinis lavinimas, orientavimas ir konsultavimas, mokymas, stipendijų skyrimas) ir 
atlieka kompensuojamuosius veiksmus (pvz., mokyklos studijas nutraukusiems asmenims).

Šiuo atžvilgiu taip pat kova su jaunimo nedarbu lieka svarbi.  Daugelis valstybių narių plečia 
stažuočių taikymo sritį teikdamos asmeninę paramą arba veiksmingas alternatyvas po trumpo 
nedarbo laikotarpio, ypatingą dėmesį skirdamos socialiai skurdžioms sritims arba gerindamos 
populiarių priemonių prieinamumą.

Kalbant apie geografinius skirtumus, ES struktūriniai fondai remia sveikatos infrastruktūros 
pagerinimus neturtingiausiuose regionuose. Kad kokybės standartai būtų pagerinti  valstybės 
narės siekia įgyvendinti geresnį koordinavimą tarp medicininių paslaugų visais lygiais ir 
prevencinių programų plėtrą.

Komunikato „Socialinės tikrovės apžvalga“ santrauka

Globalizacija ir demografija – dvi pagrindinės Europos visuomenės vystymąsi lemiančios 
varomosios jėgos. Demografinė padėtis rodo, kad gyvename ilgiau ir sveikiau, bet dėl to kyla 
naujų problemų, pavyzdžiui, susijusių su išlaidomis senėjančiai visuomenei, vienodų sąlygų 
visoms kartoms sudarymu, didėjančia vaikų priežiūros ir darbo bei asmeninio gyvenimo 
pusiausvyros reikšme šeimos gyvenime, kartų santykiais ir nauja skurdo grėsme. 
Globalizacija kartu su naujomis technologijomis suteikia didžiulių augimo galimybių. Tačiau, 
kad pasinaudotų šiomis galimybėmis ir prisitaikytų prie tradicinių pramonės darbo vietų 
nykimo, žmonės turi tinkamai pasirengti – įgyti išsilavinimą ir profesinį pasirengimą.

Atnaujintoje Lisabonos strategijoje pagrindinis dėmesys skiriamas ne tik ekonominės veiklos 
rezultatams ir konkurencingumui, bet ir didesnės socialinės sanglaudos kūrimui bei tvarumo 
socialinei dimensijai.
Įgyvendindama  strategiją, ES kartu su valstybėmis narėmis – joms ir toliau tenka didžiausia 

atsakomybė už savo politikos formavimą – nustato, kokią politiką reikia taikyti norint 
geriausiai suderinti ir skatinti gerovę ir solidarumą, kuriais grindžiama Lisabonos vizija. Taigi 
Lisabonos strategija suteikė galimybę bendrai apsvarstyti socialinius klausimus plačiąja 
prasme, pavyzdžiui, aptarti tradicinius darbo rinkos lankstumo ir gerovės valstybės reformos 
klausimus bei su švietimo ir profesinio mokymo sistemomis susijusias problemas.

Daugelis praeityje sukurtų socialinės politikos iniciatyvų buvo skirtos pramoninei 
visuomenei. Šiandien Europos visuomenė vis labiau remiasi žiniomis ir yra orientuota į 
paslaugas, o jos socialinė padėtis ir susijusios socialinės problemos dar nėra gerai 
suprantamos ir išsamiai analizuojamos.
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Socialinės tikrovės apžvalga siekiama paskatinti diskusiją apie Europos socialinę padėtį ir 
įvertinti socialines problemas; ji taip pat papildys socialinės politikos darbotvarkės tarpinę 
peržiūrą.


