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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zabezpieczenia społecznego i integracji społecznej 2007
(2007/0000(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Wniosek dotyczący wspólnego 
sprawozdania w sprawie zabezpieczenia społecznego i integracji społecznej” 
(COM(2007)0013),

– uwzględniając Konwencję ONZ o prawach dziecka,

– uwzględniając międzynarodowy plan działania ONZ dotyczący starzenia się 
społeczeństw z 2002 r.,

– uwzględniając komunikat Komisji w sprawie wzmocnienia społecznego wymiaru 
strategii lizbońskiej: usprawnienie otwartej koordynacji w dziedzinie zabezpieczenia 
społecznego (COM(2003)0261),

– uwzględniając komunikat Komisji w sprawie modernizacji zabezpieczenia społecznego 
z myślą o rozwoju wysokojakościowej, dostępnej i trwałej opieki zdrowotnej i opieki 
długoterminowej: wsparcie dla strategii krajowych wykorzystujących otwartą metodę 
koordynacji (COM(2004)0304), 

– uwzględniając zieloną księgę Komisji zatytułowaną „Wobec zmian demograficznych: 
nowa solidarność między pokoleniami” (COM(2005)0094),

- uwzględniając Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie komunikatu 
Komisji skierowanego do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów pt. „Projekt wspólnego sprawozdania w sprawie 
integracji społecznej”1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie stosowania otwartej 
metody koordynacji2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 24 września 2003 r. w sprawie wspólnego 
sprawozdania Komisji i Rady dotyczącego adekwatnych i zrównoważonych świadczeń 
emerytalnych3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie sytuacji osób 
niepełnosprawnych w rozszerzonej Unii Europejskiej: Europejski Plan Działania na lata 
2006-20074,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie wyzwań 
demograficznych i solidarności między pokoleniami5,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 września 2006 r. w sprawie poprawy zdrowia 
  

1 Dz.U. C 261 E z 30.10.2003, str. 136.
2 Dz.U. C 68 E z 18.3.2004, str. 604.
3 Dz.U. C 77 E z 26.3.2004, str. 251.
4 Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0527.
5 Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0115.
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psychicznego ludności – strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej1,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A6-0000/2007),

A. mając na uwadze, że podczas spotkania w Lizbonie w marcu 2000 r. Rada Europejska 
podjęła decyzję o zwiększeniu spójności społecznej i walce z wykluczeniem społecznym,

B. mając na uwadze, że podczas spotkania Rady Europejskiej w Nicei w 2000 r. państwa 
członkowskie podjęły się osiągnąć do 2010 r. znaczne i wymierne ograniczenie ubóstwa 
i wykluczenia społecznego,

C. mając na uwadze, że integracja społeczna i zabezpieczenie społeczne należą do 
podstawowych wartości Unii Europejskiej i są prawem podstawowym przysługującym 
wszystkim ludziom, niezależnie od ich pochodzenia etnicznego, wieku, płci, stopnia 
niepełnosprawności, orientacji seksualnej i wyznania,

D. mając na uwadze, że 72 mln obywateli europejskich nadal żyją w ubóstwie, 
a 8% obywateli UE cierpi z powodu ubóstwa mimo zatrudnienia, przy czym w wielu 
państwach członkowskich UE przepaść między bogatymi a ubogimi powiększa się,

E. mając na uwadze, że współczesne społeczeństwo europejskie jest wieloetniczne 
i wielowyznaniowe; państwa członkowskie muszą zapewnić uwzględnienie tej 
różnorodności w swoim prawodawstwie, tak aby wszyscy ludzie byli chronieni przed 
przemocą, dyskryminacją i prześladowaniem,

F. mając na uwadze, że skutki nierówności, ubóstwa, wykluczenia społecznego oraz braku 
szans są wzajemnie powiązane i wymagają spójnej strategii na poziomie państw 
członkowskich, koncentrującej się nie tylko na dochodach i dobrach materialnych, ale 
także na kwestiach takich jak dostęp do zatrudnienia, edukacja, usługi zdrowotne 
i przewidywana długość życia przyszłych pokoleń,

G. mając na uwadze, że ubóstwo i bezrobocie wiążą się z problemami zdrowotnymi, z uwagi 
na czynniki takie jak niepełnowartościowa dieta, gorsze warunki środowiskowe panujące 
w biedniejszych dzielnicach, nieodpowiednie warunki mieszkalne, stres oraz 
niedostateczny dostęp do opieki zdrowotnej w społecznościach o złej sytuacji 
materialnej,

H. mając na uwadze, że ubóstwo i nierówność w nieproporcjonalny sposób dotyczą kobiet;
średni dochód kobiet wynosi zaledwie 55% średniego dochodu mężczyzn, przy czym 
niewiele kobiet jest osobiście uprawnionych do pełnej państwowej emerytury,

I. mając na uwadze, że poziom bezrobocia osób niepełnosprawnych, w tym osób 
z problemami psychicznymi, osób starszych oraz osób należących do mniejszości 
etnicznych w całej Unii Europejskiej pozostaje niedopuszczalnie wysoki,

I. Uwagi ogólne
1. wzywa państwa członkowskie do optymalnego wykorzystania potencjału oferowanego 

przez proces otwartej metody koordynacji;
  

1 Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0341.
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2. podkreśla, że eliminacja ubóstwa i wykluczenia społecznego musi pozostać politycznym 
priorytetem Unii Europejskiej;

3. podkreśla, że zatrudnienie musi być traktowane jako jedno z najskuteczniejszych 
narzędzi ochrony przed ubóstwem i wykluczeniem społecznym; w związku z tym wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do efektywnego wdrożenia dyrektywy 78/2000/WE 
w sprawie zatrudnienia, ustanawiającej ramy prawne równego traktowania w zakresie 
zatrudnienia;

4. podkreśla, że dostęp do towarów i usług powinien być prawem każdego obywatela UE; 
w związku z tym wzywa Komisję Europejską do przedstawienia szczegółowych 
dyrektyw odnoszących się do wszystkich dziedzin nieobjętych postanowieniami art. 13 
traktatu WE, w celu zwalczania dyskryminacji w dostępie do towarów i usług, w tym 
dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, wiek, religię bądź wyznanie lub 
orientację seksualną;

5. wzywa państwa członkowskie do skuteczniejszego wdrażania istniejącego prawodawstwa 
UE dotyczącego zatrudnienia i polityki socjalnej;

6. podkreśla, że potrzebne są odpowiednie programy edukacyjne i szkoleniowe, 
umożliwiające obywatelom wykorzystanie istniejących szans oraz dostosowanie się do 
sytuacji zanikania tradycyjnych miejsc pracy w przemyśle;

II Integracja społeczna
7. jest zdania, że wysiłki na rzecz zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego muszą 

być podtrzymane i wzmożone w celu poprawy sytuacji tych osób, które są najbardziej 
zagrożone ubóstwem i wykluczeniem;

8. odnotowuje, że w wielu państwach członkowskich obywatelom oferuje się gwarancję 
bezpieczeństwa w postaci dochodu minimalnego; uważa, że państwa członkowskie, które 
nie stosują takich rozwiązań, powinny być do nich zachęcane, poprzez wymianę 
najlepszych wzorców;

9. uznaje, że w przypadkach, gdy świadczona jest pomoc socjalna, państwa członkowskie 
mają obowiązek zadbania o to, by obywatele znali swoje uprawnienia i mieli możność 
korzystania z nich;

10. zauważa, że należy zachęcać do wprowadzania płacy minimalnej na odpowiednim 
poziomie, ustalanej na szczeblu państwa członkowskiego, oraz że płaca taka może 
przyczynić się do rentowności pracy; zauważa jednak, że w wielu państwach 
członkowskich płaca ta jest bardzo niska;

11. uważa za istotne, by państwa członkowskie pomagały obywatelom w powrocie na rynek 
pracy poprzez zapewnienie ukierunkowanej pomocy i wsparcia, umożliwiających 
zwiększenie wiary we własne siły i zdobycie nowych umiejętności;

12. wzywa państwa członkowskie do rozwiązania problemu wielokrotnej dyskryminacji, 
która ma poważny, choć często niedostrzegany wpływ na integrację społeczną;

13. uważa, że opieka zdrowotna i socjalna wysokiej jakości na szczeblu lokalnym, tworzona 
w miarę możliwości we współpracy z użytkownikami i pacjentami, może odgrywać 
ważną rolę w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym;
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14. zauważa, że istnieje silny i złożony związek między ubóstwem a przestępczością; że 
pobyt w więzieniu bez odpowiedniej resocjalizacji i edukacji często prowadzi jedynie do 
dalszego wykluczenia społecznego i bezrobocia;

15. uważa, że brak tanich mieszkań o odpowiednim standardzie występujący we wszystkich
państwach członkowskich jest istotnym czynnikiem prowadzącym do popadania 
w ubóstwo i do niemożności wydostania się z ubóstwa;

16. wzywa wszystkie państwa członkowskie do podpisania i ratyfikowania Konwencji ONZ 
o prawach osób niepełnosprawnych i opcjonalnego protokołu do tej Konwencji;

17. z zadowoleniem przyjmuje dążenie do umożliwienia osobom niepełnosprawnym życia 
poza zakładami opieki i zauważa, że wymaga to odpowiedniego poziomu ułatwiających 
samodzielne życie usług na szczeblu lokalnym, prawa do osobistej opieki, prawa do 
zarządzania własnym budżetem oraz pełnego uczestnictwa w życiu społecznym 
w państwach członkowskich;

18. jest zdania, że niewybaczalne pozostają przypadki wykorzystywania środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub innych funduszy strukturalnych do 
tworzenia nowej infrastruktury niedostępnej dla osób niepełnosprawnych i osób 
starszych;

19. wzywa państwa członkowskie do identyfikacji i rozwiązania problemów, z jakimi 
spotykają się opiekunowie, którzy często zmuszeni są do pozostawania poza rynkiem 
pracy;

20. wzywa państwa członkowskie, aby zachęcały pracodawców sektora publicznego do 
zapewnienia w miejscach pracy większej reprezentatywności członków społeczności, na 
rzecz których praca ta jest świadczona;

21. podkreśla, że państwa członkowskie powinny wspierać opracowywanie i wdrażanie 
kompleksowych lokalnych, regionalnych i krajowych strategii dotyczących starzenia się 
społeczeństw;

22. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia odpowiednich środków na rzecz 
ułatwienia dostępu do programów nauki przez całe życie w celu ograniczenia 
wykluczenia m.in. osób starszych z rynku pracy oraz do wspierania stałego uczestnictwa 
tych osób w życiu społecznym, kulturalnym i obywatelskim;

23. wzywa państwa członkowskie, aby podjęły kroki na rzecz zapewnienia bezpłatnej opieki 
osobom starszym, osobom niepełnosprawnym i osobom obłożnie chorym, o ile jeszcze 
tego nie uczyniły;

24. wzywa państwa członkowskie do wymiany najlepszych wzorców w celu zapobiegania 
wczesnemu kończeniu edukacji przez uczniów oraz w celu zapewnienia płynnego 
przechodzenie ze szkoły do pracy zawodowej;

25. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia obywatelom odpowiedniego 
wykształcenia, gwarantującego umiejętności i wiedzę pozwalające na zdobycie 
użytecznego zatrudnienia;

26. zauważa, że wprawdzie z zadowoleniem przyjęto działania na rzecz zwiększenia liczby 
osób korzystających ze szkolnictwa wyższego, jednak państwa członkowskie należy 
zachęcać do utrzymywania i wprowadzania oferty praktyk zawodowych;
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27. wzywa państwa członkowskie i Komisję Europejską, by odcięła się od mylnego 
utożsamiania migracji ekonomicznej ze staraniem o azyl, a tych dwóch zjawisk 
dodatkowo z imigracją nielegalną;

III Zabezpieczenie społeczne
28. jest zdania, że należy podejmować więcej działań mających na celu rozwiązanie 

problemów przemocy w rodzinie oraz wykorzystywania dzieci i osób starszych;

29. wzywa państwa członkowskie do rozwijania bardziej konstruktywnego podejścia do 
polityki narkotykowej, z naciskiem na edukację i leczenie odwykowe, a nie sankcje 
karne;

30. wzywa do lepszej wymiany dobrych wzorców w całej UE w zakresie diagnozowania 
i leczenia chorób przewlekłych oraz w zakresie zapobiegania tym chorobom;

31. wzywa państwa członkowskie do priorytetowego traktowania środków na rzecz zdrowia 
publicznego, których celem jest rozwiązanie problemu nierówności pod względem 
zdrowia i dostępu do opieki zdrowotnej w wielu społecznościach mniejszości etnicznych;

32. zauważa, że we wszystkich państwach członkowskich nadużywanie alkoholu 
i narkotyków może prowadzić do przestępczości, bezrobocia i wykluczenia społecznego;
niedopuszczalne jest to, że dla wielu ludzi jedyną drogą dostępu do związanego z tym 
leczenia i poradnictwa jest system więzienny;

33. podkreśla, że istnieje wiele rodzajów niepełnosprawności, m.in. trudności w poruszaniu 
się, zaburzenia widzenia, zaburzenia słuchu, choroby psychiczne, choroby przewlekłe 
i trudności w uczeniu się; podkreśla, że osoby dotknięte niepełnosprawnością wieloraką 
mają szczególne problemy, podobnie jak osoby dotknięte wielokrotną dyskryminacją;

34. wzywa do zaprzestania stygmatyzacji osób dotkniętych problemami psychicznymi oraz 
osób z trudnościami w uczeniu się, do działań na rzecz zdrowia psychicznego i dobrego 
stanu psychofizycznego, do zapobiegania zaburzeniom psychicznym, a także do 
zwiększenia środków na leczenie i opiekę;

35. wzywa państwa członkowskie to aktywnego prowadzenia polityki mającej na celu 
ograniczenie występowania chorób powodowanych przez alkohol, tytoń i nielegalne 
narkotyki;

36. uznaje, że nadużywanie alkoholu i spożycie narkotyków może prowadzić do wykluczenia 
społecznego, powodować pauperyzację dzieci i rodzin oraz narażać dzieci na zwiększone 
ryzyko wykorzystania;

37. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia większego zaangażowania na rzecz 
ograniczenia ubóstwa dzieci;

38. uważa, że wysokiej jakości usługi zdrowotne i socjalne zapewniające wsparcie dla dzieci 
i ich rodzin, w tym opiekę nad dziećmi w przystępnej cenie i dostępność tanich mieszkań, 
mają kluczowe znaczenie dla zapobiegania ubóstwu dzieci, wykluczeniu społecznemu 
i dyskryminacji i dla ograniczania tych zjawisk, a także dla zapobiegania dziedziczeniu 
ubóstwa;

39. wzywa państwa członkowskie do wzmocnienia statusu spółdzielczych kas 
pożyczkowych, co przyczyni się do zaoferowania obywatelom bezpiecznego 
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i uregulowanego środowiska umożliwiającego oszczędzanie i pożyczanie pieniędzy oraz 
będzie przeciwdziałać zadłużeniu osobistemu, stanowiącemu narastający problem;

40. wzywa państwa członkowskie do stosowania przepisów prawnych dotyczących 
przeciwdziałania handlowi ludźmi i dyskryminacji, a w szczególności do podpisania, 
ratyfikowania i wdrożenia Konwencji Rady Europy w sprawie zwalczania handlu ludźmi;

41. wzywa państwa członkowskie do przedstawienia przepisów prawnych mających 
zapobiegać wyzyskiwaniu pracowników w trudnej sytuacji przez szefów gangów oraz do 
podpisania i ratyfikacji Konwencji ONZ o ochronie praw wszystkich pracowników-
migrantów i członków ich rodzin;

42. wzywa państwa członkowskie, aby utrzymały politykę praw człowieka opartą na prawie 
do azylu, zgodnie z konwencją ONZ o uchodźcach i innymi odpowiednimi aktami 
z zakresu praw człowieka, a jednocześnie działały na rzecz uniezależnienia osób 
starających się o azyl od zasiłków, poprzez umożliwienie im pracy, a także aby 
rozważyły stworzenie większej liczby dróg legalnej imigracji;

43. wzywa państwa członkowskie do zwrócenia większej uwagi na osoby bezdomne, 
szczególnie w zakresie dostępu do mieszkań, opieki zdrowotnej, edukacji i zatrudnienia;

44. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, Komitetowi ds. Ochrony Socjalnej oraz rządom i parlamentom państw 
członkowskich i państw kandydujących.



PR\665910PL.doc 9/12 PE 388.570v01-00

PL

UZASADNIENIE

Główne punkty sprawozdania

W sprawozdaniu poparto ogólne podejście zaprezentowane w komunikacie Komisji 
pt. „Ocena realiów społecznych” (COM(2007)0063) i działania w związku z nim 
prowadzone, tzn. podjęcie ogólnej dyskusji na temat roli polityki społecznej w Unii 
Europejskiej. Zważywszy, że w komunikacie stwierdzono, iż wnioski wyciągnięte z dyskusji 
zostaną wykorzystane również w śródokresowym przeglądzie programu polityki społecznej, 
w sprawozdaniu odnotowano, że Parlament powinien zostać poinformowany o wynikach 
dyskusji oraz o zamiarach Komisji dotyczących wykorzystania tych wyników w związku 
z przeglądem śródokresowym.

Zauważono, że integracja społeczna i zabezpieczenie społeczne należą do podstawowych 
wartości Unii Europejskiej i są prawem podstawowym przysługującym wszystkim ludziom, 
niezależnie od ich pochodzenia etnicznego, wieku, płci, stopnia niepełnosprawności, 
orientacji seksualnej i wyznania.

Zauważono, że 72 mln obywateli europejskich nadal żyją w ubóstwie, a 8% obywateli UE 
cierpi z powodu ubóstwa mimo zatrudnienia, przy czym w wielu państwach członkowskich 
UE przepaść między bogatymi a ubogimi powiększa się.

Zauważono, że współczesne społeczeństwo europejskie jest wieloetniczne i wielowyznaniowe 
oraz że państwa członkowskie muszą zapewnić uwzględnienie tej różnorodności w swoim 
prawodawstwie, tak aby wszyscy ludzie byli chronieni przed przemocą, dyskryminacją 
i prześladowaniem.

Zauważono, że ubóstwo i bezrobocie wiążą się z problemami zdrowotnymi, z uwagi na 
czynniki takie jak uboga dieta, gorsze warunki środowiskowe panujące w biedniejszych 
dzielnicach, nieodpowiednie warunki mieszkalne, stres oraz niedostateczny dostęp do opieki 
zdrowotnej w społecznościach o złej sytuacji materialnej.

Zauważono, że poziom bezrobocia osób niepełnosprawnych (w tym osób z problemami 
psychicznymi), osób starszych oraz osób należących do mniejszości etnicznych w całej Unii 
Europejskiej pozostaje niedopuszczalnie wysoki.

Podkreślono, że zatrudnienie musi być traktowane jako jedno z najskuteczniejszych narzędzi 
ochrony przed ubóstwem i wykluczeniem społecznym; w związku z tym wezwano Komisję 
i państwa członkowskie do efektywnego wdrożenia dyrektywy 78/2000/WE w sprawie 
zatrudnienia, ustanawiającej ramy prawne równego traktowania w zakresie zatrudnienia.

Podkreślono, że dostęp do towarów i usług powinien być prawem każdego obywatela UE 
i w związku z tym wezwano Komisję Europejską do przedstawienia szczegółowych dyrektyw 
odnoszących się do wszystkich dziedzin nieobjętych postanowieniami art. 13 traktatu WE, 
w celu zwalczania dyskryminacji w dostępie do towarów i usług, w tym dyskryminacji ze 
względu na niepełnosprawność, wiek, religię bądź wyznanie lub orientację seksualną.
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Wezwano państwa członkowskie do skuteczniejszego wdrażania istniejącego prawodawstwa 
UE dotyczącego zatrudnienia i polityki socjalnej.

Odnotowano, że w wielu państwach członkowskich obywatelom oferuje się gwarancję 
bezpieczeństwa w postaci dochodu minimalnego, oraz stwierdzono, że państwa 
członkowskie, które nie stosują takich rozwiązań, powinny być do nich zachęcane, poprzez 
wymianę najlepszych wzorców.

Zauważono, że należy zachęcać do wprowadzania płacy minimalnej na odpowiednim 
poziomie, ustalanej na szczeblu państwa członkowskiego, oraz że płaca taka może przyczynić 
się do rentowności pracy; zauważono jednak, że w wielu państwach członkowskich płaca ta 
jest bardzo niska.

W sprawozdaniu uwzględniono także wcześniejsze sprawozdania Parlamentu, w których 
podkreślono znaczenie polityki socjalnej posiadającej równorzędny status i w pełni 
współdziałającej ze wspólnotowym trójkątem politycznym (gospodarka, zatrudnienie, 
polityka społeczna)1. W związku z tym Komisja powinna utrwalić i sprecyzować pierwotny 
cel lizboński dotyczący wykorzenienia ubóstwa, przyjmując jasny cel przewodni dla UE 
polegający na obniżeniu do 2010 r. poziomów ubóstwa mierzonego w odniesieniu do PKB 
oraz opracowując zbiór standardów integracji społecznej, za pomocą których oceniane będą 
rezultaty strategii w dziedzinie integracji społecznej2.

Sprawozdanie pt. „Ocena realiów społecznych” odnosi się do dwóch dokumentów Komisji: 
komunikatu w sprawie zabezpieczenia społecznego i integracji społecznej (COM(2007)013) 
oraz komunikatu w sprawie oceny realiów społecznych (COM(2007)063).

Streszczenie komunikatu w sprawie zabezpieczenia społecznego i integracji 
społecznej

Otwarta metoda koordynacji (OMK) zwiększyła świadomość złożonych przyczyn 
wykluczenia i ubóstwa oraz doprowadziła do wypracowania wspólnego podejścia do reform 
zabezpieczenia społecznego opartych na zasadach dostępności, adekwatności, jakości, 
modernizacji i zrównoważonego rozwoju. Również opieka zdrowotna i opieka 
długoterminowa są dziedzinami dobrze nadającymi się na przedmiot wymiany doświadczeń 
politycznych;wspólna analiza celów może poprawić skuteczność działań politycznych 
i świadczenie usług zdrowotnych na poziomie państw członkowskich.

Niektóre krajowe programy reform również cechują się silniejszym zaangażowaniem na rzecz 
najmniej uprzywilejowanych grup społecznych, pomagając ubogim gospodarstwom 
domowym odnieść korzyści ze wzrostu zatrudnienia. Środkom mającym na celu zapewnienie 
stabilności finansów publicznych towarzyszą przepisy służące ochronie grup najbardziej 

  
1 Sprawozdanie w sprawie komunikatu Komisji w sprawie programu polityki socjalnej, komisja EMP, 
sprawozdawczyni: Anne E.M. Van Lancker, A5-0291/2000.
Sprawozdanie w sprawie sytuacji społecznej w Unii Europejskiej, komisja EMP, sprawozdawczyni: Ilda 
Figueiredo, A6-0035/2005.
2 Sprawozdanie w sprawie Agendy Społecznej na lata 2006-2010, komisja EMP, sprawozdawczyni: Ria Oomen-
Ruijten, A6-0142/2005.
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narażonych na ubóstwo. Konieczne jest wzmocnienie i wyeksponowanie współdziałania na 
poziomie europejskim i krajowym.

W państwach członkowskich należy zwracać większą uwagę na walkę z ubóstwem dzieci, 
gdyż dzieci z biednych rodzin mają mniejsze szanse na zdobycie pracy w przyszłości.
Państwa członkowskie starają się rozwiązywać ten problem poprzez: zwiększenie dochodu 
rodzinnego, poprawę dostępu do usług, ochronę praw dzieci. W sprawozdaniu stwierdzono, 
że średnio 15 % uczniów przedwcześnie kończy naukę szkolną, jednak w niektórych krajach 
dotyczy to ponad jednej trzeciej młodzieży. Niektóre państwa członkowskie w celu 
rozwiązania tego problemu wyznaczyły szczegółowe cele i wprowadzają środki 
zapobiegawcze (wychowanie przedszkolne, poradnictwo i doradztwo, opieka tutorska, 
stypendia) ora działania uzupełniające (np. szkoły drugiej szansy).

W związku z powyższym również walka z bezrobociem wśród młodzieży pozostaje istotna.
Wiele państw członkowskich poszerza ofertę praktyk zawodowych, zapewnia indywidualne 
wsparcie lub aktywne rozwiązania alternatywne po krótkich okresach bezrobocia, z naciskiem 
na obszary charakteryzujące się gorszą sytuacją społeczną lub na poprawę dostępu do 
środków ogólnych.

Co do nierówności geograficznych – fundusze strukturalne UE wspierają poprawę 
infrastruktury opieki zdrowotnej w regionach najuboższych. Aby podwyższyć standardy 
jakości, państwa członkowskie dążą do lepszej koordynacji wszystkich poziomów usług 
medycznych oraz do rozwoju programów zapobiegania.

Streszczenie komunikatu w sprawie oceny realiów społecznych 

Globalizacja oraz zmiany demograficzne stanowią dwa najważniejsze czynniki kształtujące 
rozwój społeczeństw europejskich. Tendencją demograficzną jest dłuższe i zdrowsze życie, 
z czego wynikają nowe problemy, takie jak nowe koszty związane ze starzeniem się 
społeczeństw, sprawiedliwością międzypokoleniową, wzrastającym znaczeniem opieki nad 
dziećmi i równowagi między życiem osobistym a zawodowym, napięciami w stosunkach 
międzypokoleniowych oraz nowymi formami ubóstwa. Globalizacja w powiązaniu 
z powstawaniem nowych technologii oferuje ogromne możliwości rozwoju gospodarczego.
Muszą jej jednak towarzyszyć odpowiednie programy edukacyjne i szkoleniowe, dzięki 
którym obywatele będą mogli wykorzystać istniejące szanse oraz dostosować się do sytuacji 
zanikania tradycyjnych miejsc pracy w przemyśle.

Odnowiona strategia lizbońska skupia się nie tylko na wynikach gospodarczych 
i konkurencyjności, ale także na dążeniu do większej spójności społecznej oraz społecznym 
wymiarze zrównoważonego rozwoju. W ramach tej strategii UE angażuje się wraz 
z państwami członkowskimi – które nadal w pierwszej kolejności odpowiadają za 
kształtowanie własnej polityki – we wspólne opracowanie koncepcji politycznych 
pozwalających na optymalne połączenie dobrobytu i solidarności oraz w realizację tych 
koncepcji. Strategia lizbońska zapoczątkowała zbiorową debatę na tematy społeczne, 
obejmującą tradycyjne problemy, takie jak elastyczność rynku pracy i reforma państwa 
opiekuńczego, w tym emerytur, oraz kwestie związane z systemami edukacji i szkoleń 
zawodowych.
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Wiele inicjatyw politycznych realizowanych w przeszłości planowano z myślą 
o społeczeństwie przemysłowym. W dzisiejszej Europie społeczeństwo coraz silniej opiera się 
na wiedzy i usługach – sytuacja społeczna oraz wyzwania społeczne są tu słabiej rozumiane 
i zbadane.

Zadaniem oceny realiów społecznych jest zatem określenie aktualnych wyzwań społecznych 
oraz wywołanie debaty na temat sytuacji społecznej w Europie, co posłuży także do celów 
śródokresowego przeglądu programu polityki społecznej.


