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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind comunicarea Comisiei intitulată „Propunere de raport comun asupra protecţiei 
sociale şi integrării sociale 2007” 
(2007/0000(INI))

PARLAMENTUL EUROPEAN,

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „ Propunere de raport comun asupra 
protecţiei şi integrării sociale” ( COM(2007)0013),

– având în vedere Convenţia Naţiunilor Unite privind drepturile copilului,

– având in vedere Planul internaţional de acţiune privind îmbătrânirea, adoptat în 2002,

– având in vedere comunicarea Comisiei intitulată „Consolidarea dimensiunii sociale a 
Strategiei de la Lisabona: raţionalizarea coordonării deschise în domeniul protecţiei 
sociale”(COM(2003)0261),

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Modernizarea protecţiei sociale în 
scopul dezvoltării unor servicii de asistenţă medicală şi îngrijire de lungă durată de 
înaltă calitate, accesibile şi durabile: sprijin pentru strategiile naţionale prin metoda 
deschisă de coordonare” (COM(2004)0304),

– având în vedere Cartea verde a Comisiei intitulată „Faţă în faţă cu schimbările 
demografice: o nouă solidaritate între generaţii”(COM(2005)0094),

- având în vedere Convenţia Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap,
– având în vedere rezoluţia sa din 11 iunie 2002 privind comunicarea Comisiei către 

Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor,
intitulată „Propunere de raport comun privind integrarea socială”1,

– având în vedere rezoluţia sa din 5 iunie 2003 privind aplicarea metodei deschise de 
coordonare2,

– având în vedere rezoluţia sa din 24 septembrie 2003 privind Raportul comun adoptat de 
Comisie şi Consiliu referitor la acordarea unor pensii adecvate şi viabile3,

– având în vedere rezoluţia sa din 30 noiembrie 2006 privind situaţia persoanelor cu 
handicap din Uniunea Europeană extinsă, intitulată „Planul european de acţiune 2006-
2007”4,

– având în vedere rezoluţia sa din 23 martie 2006 privind provocările demografice şi 
solidaritatea între generaţii5,

  
1 JO C 261 E, 30.10.2003, p. 136.
2 JO C 68 E, 18.3.2004, p. 604.
3 JO C 77 E, 26.3.2004, p. 251.
4 Texte adoptate, P6_TA(2006)0527.
5 Texte adoptate, P6_TA(2006)0115.
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– având în vedere rezoluţia sa din 6 septembrie 2006 privind îmbunătăţirea sănătăţii 
mentale a populaţiei, intitulată „O strategie privind sănătatea mentală în Uniunea 
Europeană” 1,

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
(A6-0000/2007),

A. întrucât Consiliul European de la Lisabona din martie 2000 a decis să consolideze
coeziunea socială şi să lupte împotriva excluderii sociale;

B. întrucât la Consiliul European de la Nisa din 2000, statele membre s-au angajat să 
demonstreze o reducere semnificativă şi măsurabilă a sărăciei şi a excluderii sociale până 
în anul 2010;

C. întrucât integrarea socială şi protecţia socială sunt valori esenţiale ale Uniunii Europene şi 
reprezintă un drept fundamental al tuturor persoanelor, indiferent de origine etnică,
vârstă, sex, handicap, orientare sexuală şi religie;

D. întrucât 72 milioane de cetăţeni europeni continuă să trăiască în sărăcie şi 8% din 
populaţia activă a Uniunii Europene suferă din cauza sărăciei, iar prăpastia dintre săraci şi 
bogaţi se adânceşte în multe state membre ale Uniunii Europene;

E. întrucât Europa zilelor noastre este o societate multietnică şi multiconfesională, statele 
membre trebuie să se asigure că legislaţia lor reflectă această diversitate, protejând toţi 
cetăţenii împotriva violenţei, discriminării şi hărţuirii;

F. întrucât efectele inegalităţii, sărăciei, excluderii sociale şi a lipsei de oportunităţi se 
întrepătrund, impunând o strategie coerentă la nivelul statelor membre, concentrată nu 
numai pe creşterea veniturilor şi a prosperităţii, dar şi pe abordarea unor chestiuni precum 
accesul la un loc de muncă, educaţie, servicii medicale şi şansele de viaţă ale generaţiilor 
viitoare;

G. întrucât sărăcia şi şomajul sunt legate de o stare de sănătate precară, cauzată de factori 
precum un regim alimentar necorespunzător, condiţii improprii de locuit şi stres şi 
întrucât comunităţile sărace din multe state membre au deseori un acces limitat la 
asistenţă medicală;

H. întrucât sărăcia şi inegalitatea afectează femeile într-o manieră disproporţionată; întrucât
venitul mediul al femeilor constituie doar 55% din cel al bărbaţilor şi un număr mic de 
femei beneficiază de o pensie completă de stat;

I. întrucât nivelul şomajului persoanelor cu handicap, incluzând persoanele cu probleme de 
sănătate mentală, persoanele în vârstă şi minorităţile etnice din Uniunea Europeană, 
continuă să fie inacceptabil de ridicat,

I Remarci generale

1. invită statele membre să se folosească în mod optim de potenţialul oferit de metoda  
deschisă de coordonare;

  
1 Texte adoptate, P6_TA(2006)0341.
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2. subliniază faptul că eradicarea sărăciei şi a excluderii sociale trebuie să rămână o 
prioritate politică în Uniunea Europeană;

3. subliniază faptul că ocuparea forţei de muncă trebuie considerată drept una din cele mai 
eficiente protecţii împotriva sărăciei şi excluderii sociale; de aceea, invită statele membre 
să pună în aplicare în mod eficient Directiva 78/2000/CE de creare a unui cadru general 
în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea 
forţei de muncă.

4. subliniază faptul că accesul la bunuri şi servicii ar trebui să fie un drept al oricărui 
cetăţean al Uniunii Europene şi de aceea invită Comisia Europeană să propună directive 
specifice în toate domeniile care nu sunt prevăzute de legislaţia ce decurge din articolul 
13 din Tratatul CE, pentru a combate discriminarea în ceea ce priveşte accesul la bunuri 
şi servicii, bazată pe handicap, vârstă, religie sau orientare sexuală;

5. invită statele membre să pune în aplicare mai eficient legislaţia existentă în domeniul 
ocupării forţei de muncă şi al politicilor sociale;

6. subliniază faptul că învăţământul şi formarea profesională trebuie să ofere persoanelor 
instrumentele necesare pentru a profita de posibilităţile oferite şi pentru a se adapta la 
dispariţia locurilor de muncă tradiţionale din industrie;

II Integrare socială

7. consideră că trebuie susţinute şi intensificate eforturile de combatere a sărăciei şi a 
excluderii sociale, în vederea îmbunătăţirii situaţiei persoanelor celor mai expuse la riscul 
sărăciei şi al excluderii;

8. recunoaşte că, în multe state membre, populaţia beneficiază de o plasă de siguranţă care îi 
garantează un venit minim şi consideră că statele membre care nu funcţionează pe acest 
principiu pot fi încurajate să procedeze astfel, prin schimbul de bune practici;

9. recunoaşte că, dacă există dispoziţii în domeniul asistenţei sociale, statele membre au 
datoria să se asigure că cetăţenii le înţeleg şi sunt capabili să-şi reclame drepturile;

10. constată că la nivelul statelor membre ar trebui încurajată fixarea unui salariu minim 
decent, ceea ce poate ajuta la creşterea profitabilităţii muncii, dar recunoaşte că în multe 
state membre nivelul salariului minim este foarte scăzut;

11. consideră că este vital ca statele membre să ajute şomerii să se reîntoarcă în câmpul 
muncii, asigurându-se că aceste persoane primesc asistenţă personalizată, specifică şi 
sprijin pentru a le ajuta să câştige încredere în forţele proprii şi să dobândească noi 
calificări;

12. invită statele membre să abordeze problema discriminării, care are un impact grav şi 
deseori neglijat asupra integrării sociale;

13. consideră că asistenţa medicală şi asistenţa socială de înaltă calitate, bazate pe comunitate 
şi dezvoltate, acolo unde este posibil, în cooperare cu utilizatorii şi pacienţii, pot juca un 
rol important în combaterea sărăciei şi a excluderii sociale;

14. constată că există o legătură strânsă şi complexă între sărăcie şi criminalitate; că pedeapsa 
cu închisoarea fără o reabilitare şi educaţie corespunzătoare duce deseori la intensificarea 
excluderii sociale şi la creşterea şomajului;
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15. consideră că lipsa unor locuinţe decente, la un preţ accesibil, în toate statele membre 
contribuie în mare măsură la menţinerea populaţiei în cercul vicios al sărăciei;

16. invită statele membre să semneze şi să ratifice Convenţia Naţiunilor Unite privind 
drepturile persoanelor cu handicap şi protocolul opţional;

17. salută renunţarea la plasamentul în instituţii al persoanelor cu handicap, dar observă că 
acest lucru necesită un nivel suficient al serviciilor de calitate bazate pe comunitate, care 
să favorizeze un mod de viaţă independent, dreptul la asistenţă personală, dreptul de a-şi 
controla propriul buget şi dreptul la participare deplină în societate, în statele membre;

18. consideră de neiertat faptul că se construieşte infrastructură nouă, inaccesibilă 
persoanelor cu handicap, utilizându-se resursele Fondului European de Dezvoltare 
Regională şi ale altor Fonduri structurale;

19. invită statele membre să identifice şi să soluţioneze problemele întâmpinate de îngrijitori, 
care sunt deseori obligaţi să rămână în afara pieţei de muncă;

20. invită statele membre să încurajeze angajatorii din sectorul public să se asigure că locurile 
lor de muncă reprezintă mai bine comunităţile pe care le servesc;

21. subliniază necesitatea ca statele membre să promoveze dezvoltarea şi aplicarea la nivel 
local, regional şi naţional, a unor strategii detaliate privind îmbătrânirea;

22. solicită Comisiei şi statelor membre să furnizeze resurse pentru facilitarea accesului
populaţiei la programe de învăţare continuă, evitând astfel excluderea persoanelor în 
vârstă în special, de pe piaţa muncii şi favorizând participarea lor continuă la viaţa 
socială, culturală şi civică;

23. îndeamnă statele membre, dacă nu au făcut încă acest lucru, să se orienteze spre 
furnizarea unor servicii gratuite de îngrijire personală pentru vârstnici, persoane cu 
handicap şi persoane suferind de afecţiuni cronice;

24. invită statele membre să efectueze schimburi de bune practici în scopul prevenirii 
abandonului şcolar timpuriu şi pentru facilitarea unei tranziţii uşoare de la şcoală la viaţa 
activă;

25. îndeamnă statele membre să se asigure că cetăţenii lor sunt alfabetizaţi şi că posedă 
calificările şi competenţele necesare pentru a putea fi încadraţi în muncă;

26. constată că, deşi există tendinţe salutare de creştere a participării la învăţământul 
superior,  statele membre trebuie încurajate să menţină şi să introducă forme de 
învăţământ profesional;

27. îndeamnă statele membre şi Comisia Europeană să evite confuzia între migraţia 
economică şi solicitarea de azil, precum şi confuzia între aceste două concepte şi
imigraţia ilegală;

III Protecţie socială

28. consideră că trebuie depuse mai multe eforturi pentru combaterea violenţei în familie şi a 
abuzului împotriva copiilor şi a persoanelor vârstnice;

29. invită statele membre să adopte o abordare mai constructivă a politicilor antidrog care să 
se concentreze mai degrabă asupra educaţiei şi tratamentului dependenţei, decât asupra 
sancţiunilor penale;
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30. îndeamnă la promovarea unor schimburi de bune practici în cadrul Uniunii Europene cu 
privire la diagnosticarea, prevenirea şi tratamentul afecţiunilor cronice;

31. invită statele membre să acorde prioritate măsurilor de sănătate publică care urmăresc să 
combată ferm inegalitatea existentă în legătură cu problemele de sănătate şi a accesului la 
asistenţă medicală a multor minorităţi etnice;

32. constată că în toate statele membre, alcoolul şi consumul de droguri duc la creşterea 
infracţionalităţii, şomajului şi a excluderii sociale; este inacceptabil faptul că numeroase 
persoane nu beneficiază de acces la tratament şi consiliere decât în sistemul penitenciar;

33. subliniază faptul că există numeroase forme de handicap, inclusiv persoane cu probleme 
de mobilitate, deficienţe de vedere, de auz, probleme de sănătate mentală, boli cronice şi 
dificultăţi de învăţare; subliniază faptul că persoanele cu handicap multiplu se confruntă 
cu probleme excepţionale, la fel ca persoanele expuse la discriminări multiple;

34. face apel în vederea destigmatizării persoanelor cu probleme de sănătate mentală şi a 
persoanelor cu dificultăţi de învăţare, promovării sănătăţii mentale şi a bunăstării, 
prevenirii tulburărilor psihice şi alocării unor resurse mai importante tratamentului şi 
îngrijirii;

35. invită statele membre să aplice în mod activ politicile de reducere a problemelor de 
sănătate cauzate de consumul de alcool, tutun şi stupefiante;

36. recunoaşte că abuzul de alcool şi consumul de droguri pot duce la excluderea socială şi 
menţin copiii şi familiile în cercul vicios al sărăciei, expunând copiii la un risc sporit de 
abuz;

37. invită statele membre să se angajeze mai ferm în combaterea eradicării sărăciei în rândul 
copiilor;

38. consideră că serviciile de asistenţă medicală şi asistenţă socială de calitate, sprijinirea 
copiilor şi a familiilor acestora, prin furnizarea de servicii de îngrijire a copiilor şi a unor
locuinţe la un preţ accesibil, sunt esenţiale pentru prevenirea şi reducerea sărăciei în 
rândul copiilor, a excluderii sociale şi a discriminării şi pentru a împiedica perpetuarea
sărăciei din generaţie în generaţie;

39. invită statele membre să sporească vizibilitatea Caselor de Ajutor Reciproc în scopul 
creării unui mediu mai stabil şi reglementat de economisire şi contractare de credite, 
precum şi în scopul combaterii îndatorării excesive a populaţiei;

40. invită statele membre să aplice legislaţia în domeniul combaterii traficului de persoane şi 
a discriminării şi, în mod special, să semneze, să ratifice şi să pună în aplicare Convenţia 
Consiliului Europei privind acţiunile de combatere a traficului de persoane;

41. invită statele membre să propună legi de prevenire a exploatării lucrătorilor vulnerabili de 
către şefii de reţele mafiote, să semneze şi să ratifice Convenţia ONU privind protecţia 
drepturilor tuturor lucrătorilor migranţi şi ale familiilor acestora;

42. îndeamnă toate statele membre să garanteze o politică de acordare a azilului bazată pe 
drepturile omului, conform Convenţiei ONU privind statutul refugiaţilor şi altor prevederi 
relevante din domeniul legislaţiei drepturilor omului, acţionând în acelaşi timp pentru
eliminarea dependenţei solicitanţilor de azil de ajutoare, prin acordarea dreptului la 
muncă şi introducerea unor căi legale de imigrare;
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43. solicită statelor membre să acorde mai multă atenţie persoanelor fără adăpost, în special în 
sensul facilitării accesului acestora la locuinţe, servicii de asistenţă medicală, educaţie şi 
locuri de muncă.

44. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi 
Comisiei, precum şi Comitetului pentru protecţie socială, guvernelor şi parlamentelor 
statelor membre şi ale ţărilor candidate.
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EXPLANATORY STATEMENT 

Key message from the report

The report supports the general approach of the Social Reality Stocktaking Communication 
from the Commission (COM(2007)0063) and its follow-up, that is, to have a general 
discussion on the role of social policy in the European Union. Given that the Communication 
states that conclusions from the discussion will also feed into the mid term review of the 
social policy agenda, the report notes that Parliament should be informed about the outcomes 
of the discussions and what the Commission intends to do with these regarding the mid term 
review.

The report notes that social inclusion and social protection are a basic value of the European 
Union and a fundamental right for all individuals, regardless of ethnic origin, age, gender, 
disability, sexual preference and religion.

The report notes that 72 million European citizens continue to live in poverty and 8% of the 
EU suffer from in work poverty and the gap between rich and poor in many EU Member 
States is increasing.

The report notes that Europe today is a multi-ethnic, multi-faith society and that Member 
States must ensure that their laws reflect that diversity, protecting all individuals from 
violence, discrimination and harassment.

The report notes that poverty and unemployment have been linked to poor health due to 
factors such as poor diet, worse environments in poorer areas, inadequate housing, and stress 
and that deprived communities in many Member States often have poor access to healthcare.

The report notes that unemployment levels of disabled people (which includes people with 
mental health problems), older people and ethnic minorities across the European Union, 
remain unacceptably high.

The report emphasises that employment must be viewed as one of the most effective 
safeguards against poverty and social exclusion and therefore calls on the Commission and 
Member States to effectively implement the Employment Directive 78/2000/EC which 
provides a legal framework for equal treatment in employment.

The report stresses that access to Goods and Services should be a right for every EU citizen 
and therefore calls on the European Commission to bring forward specific directives for all 
areas not covered under Article 13 EC Treaty legislation to combat discrimination in access to 
goods and services including disability, age, religion or belief or sexual orientation.

The report calls on Member States to more effectively implement existing EU legislation in 
the Employment and Social Policy field.

The report recognises that in many Member States individuals are provided with a safety net 
guaranteeing a minimum income and believes by exchange of best practice that Member 
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States who do not operate this can be encouraged to do so.

The report notes that a decent minimum wage, set at Member State level should be 
encouraged and can help to make work financially viable; but recognising that in many 
Member States that it is set at a very low level.

The report takes into account previous reports of the Parliament, which stress the importance 
of social policy having an equal status and fully interacting within the Community policy 
triangle (economic, employment, social policies)1. In this regard the Commission should 
reinforce and clarify the original Lisbon target of eradicating poverty by the adoption of a 
clear headline target for the EU to reduce the levels of poverty measured against GDP by 
2010 and to develop a set of social inclusion standards against which to judge the results of 
the social inclusion strategy2.

The "Stocktaking Social reality" Report is dealing with two Commission documents: the 
Communication on Social inclusion and Social protection (COM(2007)013) and the 
Communication on Social Reality Stocktaking (COM(2007)063).

Summary of the Communication on Social inclusion and Social protection

The Open Method of Coordination (OMC) has increased awareness of the complex causes of 
exclusion and poverty and forged a shared approach to social protection reforms based on 
principles of accessibility, adequacy, quality, modernisation and sustainability. Healthcare and 
long-term care are also well suited for policy exchange; joint consideration of the objectives 
can improve policy effectiveness and the delivery of healthcare services at a Member State 
level.

Some National reform Programmes show a stronger commitment to the most disadvantaged 
in society and helping poor households benefit from employment growth. Measures to ensure 
the sustainability of public finances are accompanied by provisions to protect the most 
vulnerable groups. Strengthened and more visible interaction is required at European and 
national level.

More importance must be given in Member States to the fight against child poverty, as 
deprived children are more unlikely to gain jobs in the future. Member States have been 
shown to approach this issue through: increasing family income, improving access to services, 
protecting children's rights. The report shows that on average, 15% of students leave school 
early, but in some countries more than a third of young people are affected be early school 
leaving. Some Member States have set specific targets and are introducing preventive 
measures to address this (pre-primary education, guidance and counselling, tutoring, grants) 
and compensatory actions (e.g. second-chance schools).

  
1 Report on the Commission communication on the social policy agenda, Committee EMP, Rapporteur Anne 
E.M. Van Lancker, A5-0291/2000.
Report on the social situation in the European Union, Committee EMP, Rapporteur Ilda Figueiredo, A6-
0035/2005.
2 Report on the Social Policy Agenda for the period 2006-2010, Committee EMP, Rapporteur Ria Oomen-
Ruijten, A6-0142/2005.
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In this respect also the fight against youth unemployment remains important. Many Member 
States are expanding apprenticeships, providing individualised support or active alternatives 
after short spells of unemployment, focusing on socially deprived areas or improving access 
to mainstream measures.

When it comes to geographic inequalities, EU structural funds support improvements in 
health infrastructure in the poorest regions. To enhance the quality standards: Member States 
are aiming at better coordination between all level of medical services and at a development 
of prevention programmes.

Summary of the Communication on Social Reality Stocktaking

Globalisation and demography are the two main driving forces shaping the development of 
European societies. Demographic trends mean longer and healthier lives and raise issues such 
as the new costs of an ageing society, intergenerational equity, the increasing importance of 
childcare and work/life balance in sustaining family life, the relationship between generations 
and new risks of poverty. Globalisation, in conjunction with new technology, offers enormous 
potential for growth. But people need to be equipped through education and training to take 
advantage of these opportunities and adapt to the disappearances of traditional industrial jobs.

The renewed Lisbon strategy does not only focus on economic performance and 
competitiveness but also on the creation of greater social cohesion and the social dimension of 
sustainability. Within this strategy, the EU engages with Member States – who continue to 
hold the primary competence to frame their own policies – to identify collectively the policy 
approaches which will best deliver the combination of prosperity and solidarity and promote 
their take-up. The Lisbon strategy has thus opened up a collective reflection on social issues 
in a very wide sense, covering traditional questions of labour market flexibility and welfare 
state reform, including pensions, as well as issues relating to education and training systems.

Many social policy initiatives in the past were conceived for an industrial society. Today, 
Europe has an increasingly knowledge based and services oriented society for which the 
social situation and social challenges are less well understood and analysed.

The social reality stocktaking exercise therefore aims at developing an evaluation of actual 
social challenges and at generating a debate on Europe's social situation which will also feed 
into the mid term review of the social policy agenda.


