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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over sociale bescherming en sociale integratie 2007 
(000/000(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie “Voorstel voor het gezamenlijk verslag over 
sociale bescherming en sociale integratie 2007” (COM(2007)0013),

– gezien de overeenkomst van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind,
– gezien het Internationaal Actieplan over Vergrijzing van de Verenigde Naties van 2002,

– gezien de mededeling van de Commissie “De sociale dimensie van de strategie van 
Lissabon versterken: de open coördinatie stroomlijnen op het gebied van de sociale 
bescherming” (COM(2003)0261),

– gezien de mededeling van de Commissie “Modernisering van de sociale bescherming 
voor de ontwikkeling van hoogwaardige, toegankelijke en duurzame gezondheidszorg 
en langdurige zorg: steun aan de nationale strategieën door middel van de ‘open 
coördinatiemethode’” (COM(2004)0304),

– gezien het Groenboek van de Commissie getiteld “Demografische veranderingen: naar 
een nieuwe solidariteit tussen de generaties” (COM(2005)0094),

- gezien het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 11 juni 2002 over de mededeling van de 
Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en 
het Comité van de Regio’s: ontwerpverslag over sociale integratie1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 5 juni 2003 over de toepassing van de open 
coördinatiemethode2,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 24 september 2003 over het gezamenlijk door 
de Commissie en de Raad uitgebrachte verslag over toereikende en duurzame 
pensioenen3,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 30 november 2006 over de situatie van 
personen met een handicap in de uitgebreide Europese Unie: het Europees actieplan 
2006-20074,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 23 maart 2006 over demografische 
vraagstukken en de solidariteit tussen de generaties5,

  
1 PB C 261 E, van 30.10.2003, blz. 136.
2 PB C 68 E, van 18.3.2004, blz. 604.
3 PB C 77 E, van 26.3.2004, blz. 251.
4 Goedgekeurde teksten, P6_TA(2006)0527.
5 Goedgekeurde teksten, P6_TA(2006)0115.
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– onder verwijzing naar zijn resolutie van 6 september 2006 “De geestelijke gezondheid 
van de bevolking verbeteren. Naar een strategie inzake geestelijke gezondheid voor de 
Europese Unie”1,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
(A6-0000/2007),

A. overwegende dat de Europese Raad van Lissabon in maart 2000 is overeengekomen 
sociale samenhang te versterken en sociale uitsluiting te bestrijden,

B. overwegende dat de lidstaten tijdens de Europese Raad van Nice in 2000 beloofd hebben 
om vóór het jaar 2010 armoede en sociale uitsluiting significant te verkleinen,

C. overwegende dat sociale integratie en sociale bescherming fundamentele waarden zijn 
van de Europese Unie en een grondrecht voor elk individu, ongeacht etnische oorsprong, 
leeftijd, sekse, seksuele geaardheid en godsdienst,

D. overwegende dat 72 miljoen Europese burgers in armoede leven, 8% van de EU-burgers 
te maken heeft met inkomensongelijkheden en de kloof tussen rijk en arm in veel EU-
lidstaten groter wordt,

E. overwegende dat het Europa van vandaag een multi-etnische samenleving is met veel 
verschillende godsdiensten; lidstaten moeten ervoor zorgen dat die diversiteit wordt 
weerspiegeld in hun wetgeving en dat alle personen worden beschermd tegen geweld, 
discriminatie en pesterijen,

F. overwegende dat de gevolgen van ongelijkheid, armoede, sociale uitsluiting en een 
gebrek aan kansen met elkaar samenhangen en de lidstaten daarom op nationaal niveau 
een samenhangende strategie nodig hebben die niet alleen gericht is op inkomen en 
welvaart, maar ook op kwesties als toegang tot werk, onderwijs, gezondheidszorg en de 
levensveranderingen van toekomstige generaties,

G. overwegende dat armoede en werkloosheid in verband zijn gebracht met een slechte 
gezondheid als gevolg van slechte eetgewoontes, een slechter milieu in armere gebieden,
huisvestingsproblemen en stress en dat gezondheidszorg in veel lidstaten slecht 
toegankelijk is voor bewoners van achterstandsbuurten,

H. overwegende dat armoede en ongelijkheid buitenproportionele gevolgen hebben voor 
vrouwen. Het gemiddelde inkomen van vrouwen bedraagt slechts 55% van dat van 
mannen, terwijl vrouwen wel recht hebben op een volledig pensioen,

I. overwegende dat de werkloosheid onder personen met een handicap, waaronder personen 
met psychische problemen, ouderen en etnische minderheden, in de gehele Europese 
Unie onaanvaardbaar hoog is.

I Algemene punten
1. roept de lidstaten op zo goed mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheden die de 

open coördinatiemethode biedt;

  
1 Goedgekeurde teksten, P6_TA(2006)0341.
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2. benadrukt dat het uitroeien van armoede en sociale uitsluiting een politieke prioriteit 
moeten blijven voor de Europese Unie;

3. benadrukt dat werkgelegenheid één van de beste garanties is om armoede en sociale 
uitsluiting te voorkomen; verzoekt de Commissie en de lidstaten daarom om de 
werkgelegenheidsrichtlijn 78/2000/EG, welke een juridisch kader biedt voor gelijke 
behandeling in arbeid en beroep, ten uitvoer te leggen;

4. benadrukt dat elke EU-burger recht zou moeten hebben op toegang tot goederen en 
diensten en verzoekt de Europese Commissie daarom om specifieke richtlijnen op te 
stellen voor alle kwesties die niet onder artikel 13 van het EG-Verdrag vallen, om 
discriminatie bij de toegang tot goederen en diensten op grond van handicap, leeftijd, 
godsdienst en overtuiging of seksuele geaardheid te bestrijden;

5. roept de lidstaten op bestaande EU-wetgeving op het gebied van werkgelegenheid en 
sociaal beleid op efficiëntere wijze ten uitvoer te leggen;

6. benadrukt dat mensen onderwijs en opleiding nodig hebben om van deze mogelijkheden 
gebruik te maken en om zich aan te passen aan het feit dat traditionele industriële banen 
langzamerhand verdwijnen;

II Sociale integratie
7. is van mening dat pogingen om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden dienen te 

worden voortgezet en uitgebreid, om de situatie van diegenen die het meest met armoede 
en uitsluiting worden bedreigd te verbeteren;

8. erkent dat veel lidstaten een vangnet hebben waardoor mensen een gegarandeerd 
inkomen kunnen ontvangen en is van mening dat lidstaten die hier niet in voorzien door 
het uitwisselen van beste praktijken kunnen worden aangemoedigd hun burgers ook een 
dergelijk vangnet te bieden;

9. erkent dat indien burgers recht hebben op sociale bijstand de lidstaten ervoor dienen te 
zorgen dat de burgers hun rechten begrijpen en toegang hebben tot de bijstand;

10. merkt op dat de lidstaten moeten worden aangemoedigd op nationaal niveau een 
fatsoenlijk minimumloon in te stellen waardoor het hebben van een baan financieel de 
moeite waard is; erkent echter dat het minimumloon in veel lidstaten zeer laag is;

11. is van mening dat het van essentieel belang is dat lidstaten hun burgers helpen weer aan 
het werk te gaan, door ervoor te zorgen dat zij persoonlijke, doelgerichte hulp en steun 
ontvangen waarmee hun zelfvertrouwen kan groeien en zij nieuwe vaardigheden kunnen 
opdoen;

12. roept de lidstaten op het probleem van meervoudige discriminatie aan te pakken, 
aangezien het ernstige en vaak onopgemerkte gevolgen heeft voor sociale integratie;

13. is van mening dat hoogkwalitatieve eerstelijns gezondheidszorg en sociale zorg, zo 
mogelijk ontwikkeld in samenspraak met gebruikers en patiënten, een belangrijke rol kan 
spelen bij de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting;

14. merkt op dat er een sterk en complex verband bestaat tussen armoede en criminaliteit en 
dat gevangenschap zonder fatsoenlijke rehabilitatie en onderwijs vaak leidt tot een 
verergering van sociale uitsluiting en werkloosheid;
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15. is van mening dat een gebrek aan behoorlijke en betaalbare huisvesting in alle lidstaten 
een belangrijke oorzaak is waardoor mensen slachtoffer worden van armoede;

16. roept alle lidstaten op het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van 
personen met een handicap en het facultatieve protocol bij dit verdrag te ondertekenen en 
te ratificeren;

17. is verheugd over de de-institutionalisering van personen met een handicap, maar merkt op 
dat hiervoor voldoende in de gemeenschap gewortelde hoogkwalitatieve diensten voor 
nodig zijn die zelfstandig wonen mogelijk maken, evenals het recht op persoonlijke 
bijstand, het recht op het zelfstandig beheren van financiële middelen en volledige 
betrokkenheid bij de samenleving in de lidstaten;

18. is van mening dat het onacceptabel is dat er nieuwe infrastructuur wordt aangelegd met 
behulp van middelen uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en andere 
structuurfondsen indien deze niet toegankelijk is voor personen met een handicap en
ouderen;

19. roept de lidstaten op de problemen in kaart te brengen waar thuisverzorgers tegenaan 
lopen, die vaak gedwongen buiten de arbeidsmarkt staan;

20. roept de lidstaten op werkgevers uit de openbare sector aan te moedigen ervoor te zorgen 
dat hun werkplekken beter aansluiten bij de gemeenschappen die zij bedienen;

21. benadrukt de noodzaak van bevordering van het ontwikkelen en implementeren van 
alomvattende lokale, regionale en nationale verouderingsstrategieën;

22. roept de Commissie en de lidstaten op voldoende middelen beschikbaar te stellen om de 
toegang te bevorderen tot programma's voor levenslang leren om de uitsluiting van onder 
meer ouderen van werkgelegenheid te beperken en hun voortdurende deelname aan het 
sociale en culturele leven en hun betrokkenheid bij de maatschappij te bevorderen;

23. dringt er bij de lidstaten op aan om, indien zij dit nog niet hebben gedaan, gratis 
persoonlijke zorg te bieden aan ouderen, personen met een handicap en mensen met 
langdurige aandoeningen;

24. roept de lidstaten op beste praktijken uit te wisselen om schooluitval onder jonge 
kinderen te voorkomen en om de overgang van school naar werk soepeler te laten 
verlopen;

25. dringt er bij de lidstaten op aan ervoor te zorgen dat burgers kunnen lezen en schrijven en 
over de kennis en vaardigheden beschikken om een nuttige baan te vinden;

26. merkt op dat de lidstaten, ondanks welkome pogingen om deelname aan het hoger 
onderwijs te bevorderen, aangemoedigd dienen te worden om stageplaatsen te creëren en 
te behouden;

27. dringt er bij de lidstaten en de Europese Commissie op aan de misleidende vervaging 
tussen economische migratie en het aanvragen van asiel en tussen deze beide en illegale 
immigratie af te wijzen;

III Sociale bescherming
28. is van mening dat meer stappen dienen te worden genomen om huiselijk geweld en 

geweld tegen kinderen en ouderen tegen te gaan;
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29. roept de lidstaten op een constructievere aanpak te ontwikkelen voor het drugsbeleid, met 
de nadruk op onderwijs en verslavingsbehandeling in plaats van strafrechtelijke sancties;

30. dringt aan op een betere uitwisseling van beste praktijken in de EU op het gebied van de 
diagnose, preventie en behandeling van chronische ziekten;

31. roept de lidstaten op prioriteit te geven aan maatregelen inzake de volksgezondheid die 
een einde proberen te maken aan de ongelijkheid in de (toegang tot) de gezondheidszorg 
van veel gemeenschappen van etnische minderheden;

32. merkt op dat alcohol en drugs in alle lidstaten tot criminaliteit, werkloosheid en sociale 
uitsluiting kunnen leiden. Het is onaanvaardbaar dat veel mensen alleen via het 
gevangeniswezen toegang hebben tot behandeling en bijstand;

33. benadrukt dat er veel soorten gehandicapten zijn, zoals personen met 
mobiliteitsproblemen, slechtzienden, slechthorenden, personen met psychische 
problemen, chronische ziekten en leermoeilijkheden; benadrukt dat meervoudig 
gehandicapten buitengewone problemen hebben, net als personen die het slachtoffer zijn 
van meervoudige discriminatie;

34. roept op tot destigmatisering van personen met psychische problemen en personen met 
leermoeilijkheden, bevordering van geestelijke gezondheid en welzijn, preventie van 
psychische aandoeningen en verzoekt tevens meer middelen voor behandeling en zorg
beschikbaar te stellen;

35. roept de lidstaten op actief beleidsmaatregelen te nemen die gericht zijn op het 
verminderen van gezondheidsverslechtering door het gebruik van alcohol, tabak en 
illegale drugs;

36. erkent dat alcoholmisbruik of drugsgebruik sociale uitsluiting tot gevolg kunnen hebben 
en kinderen en gezinnen tot armoede kunnen veroordelen waardoor kinderen een hoger 
risico lopen mishandeld te worden;

37. roept de lidstaten op meer te ondernemen om de doelstelling om kinderarmoede uit te 
roeien te bereiken;

38. is van mening dat een hoogkwalitatieve gezondheids- en sociale sector, het ondersteunen 
van kinderen en hun gezinnen, waaronder betaalbare kinderopvang en toegang tot 
betaalbare huisvesting, van essentieel belang zijn om kinderarmoede, sociale uitsluiting 
en discriminatie te voorkomen en te verminderen en om te voorkomen dat armoede van 
de ene generatie in de volgende overgaat;

39. roept de lidstaten op de bevoegdheden van kredietverenigingen uit te breiden, zodat 
mensen in een veilige en gereguleerde omgeving geld kunnen sparen en lenen, en een 
oplossing te zoeken voor de steeds problematischer wordende persoonlijke schulden;

40. roept de lidstaten op de wetgeving op het vlak van de bestrijding van mensenhandel en 
discriminatie te handhaven en in het bijzonder het Verdrag van de Raad van Europa 
inzake de bestrijding van mensenhandel te ondertekenen, te ratificeren en ten uitvoer te 
leggen;

41. roept de lidstaten op wetgeving in te dienen ter voorkoming van de uitbuiting van 
kwetsbare werknemers door leiders van smokkelbendes en het Verdrag van de Verenigde 
Naties over de bescherming van de rechten van alle migrerende werknemers en hun 
gezinnen te ondertekenen en te ratificeren;
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42. dringt er bij alle lidstaten op aan een asielbeleid te waarborgen dat gestoeld is op 
mensenrechten, overeenkomstig het VN-vluchtelingenverdrag en andere relevante 
wetgeving inzake mensenrechten, en tevens te proberen een einde te maken aan de 
afhankelijkheid van asielzoekers van uitkeringen door ze toestemming te geven te werken 
en door te overwegen legalere manieren van immigratie te ontwikkelen;

43. roept de lidstaten op meer aandacht te besteden aan daklozen, met name wat betreft de 
toegang tot huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid;

44. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
alsmede aan de Commissie sociale bescherming en de regeringen en parlementen van de 
lidstaten en de kandidaat-lidstaten.
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TOELICHTING

Kerngedachten van het verslag

In het verslag wordt de algemene aanpak van de mededeling van de Commissie betreffende 
de balans van de sociale realiteit (COM(2007)0063) en het vervolg hierop ondersteund, dat 
wil zeggen het voeren van een algemeen debat over de rol van het sociale beleid in de 
Europese Unie. Aangezien er in de mededeling wordt gesteld dat de uitkomst van het debat 
ook zal worden gebruikt bij de toetsing halverwege het sociale beleid, wordt er in het verslag 
opgemerkt dat het Parlement moet worden geïnformeerd over de uitkomst van de discussies 
en over wat de Commissie van plan is hiermee te doen met het oog op de tussentijdse 
evaluatie.

In het verslag wordt gesteld dat sociale integratie en sociale bescherming fundamentele 
waarden zijn van de Europese Unie en een grondrecht voor elk individu, ongeacht etnische 
oorsprong, leeftijd, sekse, handicap, seksuele geaardheid of godsdienst.

In het verslag wordt gesteld dat 72 miljoen Europese burgers in armoede leven en dat 8% van 
de EU-burgers te maken heeft met inkomensongelijkheden en dat de kloof tussen rijk en arm 
in veel EU-lidstaten groter wordt.

In het verslag wordt gesteld dat het Europa van vandaag een multi-etnische samenleving is 
met veel verschillende godsdiensten en dat lidstaten ervoor moeten zorgen dat die diversiteit 
wordt weerspiegeld in hun wetgeving en dat alle personen worden beschermd tegen geweld, 
discriminatie en pesterijen.

In het verslag wordt gesteld dat armoede en werkloosheid in verband zijn gebracht met een 
slechte gezondheid als gevolg van slechte eetgewoontes, een slechter milieu in armere 
gebieden, huisvestingsproblemen en stress en dat gezondheidszorg in veel lidstaten slecht 
toegankelijk is voor bewoners van achterstandsbuurten.

In het verslag wordt gesteld dat de werkloosheid onder personen met een handicap, waaronder 
personen met psychische problemen, ouderen en etnische minderheden in de gehele Europese 
Unie onaanvaardbaar hoog is.

In het verslag wordt benadrukt dat werkgelegenheid één van de beste garanties is om armoede 
en sociale uitsluiting te voorkomen en verzoekt de Commissie en de lidstaten daarom om de 
werkgelegenheidsrichtlijn 78/2000/EG, welke een juridisch kader biedt voor gelijke 
behandeling in arbeid en beroep, ten uitvoer te leggen.

In het verslag wordt benadrukt dat elke EU-burger recht zou moeten hebben op toegang tot 
goederen en diensten en verzoekt de Europese Commissie daarom om specifieke richtlijnen 
op te stellen voor alle kwesties die niet onder artikel 13 van het EG-Verdrag vallen om 
discriminatie bij de toegang tot goederen en diensten op grond van handicap, leeftijd, 
godsdienst en overtuiging of seksuele geaardheid te bestrijden.

In het verslag worden de lidstaten opgeroepen om bestaande EU-wetgeving op het gebied van 
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werkgelegenheid en sociaal beleid op effectievere wijze ten uitvoer te leggen.

In het verslag wordt erkend dat veel lidstaten een vangnet hebben waardoor mensen een 
gegarandeerd inkomen ontvangen en is van mening dat lidstaten die hier niet in voorzien door 
het uitwisselen van beste praktijken kunnen worden aangemoedigd hun burgers ook een 
dergelijk vangnet te bieden.

In het verslag wordt opgemerkt op dat een fatsoenlijk, op nationaal niveau vast te stellen 
minimumloon dient te worden bevorderd zodat het hebben van een baan financieel de moeite 
waard is; erkent echter dat het minimumloon in veel lidstaten zeer laag is.

In het verslag wordt rekening gehouden met voorgaande rapporten van het Parlement, waarin 
het belang wordt benadrukt van sociale beleidsmaatregelen die eenzelfde waarde hebben en 
die volledig deel uitmaken van de wisselwerking binnen de communautaire ‘beleidsdriehoek’ 
(economisch, werkgelegenheids- en sociaal beleid)1. In dit verband dient de Commissie de 
oorspronkelijke Lissabondoelstelling betreffende de uitroeiing van armoede te versterken en 
te verduidelijken via de goedkeuring van een duidelijke EU-topdoelstelling om het 
armoedepeil als percentage van het BBP tegen 2010 te verlagen en een reeks normen inzake 
maatschappelijke integratie te ontwikkelen, aan de hand waarvan de resultaten van de 
strategie op het gebied van maatschappelijke integratie kunnen worden beoordeeld2.

Het verslag over “een balans van de sociale realiteit” heeft betrekking op twee documenten 
van de Commissie: de mededeling betreffende sociale integratie en sociale bescherming
(COM(2007)013) en de mededeling betreffende de balans van de sociale realiteit
(COM(2007)063).

Samenvatting van de mededeling van de Commissie betreffende sociale integratie en 
sociale bescherming

Door de open coördinatiemethode is het besef gegroeid dat uitsluiting en armoede complexe 
oorzaken hebben en de hervormingen van de sociale bescherming een gemeenschappelijke 
aanpak vergen op basis van beginselen als toegankelijkheid, toereikendheid, kwaliteit, 
modernisering en duurzaamheid. Bij de aanpak van de gezondheidszorg en de langdurige zorg 
kunnen beleidsmaatregelen met succes kunnen worden uitgewisseld; door gezamenlijk 
aandacht aan alle doelstellingen te schenken kunnen het beleid en de dienstverlening in de
gezondheidszorgsector op nationaal niveau worden verbeterd.

Sommige nationale hervormingsprogramma's schenken meer aandacht aan de meest 
achtergestelde sociale groepen door arme gezinnen te helpen om meer van de 
werkgelegenheidsgroei te profiteren. Maatregelen om de duurzaamheid van de 
overheidsfinanciën te waarborgen gaan gepaard met hervormingen om de meest kwetsbare 
groepen te beschermen. Er is op Europees en nationaal vlak behoefte aan een hechtere en 

  
1 Verslag over de mededeling van de Commissie over het sociale beleid, Commissie werkgelegenheid, 
Rapporteur Anne E.M. van Lancker, A5-0291/2000.
Verslag over de sociale situatie in de Europese Unie, Commissie werkgelegenheid, Rapporteur Ilda Figueiredo, 
A6-0035/2005.
2 Verslag over het sociale beleid voor de periode 2006-2010, Commissie werkgelegenheid, Rapporteur Ria 
Oomen-Ruijten, A6-0142/2005.
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meer zichtbare wisselwerking.

De lidstaten dienen meer aandacht te besteden aan het bestrijden van kinderarmoede, 
aangezien achtergestelde kinderen minder kans hebben in de toekomst een baan te vinden. De 
lidstaten hebben laten zien dat zij dit probleem aanpakken door de gezinsinkomens te 
verhogen, de toegang tot diensten te verbeteren en de rechten van kinderen te beschermen. Uit 
het verslag blijkt dat gemiddeld 15% van de jongeren de school vroegtijdig verlaat, maar dat 
dit cijfer in sommige landen oploopt tot meer dan een derde van de jongeren. Sommige
lidstaten hebben specifieke streefcijfers geformuleerd en nemen preventieve maatregelen 
(kleuteronderwijs, advies en counseling, studiebegeleiding, beurzen) en compenserende 
maatregelen (bijvoorbeeld tweedekansonderwijs).

In dit verband blijft ook de strijd tegen jeugdwerkloosheid belangrijk. Veel lidstaten breiden 
het leerlingwezen uit, bieden geïndividualiseerde hulp of actieve alternatieven na korte 
perioden van werkloosheid, schenken bijzondere aandacht aan sociaal achtergestelde 
gebieden of verbeteren de toegang tot mainstreammaatregelen.

Wat geografische ongelijkheid betreft bieden de Europese structuurfondsen de mogelijkheid 
de infrastructuur in de gezondheidssector in de armste regio’s te verbeteren. Om de 
kwaliteitsnormen te verbeteren streven de lidstaten naar een betere coördinatie tussen alle 
soorten medische zorg en de ontwikkeling van preventieprogramma’s.

Samenvatting van de mededeling van de Commissie betreffende de balans van de 
sociale realiteit

Mondialisering en demografie zijn de twee belangrijkste factoren in de ontwikkeling van de 
Europese samenlevingen. De demografische tendensen leiden tot een langer en gezonder 
leven en stellen problemen aan de orde zoals de nieuwe kosten van de vergrijzing, de billijke 
verdeling tussen de generaties, het toenemend belang van kinderopvang, het combineren van 
werk en privéleven met het oog op een stabiel gezinsleven en de betrekkingen tussen de 
generaties en nieuwe armoederisico's. Mondialisering biedt, in combinatie met de nieuwe 
technologieën, een enorm groeipotentieel. Men moet echter door onderwijs en opleiding de 
nodige vaardigheden krijgen om van deze mogelijkheden te profiteren en zich aan het 
verdwijnen van de traditionele industriële werkgelegenheid aan te passen.

De vernieuwde strategie van Lissabon is niet alleen toegespitst op economische prestaties en 
concurrentievermogen maar ook op de versterking van de sociale cohesie en de 
maatschappelijke dimensie van duurzaamheid. In het kader van deze strategie werkt de EU 
samen met de lidstaten – die de eerste bevoegdheid voor het uiteenzetten van hun beleid 
blijven behouden – aan de gezamenlijke vaststelling van de beleidskeuzes die zullen leiden tot 
de beste combinatie van welvaart en solidariteit en aan de bevordering van de toepassing 
daarvan. De strategie van Lissabon heeft dus de aanzet gegeven tot een gezamenlijke 
denkoefening over sociale kwesties in de ruime betekenis van het woord; van traditionele 
vraagstukken inzake flexibiliteit van de arbeidsmarkt en hervorming van de welvaartsstaat tot 
onderwijs en opleiding.

In het verleden waren veel sociale beleidsmaatregelen ontworpen voor een industriële 
samenleving. Vandaag wordt Europa steeds meer een kennis- en diensteneconomie. De 
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sociale situatie en de sociale uitdagingen hiervan zijn echter minder goed doorgedrongen en 
minder goed onderzocht.

Deze exercitie heeft daarom tot doel die diagnose te ontwikkelen van de huidige 
maatschappelijke uitdagingen en een debat op gang te brengen over de sociale realiteit in 
Europa, waarvan de uitkomst ook zal worden gebruikt bij de toetsing halverwege het sociale 
beleid.
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