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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o sociálnej ochrane a sociálnom začlenení na rok 2007 
(000/000(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Návrh spoločnej správy o sociálnej 
ochrane a sociálnom začlenení (KOM(2007)0013),

– so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa,
– so zreteľom na Medzinárodný akčný plán OSN na rok 2002 o starnutí,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Posilňovanie sociálneho rozmeru 
lisabonskej stratégie: modernizácia otvorenej koordinácie v oblasti sociálnej ochrany 
(KOM(2003)0261),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Modernizácia sociálnej ochrany pre 
rozvoj vysokokvalitnej, dostupnej a trvalo udržateľnej zdravotnej starostlivosti 
a dlhodobej starostlivosti: podpora národných stratégií pomocou otvorenej metódy 
koordinácie (KOM(2004)0304),

– so zreteľom na Zelenú knihu Komisie s názvom Ako čeliť demografickým zmenám: 
nová solidarita medzi generáciami (KOM(2005)0094),

- so zreteľom na Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. júna 2002 o oznámení Komisie Rade, Európskemu 
parlamentu, Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Návrh spoločnej 
správy o sociálnom začlenení1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júna 2003 o aplikácii otvorenej metódy 
koordinácie2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 24. septembra 2003 o spoločnej správe Komisie 
a Rady o primeraných a udržateľných dôchodkoch3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 30. novembra 2006 o postavení osôb so zdravotným 
postihnutím v rozšírenej Európskej únii: európsky akčný plán na roky 2006 – 20074,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 23. marca 2006 o demografických výzvach a solidarite 
medzi generáciami5,

  
1 Ú. v. EÚ C 261 E, 30.10.2003, s. 136.
2 Ú. v. EÚ C 68 E, 18.03.2004, s. 604.
3 Ú. v. EÚ C 77 E, 26.3.2004, s. 251.
4 Prijaté texty, P6_TA(2006)0527.
5 Prijaté texty, P6_TA(2006)0115.
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– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. septembra 2006 o zlepšovaní duševného zdravia 
obyvateľstva. K stratégii duševného zdravia pre Európsku úniu1,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,
– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A6-0000/2007),

A. keďže lisabonská Európska rada v marci 2000 súhlasila s posilnením sociálnej súdržnosti 
a bojom proti sociálnemu vylúčeniu,

B. keďže sa na zasadnutí Európskej rady v Nice v roku 2000 členské štáty zaviazali 
preukázať do roku 2010 významné a merateľné zníženie chudoby a sociálneho vylúčenia,

C. keďže sociálne začlenenie a sociálna ochrana sú jednými zo základných hodnôt 
Európskej únie a základných práv všetkých osôb bez ohľadu na národnostný pôvod, vek, 
pohlavie, postihnutie, sexuálnu orientáciu a náboženstvo,

D. keďže 72 miliónov európskych občanov žije ešte stále v chudobe a 8 % obyvateľov EÚ 
trpí chudobou zamestnaných a rozdiely medzi bohatými a chudobnými v mnohých 
členských štátoch EÚ sa prehlbujú,

E. keďže dnešná Európa je mnohonárodnostnou, mnohonáboženskou spoločnosťou; členské 
štáty musia zabezpečiť, aby ich zákony odrážali túto rozmanitosť a chránili všetkých ľudí 
pred násilím, diskrimináciou a obťažovaním,

F. keďže dôsledky nerovnosti, chudoby, sociálneho vylúčenia a nedostatku príležitostí sú 
navzájom prepojené a vyžadujú súdržnú stratégiu na úrovni členských štátov zameranú 
nielen na príjem a bohatstvo, ale aj na otázky, akými sú prístup k zamestnaniu, vzdelaniu, 
zdravotným službám a životným príležitostiam budúcich generácií,

G. keďže chudoba a nezamestnanosť sú spojené s chorľavosťou vzhľadom na faktory, akými 
sú zlá strava, horšie prostredie v chudobnejších oblastiach, neprimerané bytové pomery 
a stres a znevýhodnené spoločenstvá v mnohých členských štátoch majú často zlý prístup 
k zdravotnej starostlivosti,

H. keďže chudoba a nerovnosť sa neúmerne týkajú žien. Priemerný príjem žien tvorí iba 
55 % priemerného príjmu mužov a iba málo žien poberá plný štátny dôchodok,

I. keďže miera nezamestnanosti zdravotne postihnutých ľudí vrátane ľudí s poruchami 
duševného zdravia, starších ľudí a národnostných menšín v celej Európskej únii je 
neprijateľne vysoká,

I. Všeobecné body
1. vyzýva členské štáty, aby optimálne využívali potenciál, ktorý ponúka otvorená metóda 

procesu koordinácie; 

2. zdôrazňuje, že odstránenie chudoby a sociálneho vylúčenia musí zostať politickou 
prioritou Európskej únie;

  
1 Prijaté texty, P6_TA(2006)0341.
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3. zdôrazňuje, že zamestnanosť treba chápať ako jedno z najúčinnejších opatrení proti 
chudobe a sociálnemu vylúčeniu; vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby efektívne 
vykonali smernicu o zamestnanosti 78/2000/ES, ktorá poskytuje právny rámec pre 
rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní;

4. zdôrazňuje, že prístup k tovaru a službám by mal byť právom každého občana EÚ, 
a vyzýva preto Európsku komisiu, aby predložila konkrétne smernice pre všetky oblasti, 
ktoré nie sú zahrnuté v článku 13 Zmluvy o ES s cieľom boja proti diskriminácii v oblasti 
prístupu k tovaru a službám vrátane postihnutia, veku, náboženstva alebo viery 
a sexuálnej orientácie;

5. vyzýva členské štáty, aby efektívnejšie vykonávali existujúce právne predpisy EÚ 
v oblasti sociálnej politiky a politiky zamestnanosti; 

6. zdôrazňuje, že ľudia musia mať prístup k vzdelaniu a odbornej príprave, aby mohli tieto 
možnosti využiť a aby sa mohli prispôsobiť situácii, v ktorej už nebudú existovať 
tradičné priemyselné pracovné príležitosti;

II. Sociálne začlenenie 
7. zastáva názor, že úsilie namierené proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu musí byť 

vytrvalé a musí pretrvávať dostatočne dlhý čas, aby sa zlepšilo postavenie ľudí najviac 
ohrozených chudobou a vylúčením;

8. uznáva, že v mnohých členských štátoch je ľuďom poskytovaná bezpečnostná sieť 
garantujúca minimálny príjem a domnieva sa, že výmenou osvedčených postupov by sa 
mohli členské štáty, v ktorých táto sieť nefunguje, nabádať na jej zavedenie;

9. uznáva, že tam, kde je poskytovaná sociálna pomoc, je povinnosťou členských štátov 
zabezpečiť, aby občania rozumeli svojim nárokom a boli schopní uplatňovať ich;

10. poznamenáva, že by sa mala podporovať slušná minimálna mzda stanovená na úrovni 
členských štátov, ktorá môže urobiť prácu rentabilnou; uznáva však, že v mnohých 
členských štátoch je stanovená na veľmi nízkej úrovni; 

11. považuje za nevyhnutné, aby členské štáty podporovali návrat ľudí do zamestnania tým, 
že zabezpečia, aby im bola poskytovaná individualizovaná, cielená pomoc a podpora, 
ktorá im pomôže vybudovať sebavedomie a získať nové zručnosti; 

12. vyzýva členské štáty, aby sa vysporiadali s viacnásobnou diskrimináciou, ktorá má vážny 
a často prehliadaný vplyv na sociálne začlenenie;

13. domnieva sa, že vysokokvalitná zdravotná a sociálna komunitná starostlivosť vytvorená 
v prípade potreby v spolupráci s užívateľmi a pacientmi môže zohrávať dôležitú úlohu 
v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu;

14. berie na vedomie pevné a zložité prepojenie medzi chudobou a trestnou činnosťou; že 
uväznenie bez primeranej rehabilitácie a vzdelania často vedie iba k ďalšiemu sociálnemu 
vylúčeniu a nezamestnanosti;

15. domnieva sa, že nedostatok slušného a dostupného bývania vo všetkých členských 
štátoch vo veľkej miere prispieva k úpadku do chudoby a k uväzneniu v nej;
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16. vyzýva všetky členské štáty, aby podpísali a ratifikovali Dohovor OSN o právach osôb 
so zdravotným postihnutím a jeho opčný protokol;

17. víta deinštitucionalizáciu osôb so zdravotným postihnutím, avšak berie na vedomie, že 
vyžaduje dostatočnú úroveň kvalitných komunitných služieb, ktorú uprednostňuje 
nezávislý spôsob života, právo na osobnú pomoc, právo na kontrolu vlastného rozpočtu 
a plnú spoločenskú účasť v rámci členských štátov;

18. domnieva sa, že je neodpustiteľné, aby sa nová infraštruktúra, ktorá nie je dostupná pre 
osoby so zdravotným postihnutím a starších ľudí, budovala s využitím prostriedkov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja alebo iných štrukturálnych fondov;

19. vyzýva členské štáty, aby určili a riešili problémy, s ktorými sa stretávajú opatrovatelia, 
ktorí sú často nútení zostať mimo trhu práce;

20. vyzýva členské štáty, aby nabádali zamestnávateľov vo verejnom sektore na 
zabezpečenie lepšieho prispôsobenia pracovísk komunitám, pre ktoré sú určené;

21. zdôrazňuje, že je potrebné, aby členské štáty podporovali rozvoj a realizáciu 
komplexných miestnych, regionálnych a národných stratégií v otázkach starnutia 
obyvateľstva;

22. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby poskytli dostatok zdrojov na uľahčenie prístupu 
k programom celoživotného vzdelávania ako prostriedkom na obmedzenie vylúčenia 
starších ľudí zo zamestnania a na podporu ich nepretržitej účasti na spoločenskom, 
kultúrnom a občianskom živote;

23. nalieha na členské štáty, ak tak ešte neurobili, aby prijali opatrenia na poskytovanie 
bezplatnej osobnej starostlivosti pre starších ľudí, ľudí so zdravotným postihnutím a ľudí 
s dlhodobými ťažkosťami;

24. vyzýva členské štáty, aby si vymieňali osvedčené postupy na prevenciu predčasného 
ukončenia vzdelávania a na uľahčenie prechodu zo školy do práce;

25. nalieha na členské štáty, aby zabezpečili gramotnosť a nadobudnutie zručností 
potrebných na získanie zmysluplného zamestnania;

26. poznamenáva, že napriek tomu, že víta posun k intenzívnejšej účasti na vyššom vzdelaní, 
by sa mali členské štáty podporovať v oblasti zachovania a zavedenia učňovského 
vzdelávania;

27. nalieha na členské štáty a Európsku komisiu, aby odmietali zavádzajúce prirovnávanie 
hospodárskej migrácie k žiadaniu o azyl a prirovnávanie obidvoch k nelegálnemu 
prisťahovalectvu;

III. Sociálna ochrana 
28. domnieva sa, že by malo byť prijatých viac opatrení na riešenie domáceho násilia 

a zneužívanie detí a starších ľudí;

29. vyzýva členské štáty, aby vyvinuli konštruktívnejší prístup k drogovej politike s dôrazom 
na vzdelanie a liečbu závislosti namiesto dôrazu na trestné sankcie; 
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30. trvá na lepšej výmene osvedčených postupov v celej EÚ v oblasti diagnostikovania, 
prevencie a liečby chronických ochorení;

31. vyzýva členské štáty, aby uprednostňovali opatrenia v oblasti verejného zdravia zamerané 
na riešenie nerovnosti, ktorá existuje v oblasti zdravia a prístupu k zdravotnej 
starostlivosti v mnohých komunitách národnostných menšín;

32. poznamenáva, že vo všetkých členských štátoch môže viesť zneužívanie alkoholu a drog 
k trestnej činnosti, nezamestnanosti a sociálnemu vylúčeniu. Je neprijateľné, aby sa také 
množstvo ľudí dostalo k liečbe a poradenstvu iba prostredníctvom väzenského systému;

33. zdôrazňuje, že existuje mnoho foriem zdravotného postihnutia vrátane ľudí 
s pohybovými problémami, poruchami zraku a sluchu, poruchami duševného zdravia, 
chronickými ochoreniami a poruchami učenia; zdôrazňuje fakt, že ľudia s viacnásobným 
postihnutím majú osobitné problémy, rovnako ako ľudia vystavení viacnásobnej 
diskriminácii;

34. požaduje destigmatizáciu ľudí s poruchami duševného zdravia a ľudí s poruchami učenia, 
podporovanie duševného zdravia a pohody, prevenciu duševných porúch, ako aj viac 
zdrojov na liečbu a starostlivosť;

35. vyzýva členské štáty, aby aktívne uskutočňovali politiky na zníženie miery chorľavosti 
spôsobenej alkoholom, tabakom a nelegálnymi drogami;

36. uznáva, že zneužívanie alkoholu a užívanie drog môže viesť k sociálnemu vylúčeniu 
a vohnať deti a rodiny do chudoby a vystaviť deti vyššiemu riziku zneužívania;

37. vyzýva členské štáty, aby sa viac zaoberali otázkou znižovania detskej chudoby;
38. domnieva sa, že vysokokvalitné zdravotné a sociálne služby podporujúce deti a ich 

rodiny vrátane dostupnej detskej starostlivosti a prístupu k dostupnému bývaniu sú 
rozhodujúce pre prevenciu a zníženie detskej chudoby, sociálneho vylúčenia 
a diskriminácie a pre prevenciu chudoby prenášanej z jednej generácie na druhú;

39. vyzýva členské štáty, aby zlepšili profil úverových združení s cieľom ponúknuť 
jednotlivcom bezpečné a regulované prostredie na sporenie a požičiavanie peňazí 
a pomoc pri riešení stále problematickejšieho osobného dlhu;

40. vyzýva členské štáty, aby presadzovali právne predpisy namierené proti obchodovaniu 
s ľuďmi a diskriminácii a najmä aby podpísali, ratifikovali a vykonávali Dohovor Rady 
Európy o opatreniach proti obchodovaniu s ľuďmi;

41. vyzýva členské štáty, aby predložili právne predpisy na prevenciu vykorisťovania 
zraniteľných pracovníkov hlavami gangov a aby podpísali a ratifikovali Dohovor OSN 
o ochrane práv všetkých migrujúcich pracovníkov a ich rodín;

42. nalieha na všetky členské štáty, aby zabezpečili azylovú politiku založenú na ľudských 
právach v súlade s Dohovorom OSN o utečencoch a inými príslušnými zákonmi 
o ľudských právach a aby zároveň pracovali na ukončení závislosti žiadateľov o azyl od 
podpory tým, že im umožnia pracovať, a zvážili umožnenie legálnejšieho 
prisťahovalectva;
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43. žiada, aby členské štáty venovali väčšiu pozornosť ľuďom bez domova, najmä pokiaľ ide 
o prístup k bývaniu, zdraviu, vzdelaniu a zamestnaniu;

44. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Výboru pre 
sociálnu ochranu, vládam a parlamentom členských štátov a kandidátskych krajín.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Význam správy

Správa podporuje všeobecný prístup oznámenia Komisie s názvom Zhodnotenie sociálnej 
situácie (KOM(2007)0063) a jeho realizáciu, teda viesť všeobecnú diskusiu o úlohe sociálnej 
politiky v Európskej únii. Vzhľadom na to, že v oznámení sa uvádza, že závery diskusie 
prispejú k strednodobému preskúmaniu programu sociálnej politiky, správa obsahuje záver, 
že Parlament by mal byť informovaný o výsledkoch diskusií a o tom, čo s nimi zamýšľa 
Komisia urobiť v súvislosti so strednodobým preskúmaním.

V správe sa uvádza, že sociálne začlenenie a sociálna ochrana sú jednými zo základných 
hodnôt Európskej únie a základných práv všetkých osôb, bez ohľadu na národnostný pôvod, 
vek, pohlavie, zdravotné postihnutie, sexuálnu orientáciu a náboženstvo.

V správe sa ďalej uvádza, že 72 miliónov európskych občanov žije ešte stále v chudobe a 8 % 
obyvateľov EÚ trpí chudobou zamestnaných a rozdiely medzi bohatými a chudobnými 
v mnohých členských štátoch EÚ sa prehlbujú.

Dnešná Európa je mnohonárodnostnou, mnohonáboženskou spoločnosťou a členské štáty 
musia zabezpečiť, aby ich zákony odrážali túto rozmanitosť a chránili všetkých ľudí pred 
násilím, diskrimináciou a obťažovaním.

Chudoba a nezamestnanosť sú spojené s chorľavosťou vzhľadom na faktory, akými sú zlá 
strava, horšie prostredie v chudobnejších oblastiach, neprimerané bytové pomery a stres 
a znevýhodnené spoločenstvá v mnohých členských štátoch majú často zlý prístup 
k zdravotnej starostlivosti.

Miera nezamestnanosti zdravotne postihnutých ľudí (vrátane ľudí s poruchami duševného 
zdravia), starších ľudí a národnostných menšín v celej Európskej únii je stále neprijateľne 
vysoká.

V správe sa zdôrazňuje, že zamestnanosť treba chápať ako jedno z najúčinnejších opatrení 
proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby efektívne 
vykonali smernicu o zamestnanosti 78/2000/ES, ktorá poskytuje právny rámec pre rovnaké 
zaobchádzanie v zamestnaní.

V správe sa ďalej zdôrazňuje, že prístup k tovaru a službám by mal byť právom každého 
občana EÚ, vyzýva preto Európsku komisiu, aby predložila konkrétne smernice pre všetky 
oblasti, ktoré nie sú zahrnuté v článku 13 Zmluvy o ES s cieľom boja proti diskriminácii 
v oblasti prístupu k tovaru a službám vrátane postihnutia, veku, náboženstva alebo viery 
a sexuálnej orientácie.



PR\665910SK.doc PE 388.570v01-00

Externý preklad

Externý preklad

SK

Správa vyzýva členské štáty, aby efektívnejšie vykonávali existujúce právne predpisy EÚ 
v oblasti sociálnej politiky a politiky zamestnanosti.

Správa uznáva, že v mnohých členských štátoch je ľuďom poskytovaná bezpečnostná sieť 
garantujúca minimálny príjem a domnieva sa, že výmenou osvedčených postupov by sa mohli 
členské štáty, v ktorých táto sieť nefunguje, nabádať na jej zavedenie.

V správe sa uvádza, že by sa mala podporovať slušná minimálna mzda stanovená na úrovni 
členských štátov, ktorá môže urobiť prácu rentabilnou; uznáva však, že v mnohých členských 
štátoch je stanovená na veľmi nízkej úrovni.

Správa berie na vedomie predchádzajúce správy Parlamentu, v ktorých sa zdôrazňuje, aké je 
dôležité, aby mala sociálna politika rovnaké postavenie a plné vzájomné pôsobenie v rámci 
politického trojuholníka Spoločenstva (hospodárska, zamestnanecká a sociálna politika)1. 
V tejto súvislosti by Komisia mala posilniť a objasniť pôvodný lisabonský cieľ odstránenia 
chudoby prijatím hlavného cieľa pre EÚ, a to znížiť mieru chudoby meranú oproti HDP do 
roku 2010 a vytvoriť súbor noriem sociálneho začlenenia, v porovnaní s ktorými by sa 
posudzovali výsledky stratégie pre sociálne začlenenie2.

Správa Zhodnotenie sociálnej situácie sa zaoberá dvomi dokumentmi Komisie: oznámením 
o sociálnom začlenení a sociálnej ochrane (KOM(2007)013) a oznámením o zhodnotení 
sociálnej situácie (KOM(2007)063).

Zhrnutie oznámenia o sociálnom začlenení a sociálnej ochrane

Otvorená metóda koordinácie zvyšuje informovanosť o zložitých príčinách vylúčenia 
a chudoby a upevňuje spoločný prístup k reformám sociálnej ochrany založený na princípoch 
prístupnosti, primeranosti, kvality, modernizácie a trvalej udržateľnosti. Zdravotná 
starostlivosť a dlhodobá starostlivosť sú tiež vhodné pre politickú diskusiu; spoločné uváženie 
cieľov môže zlepšiť efektívnosť politiky a poskytovanie zdravotných služieb na úrovni 
členských štátov.

V niektorých národných programoch reforiem sa tiež poukazuje na silnejší záväzok voči 
najviac znevýhodnenému obyvateľstvu v spoločnosti, aby mali väčší úžitok z rastu 
zamestnanosti. Opatrenia na zabezpečenie trvalej udržateľnosti verejných financií sú 
sprevádzané ustanoveniami na ochranu najzraniteľnejších skupín. Je potrebná posilnená 
a viditeľnejšia interakcia na európskej a vnútroštátnej úrovni.

  
1 Správa o oznámení Komisie o programe sociálnej politiky, Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, 
spravodajkyňa Anne E. M. Van Lancker, A5-0291/2000.
Správa o sociálnej situácii v Európskej únii, Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, spravodajkyňa Ilda 
Figueiredo, A6-0035/2005.
2 Správa o programe sociálnej politiky na roky 2006 – 2010, Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, 
spravodajkyňa Ria Oomen-Ruijten, A6-0142/2005.
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Členské štáty musia prikladať väčší význam boju proti detskej chudobe, keďže chudobné deti 
ťažšie získajú v budúcnosti zamestnanie. Členské štáty riešia tento problém: zvýšením 
rodinného príjmu, zlepšením prístupu k službám, ochranou detských práv. V správe sa 
uvádza, že priemerne 15 % študentov ukončuje školskú dochádzku predčasne, v niektorých 
krajinách sa to však týka viac než jednej tretiny mladých ľudí. Niektoré členské štáty si 
stanovili presné ciele a zavádzajú preventívne opatrenia na ich uskutočňovanie (predškolské 
vzdelanie, usmerňovanie a poradenstvo, doučovanie, štipendiá) a vyvažujúce činnosti (napr. 
školy druhej šance).

V tejto súvislosti zostáva dôležitý aj boj proti nezamestnanosti medzi mladými ľuďmi. Mnohé 
členské štáty rozširujú ponuku učňovského vzdelávania, poskytujú individualizovanú podporu 
alebo účinné alternatívne riešenia po krátkych obdobiach nezamestnanosti, pričom sa 
zameriavajú na sociálne odkázané oblasti alebo zlepšujú prístup ku kľúčovým opatreniam.

Pokiaľ ide o geografické nerovnosti, štrukturálne fondy EÚ podporujú zlepšenie 
infraštruktúry zdravotnej starostlivosti v najchudobnejších regiónoch. S cieľom zvýšiť 
štandard kvality: členské štáty sa usilujú o lepšiu koordináciu medzi všetkými úrovňami 
zdravotných služieb a o vývoj programov prevencie.

Zhrnutie oznámenia o zhodnotení sociálnej situácie

Vývoj európskych spoločností je podmienený dvoma kľúčovými faktormi – globalizáciou 
a demografiou. Demografické trendy naznačujú dlhší a zdravší život a prinášajú otázky, ako 
napríklad novovzniknuté náklady na starnúcu spoločnosť, medzigeneračná rovnosť, 
narastajúca dôležitosť starostlivosti o deti a rovnováhy medzi pracovným a súkromným 
životom pri súčasnom udržaní rodinného života, vzťahy medzi generáciami a nové riziká 
chudoby. Globalizácia v spojení s novými technológiami ponúka obrovský potenciál rastu. 
Ľudia však musia mať prístup k vzdelaniu a odbornej príprave, aby mohli tieto možnosti 
využiť a aby sa mohli prispôsobiť situácii, v ktorej už nebudú existovať tradičné priemyselné 
pracovné príležitosti.

Obnovená lisabonská stratégia nie je zameraná iba na hospodársku výkonnosť 
a konkurencieschopnosť, ale aj na vytvorenie intenzívnejšej sociálnej súdržnosti a sociálny 
aspekt udržateľnosti. V rámci tejto stratégie sa EÚ spolu s členskými štátmi, ktoré majú 
i naďalej primárne kompetencie stanoviť rámec pre svoje politiky, snaží spoločne určiť 
stratégie, ktoré by čo najlepším spôsobom zaručili prosperitu a súčasne solidárnosť a ktorými 
by sa podporila ich realizácia. Lisabonskou stratégiou sa tak otvorila kolektívna úvaha 
o sociálnych otázkach vo veľmi širokom kontexte, ktorý pokrýva tradičné otázky flexibility 
trhu práce a reformy sociálneho zabezpečenia, ako i otázky týkajúce sa vzdelávania 
a systémov odbornej prípravy.

Mnohé z iniciatív v oblasti sociálnej politiky boli v minulosti koncipované pre priemyselnú 
spoločnosť. V súčasnosti je Európa spoločnosťou v čoraz väčšej miere založenou na 
poznatkoch a orientovanou na služby, ktorej situácia a výzvy v sociálnej oblasti sú známe 
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a analyzované v menšom rozsahu.

Cieľom zhodnotenia sociálnej situácie je rozpracovanie zhodnotenia súčasných výziev 
v sociálnej oblasti a vyvolanie diskusie o sociálnej situácii v Európe, ktorá takisto prispeje 
k strednodobému preskúmaniu programu sociálnej politiky.


