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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par sociālās aizsardzības un sociālās iekļaušanas 2007. gada ziņojumu
(2007/0000(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Priekšlikums kopīgajam ziņojumam par sociālo 
aizsardzību un sociālo iekļaušanu 2007. gadā” COM(2007)0013),

– ņemot vērā ANO Konvenciju par bērna tiesībām,
– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas 2002. gada Starptautisko rīcības plānu 

saistībā ar novecošanu,
– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par Lisabonas stratēģijas sociālās dimensijas 

stiprināšanu — atklātās koordinācijas iekļaušana sociālās aizsardzības jomā 
(COM(2003)0261),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par sociālās aizsardzības modernizāciju, lai attīstītu 
augstas kvalitātes, pieejamu un ilgtspējīgu veselības aprūpi un ilgtermiņa aprūpi —
atbalsts valsts stratēģijām, kurās izmanto „atklāto koordinācijas metodi” 
(COM(2004)0304),

– ņemot vērā Komisijas Zaļo grāmatu „Jauna solidaritāte paaudžu starpā saistībā ar 
demogrāfiskām izmaiņām” (COM(2005)0094),

- ņemot vērā ANO Konvenciju par invalīdu tiesībām,
– ņemot vērā tā 2002. gada 11. jūnija rezolūciju par Komisijas paziņojumu Padomei, 

Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu 
komitejai — kopīgais ziņojuma projekts par sociālo integrāciju 1,

– ņemot vērā tā 2003. gada 5. jūnija rezolūciju par atklāto koordinācijas metodi2,
– ņemot vērā tā 2003. gada 24. septembra rezolūciju attiecībā uz Komisijas un Padomes 

kopīgo ziņojumu par pienācīgām un ilgtspējīgām pensijām3,
– ņemot vērā 2006. gada 30. novembra rezolūciju par invalīdu stāvokli paplašinātajā 

Eiropas Savienībā: Eiropas rīcības plāns 2006.–2007. gadam 4,
– ņemot vērā Parlamenta 2006. gada 23. marta rezolūciju par demogrāfiskās situācijas 

izmaiņām un paaudžu solidaritāti5,
– ņemot vērā 2006. gada 6. septembra rezolūciju par iedzīvotāju garīgās veselības 

uzlabošanu, veidojot Eiropas Savienības stratēģiju par garīgo veselību 6,
– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

  
1 OV C 261 E, 30.10.2003., 136. lpp.
2 OV C 68 E, 18.3.2004., 604. lpp.
3 OV C 77 E, 26.3.2004., 251. lpp.
4 Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0527.
5 Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0115.
6 Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0341.
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– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu (A6-0000/2007),
A. tā kā Eiropadomes sanāksmē Lisabonā 2000. gada martā vienojās stiprināt sociālo 

kohēziju un apkarot sociālo atstumtību;
B. tā kā 2000. gada Eiropadomes sanāksmē Nicā dalībvalstis apņēmās līdz 2010. gadam 

ievērojami un izmērojami samazināt nabadzību un sociālo atstumtību;
C. tā kā sociālā aizsardzība un sociālā iekļaušana ir viena no Eiropas Savienības 

pamatvērtībām un pieder pie visu personu pamattiesībām neatkarīgi no etniskās 
izcelsmes, vecuma, dzimuma, invaliditātes, seksuālās orientācijas un reliģiskās 
pārliecības;

D. tā kā 72 miljoni Eiropas pilsoņu joprojām dzīvo nabadzībā un 8 % no ES cieš no tās, un 
daudzās ES dalībvalstīs palielinās plaisa starp bagātajiem un nabadzīgajiem;

E. tā kā pašreizējā Eiropa ir etniskā un ticību ziņā daudzveidīga sabiedrība; dalībvalstīm ir 
jānodrošina, lai viņu tiesību akti atspoguļotu šo daudzveidību, aizsargājot visas personas 
no vardarbības, diskriminācijas un iebiedēšanas;

F. tā kā iespēju trūkuma, nevienlīdzības, nabadzības un sociālās atstumtības sekas ir 
savstarpēji saistītas, pieprasot dalībvalstu līmenī izstrādāt saskaņotu stratēģiju, kurā tiktu 
pievērsta uzmanība ne tikai ienākumiem un bagātībai, bet arī tādiem jautājumiem, kā, 
piemēram, nodarbinātība, izglītība, veselības aprūpes pakalpojumi un nākamo paaudžu 
dzīves izredzes;

G. tā kā nabadzību un bezdarbu saista ar vāju veselības stāvokli tādu faktoru dēļ, kā 
nepilnvērtīgs uzturs, sliktāka vide nabadzīgās zonās, nepiemērots mājoklis un stress, kā 
arī tas, ka trūcīgām kopienām daudzās dalībvalstīs nav atbilstošas pieejas veselības 
aprūpei;

H. tā kā nabadzība un nevienlīdzība neproporcionāli iespaido sievietes; sieviešu vidējie 
ienākumi veido tikai 55 % no vīriešu ienākumu apjoma, turklāt tikai nedaudzām 
sievietēm personīgi ir piešķirtas pilnas valsts pensijas;

I. tā kā invalīdu, tostarp cilvēku ar garīgās veselības traucējumiem, vecāka gadagājuma 
cilvēku un etnisko minoritāšu bezdarba līmenis visā Eiropas Savienībā ir nepieņemami 
augsts;

I. Vispārīgi jautājumi
1. aicina dalībvalstis optimāli izmantot atklātās koordinācijas metodes potenciālu; 

2. uzsver, ka nabadzības un sociālās atstumtības izskaušanai arī turpmāk jābūt Eiropas 
Savienības politiskajai prioritātei;

3. uzsver, ka nodarbinātība jāuzskata par visefektīvāko nodrošinājumu cīņā pret nabadzību 
un sociālo atstumtību; tādēļ aicina Komisiju un dalībvalstis efektīvi īstenot 
Nodarbinātības direktīvu 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai 
attieksmei pret nodarbinātību un profesiju;

4. uzsver, ka nepieciešams iekļaut ikviena ES pilsoņa tiesībās piekļuvi precēm un 
pakalpojumiem un tādēļ aicina Eiropas Komisiju ierosināt konkrētas direktīvas visām 
jomām, kuras nav ietvertas EK Līguma 13. pantā, lai apkarotu diskrimināciju saistībā ar 
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piekļuvi precēm un pakalpojumiem invaliditātes, vecuma, reliģiskās pārliecības, vai 
seksuālās orientācijas dēļ;

5. aicina dalībvalstis efektīvāk īstenot spēkā esošos ES tiesību aktus nodarbinātības un 
sociālās politikas jomā; 

6. uzsver, ka cilvēkiem izglītības un apmācības rezultātā ir jābūt pienācīgi sagatavotiem, lai 
viņi spētu izmantot šīs iespējas savā labā un piemēroties tam, ka pazūd tradicionālās 
darba vietas rūpniecībā;

II. Sociālā iekļaušana  
7. uzskata, ka ir jāturpina un jāpalielina pūles, lai izskaustu nabadzību un sociālo atstumtību 

to cilvēku situācijas uzlabošanai, kuriem visvairāk draud nabadzība un sociālā atstumtība, 

8. atzīst, ka daudzās dalībvalstīs personām ir garantēts ienākumu minimums, un sagaida, ka, 
apmainoties ar labāko praksi, tās dalībvalstis, kuras nav paredzējušas šādas garantijas, 
varētu tās ieviest;

9. atzīst, ka sociālās palīdzības klauzulas gadījumā dalībvalstīm ir pienākums nodrošināt to, 
lai pilsoņi to izprot un spēj izmantot savas tiesības;

10. atzīmē, ka jāmudina dalībvalstu mērogā noteikt pietiekami lielu minimālo darba algu, kas 
varētu sekmēt nodarbinātības finansiālo noturību; taču atzīst, ka daudzās dalībvalstīs 
minimālā darba alga ir ļoti zema; 

11. uzskata, ka ir būtiski, lai dalībvalstis palīdzētu cilvēkiem atgriezties darbā, nodrošinot 
individuālu, mērķtiecību palīdzību un atbalstu pašapziņas palielināšanai un jaunu iemaņu 
apgūšanai; 

12. aicina dalībvalstis risināt daudzkārtējas diskriminācijas problēmu, kura nopietnā un bieži 
nepamanītā veidā ietekmē sociālo iekļaušanu;

13. uzskata, ka labas kvalitātes vietējās kopienas veselības un sociālai aprūpei, kuru 
iespējamības robežās izveido sadarbībā ar saņēmējiem un pacientiem, var būt liela 
nozīme cīņā pret nabadzību un sociālo atstumtību;

14. uzsver, ka nabadzība un noziedzība ir savstarpēji cieši saistītas komplicētā veidā; ka 
ieslodzīšanas cietumā bez atbilstīgas rehabilitācijas un izglītības bieži tikai palielina 
sociālo atstumtību un bezdarbu;

15. uzskata, ka pienācīgu un cenas ziņā pieejamu mājokļu trūkums visās dalībvalstīs lielā 
mērā veicina cilvēku iegrimšanu nabadzībā un strupceļā;

16. aicina dalībvalstis parakstīt un ratificēt ANO Konvenciju par invalīdu tiesībām un tās 
fakultatīvo protokolu;

17. atzinīgi vērtē invalīdu atteikšanos no speciālām iestādēm taču atzīmē, kas tas prasa 
atbilstošu vietējās kopienas pakalpojumu līmeni, atbalstot neatkarīgu dzīvošanu, tiesības 
un individuālu palīdzību, tiesības kontrolēt personīgo budžetu un pilnvērtīgu iesaistīšanos 
dalībvalstu sabiedrībās;

18. uzskata, ka ir nepieļaujami būvēt invalīdiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem 
nepieejamas jaunas infrastruktūras, izmantojot Eiropas Reģionālās attīstības fondu un 
citus struktūrfondus;
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19. aicina dalībvalstis noteikt un pievērsties problēmām, ar ko saskaras aprūpētāji, kuri 
daudzos gadījumos nevar iesaistīties darba tirgū;

20. aicina dalībvalstis mudināt, lai valsts darba devēji panāk, ka to darba vietas vairāk pārstāv 
kopienas, uz kurām attiecas sniegtie pakalpojumi;

21. uzsver, ka dalībvalstīm jāveicina visaptverošu vietējo, reģionālo un valsts novecošanās 
stratēģiju izstrāde un īstenošana;

22. aicina Komisiju un dalībvalstis paredzēt pietiekamus līdzekļus, lai veicinātu pieejamību 
mūžizglītības programmām, kas novērstu vecāka gadagājuma cilvēku izslēgšanu no darba 
tirgus un veicinātu nepārtrauktu viņu līdzdalību sociālajā, kultūras un sabiedriskajā dzīvē;

23. mudina dalībvalstis, kuras jau to nav izdarījušas, veikt pasākumus, kas sekmētu 
individuālas aprūpes sniegšanu par velti vecāka gadagājuma cilvēkiem, invalīdiem un 
personām ar ilgtermiņa veselības traucējumiem;

24. aicina dalībvalstis apmainīties ar labu praksi, lai novērstu izglītības pārtraukšanu agrā 
vecumā, un atvieglot pāreju no skolas uz darbu;

25. mudina dalībvalstis nodrošināt savu pilsoņu rakstīt un lasīt prasmi un iemaņas un 
zināšanas lietderīgas nodarbinātības iegūšanai;

26. atzīmē, ka par spīti apsveicamai virzībai uz lielāku dalību augstākajā izglītībā, 
dalībvalstis jāmudina saglabāt un ieviest stažēšanos darbā; 

27. mudina dalībvalstis un Eiropas Komisiju nejaukt ekonomisko migrāciju ar patvēruma 
meklēšanu, kā arī abus iepriekš minētos ar nelegālo imigrāciju;

III.Sociālā aizsardzība 
28. uzskata, ka aktīvāk jāvēršas pret vardarbību ģimenē un bērnu un vecāka gadagājuma 

cilvēku ļaunprātīgu izmantošanu;
29. aicina dalībvalstis izstrādāt konstruktīvāku pieeju politikai narkotiku jomā, vairāk 

uzsverot izglītību un atkarības ārstēšanu, nevis kriminālus sodus; 
30. mudina labāk apmainīties ar paraugpraksi visā ES hronisku slimību diagnozē, profilaksē 

un ārstēšanā;
31. aicina dalībvalstis piešķirt prioritāti valsts pasākumiem veselības aprūpes jomā, kas 

nepārprotami cenšas novērst nevienlīdzību veselības aprūpē un piekļuvē veselības 
aprūpei daudzu etnisko minoritāšu kopienās;

32. atzīmē, ka visās dalībvalstīs alkohola un narkotisko vielu ļaunprātīga izmantošana var 
radīt noziegumus, bezdarbu un sociālo atstumtību; nav pieņemami, ka daudziem vienīgais 
ceļš kā piekļūt šādai ārstēšanai un padomiem ved cauri cietuma sistēmai;

33. uzsver, ka ir daudzas invaliditātes formas, tostarp kustību traucējumi, redzes traucējumi, 
dzirdes traucējumi, garīgās veselības problēmas, hroniskas slimības un mācīšanās spēju 
traucējumi; uzsver, ka cilvēkiem ar vairākām invaliditātēm ir īpaši lielas problēmas, tāpat 
kā cilvēkiem, kuri tiek vairākos veidos diskriminēti;

34. aicina nepieļaut garīgi slimo un personu ar mācīšanās spēju traucējumiem stigmatizāciju, 
pieprasa garīgās veselības un labklājības veicināšanu, garīgo traucējumu novēršanu, kā 
arī lielākus līdzekļus ārstēšanai un aprūpei;
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35. aicina dalībvalstis aktīvi īstenot politiku to veselības traucējumu samazināšanai, kurus 
izraisa alkohols, tabaka un narkotikas;

36. atzīst, ka nepareiza alkohola vai narkotiku lietošana var izraisīt sociālu atstumtību un 
novest bērnus un ģimenes nabadzības strupceļā, kā arī pakļaut bērnus lielākam 
vardarbības riskam; 

37. aicina dalībvalstis panākt lielāku apņemšanos bērnu nabadzības samazināšanai;

38. uzskata, ka augstas kvalitātes veselības un sociālajiem pakalpojumiem, sniedzot atbalstu 
bērniem un viņu ģimenēm, tostarp cenu ziņā pieejamai bērnu aprūpei un pieejamiem 
mājokļiem ir izšķirīga nozīme bērnu nabadzības, sociālās atstumtības un diskriminācijas 
novēršanā un samazināšanā, kā arī, lai novērstu nabadzības pāriešanu no paaudzes 
paaudzē;

39. aicina dalībvalstis palielināt krājaizdevu sabiedrību nozīmi, lai palīdzētu piedāvāt 
personām drošu un reglamentētu vidi naudas uzkrājumiem un aizdevumiem, kā arī lai 
cīnītos pret individuālo parādu radītajām aizvien lielākajām problēmām;

40. aicina dalībvalstis īstenot likumdošanu cilvēku tirdzniecības un diskriminācijas 
izskaušanas jomā un jo īpaši parakstīt, ratificēt un īstenot Eiropas Padomes Konvenciju 
par cīņu pret cilvēku tirdzniecību;

41. aicina dalībvalstis īstenot tiesību aktus, lai novērstu mazaizsargātu darba ņēmēju 
ekspluatāciju piespiedu darbā, un aicina parakstīt un ratificēt ANO Konvenciju par 
viesstrādnieku un viņu ģimenes locekļu aizsardzību;

42. mudina dalībvalstis nodrošināt patvēruma politiku, kas balstītos uz cilvēktiesībām, 
saskaņā ar ANO Konvenciju par bēgļa statusu un citām attiecīgajām cilvēktiesībām, 
vienlaikus strādājot, lai pārtrauktu patvēruma meklētāju atkarību no pabalstiem, ļaujot 
viņiem strādāt, un apsvērt legālu imigrācijas ceļu attīstību;

43. prasa, lai dalībvalstis pievērstu lielāku uzmanību bezpajumtniekiem, it īpaši saistībā ar 
pieeju mājokļiem, veselības aprūpei, izglītībai un nodarbinātībai;

44. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Sociālās aizsardzības 
komitejai un dalībvalstu un kandidātvalstu valdībām un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Galvenie secinājumi, kas izriet no ziņojuma

Ziņojumā atbalsta Komisijas paziņojuma „Sociālās realitātes analīze” (COM(2007)0063) 
vispārējo pieeju un tās koordināciju, tas ir, apspriest kopumā Eiropas Savienības sociālās 
politikas lomu. Ņemot vērā, ka paziņojumā konstatēts, ka apspriedes secinājumi būs spēkā arī 
sociālās politikas darba kārtības vidusposma pārskatā, ziņojumā atzīmēts, ka Eiropas 
Parlaments jāinformē par apspriedes rezultātiem, kā arī par to, kāda būs Komisijas rīcība 
attiecībā uz vidusposma pārskatu.

Ziņojumā atzīmē, ka sociālā iekļaušana un sociālā aizsardzība ir Eiropas Savienības 
pamatvērtības un visu iedzīvotāju pamattiesības neatkarīgi no etniskās izcelsmes, vecuma, 
dzimuma, darba spējām, seksuālās orientācijas un reliģiskās piederības.

Ziņojumā atzīmē, ka 72 miljoni Eiropas pilsoņu joprojām dzīvo nabadzībā un 8 % ES cieš no 
bezdarba, bet plaisa starp bagātajiem un nabadzīgajiem daudzās ES dalībvalstīs pieaug.

Ziņojumā atzīmē, ka Eiropā šodien pastāv etniski un reliģiski daudzveidīga sabiedrība un ka 
dalībvalstīm jānodrošina šīs daudzpusības atspoguļošana likumos, aizsargājot visus 
iedzīvotājus no vardarbības, diskriminācijas un vajāšanas.

Ziņojumā atzīmē, ka nabadzība un bezdarbs ir saistīti ar vāju veselību, kam par iemeslu ir tādi 
faktori kā nepilnvērtīgs uzturs, sliktāki vides apstākļi nabadzīgākajās teritorijās, neatbilstīgi 
mājokļi un stress, kā arī tas, ka daudzās dalībvalstīs trūkumcietēju kopienām bieži vien ir 
grūtības nodrošināt veselības aprūpi.

Ziņojumā atzīmē, ka visā Eiropas Savienībā joprojām ir nepieļaujami augsts bezdarba līmenis 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (tostarp personām ar garīgās veselības traucējumiem), 
vecākiem cilvēkiem un etniskajām minoritātēm.

Ziņojumā uzsver, ka nodarbinātība jāuzskata par vienu no efektīvākajiem aizsardzības 
līdzekļiem pret nabadzību un sociālo izolētību, un tāpēc aicina Komisiju un dalībvalstis 
efektīvi ieviest Nodarbinātības direktīvu 78/2000/EK, kas paredz tiesisku sistēmu vienlīdzīgai 
attieksmei pret nodarbinātību.

Ziņojuma uzsver, ka piekļuvei precēm un pakalpojumiem jābūt katra ES pilsoņa tiesībām, un 
tāpēc aicina Eiropas Komisiju izstrādāt konkrētas direktīvas visās jomās, kas nav iekļautas EK 
Līguma 13. panta likumos, lai apkarotu diskrimināciju piekļuvē precēm un pakalpojumiem, 
kas saistīta ar darba spējām, vecumu, reliģisko piederību vai ticību, vai seksuālo orientāciju.

Ziņojumā aicina dalībvalstis efektīvāk īstenot pašreizējos ES tiesību aktus nodarbinātības un 
sociālās politikas jomā.

Ziņojumā atzīts, ka daudzās dalībvalstīs iedzīvotājiem nodrošina praksi, kas garantē 
minimālos ienākumus, un uzskatīts, ka, izmantojot labākās pieredzes apmaiņu, dalībvalstis, 
kurās šādas prakses nav, jāmudina to ieviest.
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Ziņojumā konstatēts, ka dalībvalsts līmenī jāveicina pienācīgas minimālās algas noteikšana un 
ka tā palīdzēs nodrošināt darbavietu finansiālo dzīvotspēju, bet atzīts, ka daudzās dalībvalstīs 
šis process ir ļoti zemā līmenī.

Ziņojumā ņemti vērā iepriekšējie Eiropas Parlamenta ziņojumi, kuros uzsvērts, cik svarīgs ir 
sociālās politikas vienlīdzīgs statuss un pilnīga mijiedarbība Kopienas politikas trijstūrī 
(ekonomika, nodarbinātība, sociālās politikas virzieni)1. Šajā sakarā Komisijai jāievieš un 
jāizskaidro sākotnējais Lisabonas stratēģijas mērķis – nabadzības izskaušana, pieņemot 
skaidru ES vispārējo mērķi – līdz 2010. gadam samazināt nabadzības līmeni, nosakot to 
salīdzinājumā ar IKP, un attīstīt sociālās iekļaušanas standartu kompleksu, pēc kuriem 
jānosaka sociālās iekļaušanas stratēģijas rezultāti2.

Ziņojums „Sociālās realitātes analīze” skar divus Komisijas dokumentus: Paziņojumu par 
sociālo aizsardzību un sociālo iekļaušanu (COM(2007)013) un Paziņojumu par sociālās 
realitātes analīzi (COM(2007)063).

Paziņojuma par sociālo aizsardzību un sociālo iekļaušanu kopsavilkums

Atvērtā koordinācijas metode (AKM) ir padziļināti atklājusi izolācijas un nabadzības kopējos 
cēloņus un pastiprinājusi vienotu pieeju sociālās aizsardzības reformām, kas pamatojas uz 
tādiem principiem kā pieejamība, atbilstība, kvalitāte, modernizācija un ilgtspējība. Arī 
veselības aprūpe un ilgtermiņa aprūpe ir vērā ņemama politikas virzienu pieredzes apmaiņā;
kopīga mērķu apspriešana var uzlabot politikas efektivitāti un veselības aprūpes pakalpojumu 
sniegšanu dalībvalsts līmenī.

Dažas valstu reformu programmas ietver stingrākas saistības attiecībā uz sabiedrībā vismazāk 
aizsargātajām personām, palīdzot trūcīgām ģimenēm gūt labumu no nodarbinātības 
pieauguma. Līdztekus pasākumiem valsts finanšu ilgtspējas nodrošināšanai ieviesti noteikumi 
visneaizsargātāko grupu aizsardzībai. Pastiprināta un uzskatāmāka mijiedarbība ir 
nepieciešama Eiropas un dalībvalsts līmenī.

Lielāka nozīme dalībvalstīs jāpiešķir cīņai pret bērnu nabadzību, jo bērniem no trūcīgām 
ģimenēm ir mazākas iespējas dabūt darbu nākotnē. Dalībvalstīm ieteikts veikt šādus 
pasākumus: palielināt ģimeņu ienākumus, uzlabot piekļuvi pakalpojumiem, aizstāvēt bērnu 
tiesības. Ziņojums parāda, ka vidēji 15 % studējošo pamet mācību iestādi priekšlaicīgi, bet 
dažās valstīs šī problēma skar vairāk nekā trešdaļu jauniešu. Dažās dalībvalstīs ir izvirzīti 
konkrēti uzdevumi un uzsākti profilaktiski pasākumi šīs problēmas risināšanai (pirmsskolas 
iestāžu izglītība, profesionālā orientācija un konsultācijas, privātapmācība, stipendijas), kā arī 
tiek veikti kompensējoši pasākumi (piem., pieaugušo izglītība).

Šajā sakarā joprojām svarīga ir arī cīņa pret jauniešu bezdarbu. Daudzās dalībvalstīs paplašina 
  

1 Ziņojums par Komisijas paziņojumu par sociālās politikas darba kārtību, Nodarbinātības un sociālo lieto 
komiteja, referente Anne E.M. Van Lancker, A5-0291/2000.
Ziņojums par sociālo situāciju Eiropas Savienībā, Nodarbinātības un sociālo lieto komiteja, referente Ilda 
Figueiredo, A6-0035/2005.
2 Ziņojums par sociālās politikas darba kārtību laika posmam no 2006. gada līdz 2010. gadam, Nodarbinātības 
un sociālo lieto komiteja, referente Ria Oomen-Ruijten, A6-0142/2005.
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mācekļu sistēmu, nodrošinot individuālu atbalstu vai aktīvas alternatīvas pēc īsiem bezdarba 
periodiem, vēršot uzmanību uz sociāli atpalikušajām teritorijām vai uzlabojot piekļuvi 
progresīviem pasākumiem.

Attiecībā uz ģeogrāfisko nevienlīdzību ES struktūrfondi atbalsta uzlabojumus veselības 
aprūpes infrastruktūrā nabadzīgākajos reģionos. Lai veicinātu kvalitātes standartus, 
dalībvalstis tiecas pēc visu medicīnas pakalpojumu līmeņu labākas koordinācijas un 
profilaktisko programmu attīstības.

Paziņojuma par sociālās realitātes analīzi kopsavilkums

Globalizācija un demogrāfija ir divi galvenie virzītājspēki, kas veido Eiropas sabiedrības 
attīstību. Demogrāfiskās tendences nozīmē ilgāku un veselīgāku mūžu un izvirza tādus 
jautājumus kā novecojošas sabiedrības jauni izdevumi, paaudžu līdztiesība, bērnu aprūpes 
augošā nozīme un darba un sadzīves sabalansēšana ilgtspējīgā ģimenes dzīvē, attiecības starp 
paaudzēm un jauni nabadzības riski. Globalizācija apvienojumā ar jaunajām tehnoloģijām 
paver milzīgu izaugsmes potenciālu. Bet, lai izmantotu šīs iespējas un piemērotos tradicionālo 
rūpniecisko profesiju izzušanai, iedzīvotājiem nepieciešama izglītība un apmācība.

Atjaunotā Lisabonas stratēģija vērš uzmanību ne tikai uz ekonomisko sniegumu un 
konkurētspēju, bet arī uz lielākas sociālās kohēzijas radīšanu un ilgtspējības sociālo 
dimensiju. Ar šo stratēģiju ES iesaista dalībvalstis, kurām joprojām ir noteicošā loma savas 
politikas veidošanā, lai kopīgi noteiktu politikas virzienus, kas vislabāk nodrošinātu labklājību 
un solidaritāti un veicinātu to uzplaukumu. Tādējādi Lisabonas stratēģija ir uzsākusi kopīgu 
skatījumu uz sociālajiem jautājumiem ļoti plašā nozīmē, iekļaujot gan tradicionālos 
jautājumus par darba tirgu elastību un labklājības valsts reformu, tostarp pensijām, gan arī 
jautājumus attiecībā uz izglītību un apmācības sistēmām.

Jau agrāk industriālajai sabiedrībai tika uzsāktas daudzas sociālās politikas iniciatīvas. Pašlaik 
sabiedrība Eiropā kļūst par aizvien vairāk uz zināšanām balstītu un uz pakalpojumiem 
orientētu sabiedrību, kurā sociālā situācija un sociālie uzdevumi ir vājāk izprotami un 
analizēti.

Tāpēc sociālās realitātes analīzes uzdevums ir aktuālo sociālo mērķu novērtējuma attīstīšana 
un diskusiju uzsākšana par Eiropas sociālo situāciju, kas būs spēkā arī sociālās politikas darba 
kārtības vidusposma pārskatā.


