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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o socialni zaščiti in socialni vključenosti za leto 2007
(000/000(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Predlog za skupno poročilo o socialni 
zaščiti in socialni vključenosti za leto 2007 (KOM(2007)0013),

– ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah,
– ob upoštevanju Mednarodnega akcijskega načrta Združenih narodov o staranju iz leta 

2002,
– ob upoštevanju sporočila Komisije o krepitvi socialne razsežnosti lizbonske strategije: 

racionalizacija odprte koordinacije na področju socialne zaščite (KOM(2003)0261),
– ob upoštevanju sporočila Komisije o posodabljanju socialne zaščite za razvoj 

visokokakovostnega, dostopnega in trajnostnega zdravstvenega varstva in dolgotrajne
oskrbe: podpora nacionalnim strategijam ob uporabi „odprte metode koordinacije“
(KOM(2004)0304),

– ob upoštevanju zelene knjige Komisije z naslovom Odziv na demografske spremembe: 
nova solidarnost med generacijami (KOM(2005)0094),

– ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. junija 2002 o sporočilu Komisije Svetu, 
Evropskemu parlamentu, Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom 
Osnutek skupnega poročila o socialni vključenosti1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. junija 2003 o uporabi odprte metode
koordinacije2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. septembra 2003 o skupnem poročilu Komisije 
in Sveta o ustreznih in vzdržnih pokojninah3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 30. novembra 2006 o položaju invalidov v 
razširjeni Evropski uniji: Evropski akcijski načrt 2006–20074,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. marca 2006 o demografskih izzivih in 
medgeneracijski solidarnosti5

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. septembra 2006 o izboljšanju duševnega 
zdravja prebivalstva. Pot k strategiji na področju duševnega zdravja za Evropsko unijo6,

– ob upoštevanju člena 45 Poslovnika,

  
1 UL C 261 E, 30.10.2003, str. 136.
2 UL C 68 E, 18.3.2004, str. 604.
3 UL C 77 E, 26.3.2004, str. 251.
4 Sprejeta besedila, P6_TA(2006)0527.
5 Sprejeta besedila, P6_TA(2006)0115.
6 Sprejeta besedila, P6_TA(2006)0341.
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– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A6-0000/2007),
A. ker je bilo na zasedanju Evropske sveta v Lizboni marca 2000 sklenjeno, da je treba 

okrepiti socialno kohezijo in se boriti proti socialni izključenosti,
B. ker so se države članice na zasedanju Evropskega sveta v Nici leta 2000 zavezale, da 

bodo do leta 2010 dosegle znatno in merljivo zmanjšanje revščine in socialne 
izključenosti,

C. ker sta socialna vključenost in socialna zaščita osnovni vrednoti Evropske unije ter 
temeljni pravici vseh posameznikov ne glede na narodnost, starost, spol, invalidnost, 
spolno usmerjenost in vero,

D. D. ker 72 milijonov evropskih državljanov še vedno živi v revščini, 8 % zaposlenih 
državljanov EU trpi zaradi revščine, v več državah članicah pa se razlika med bogatimi in 
revnimi povečuje,

E. ker je današnja Evropa večnarodnostna in večverska družba; države članice morajo 
zagotoviti, da njihova zakonodaja izraža to raznolikost ter varuje vse posameznike pred 
nasiljem, diskriminacijo in nadlegovanjem,

F. ker so vplivi neenakosti, revščine, socialne izključenosti in pomanjkanja priložnosti 
medsebojno povezani ter zahtevajo skladno strategijo na ravni držav članic, ki se ne bo 
osredotočala le na prihodke in bogastvo, ampak tudi na vprašanja, kot so dostop do 
zaposlitve, izobraževanja in zdravstvenih storitev ter življenjske priložnosti prihodnjih 
generacij,

G. ker sta revščina in brezposelnost povezana s slabim zdravjem zaradi dejavnikov, kot so 
slaba prehrana, slabše okolje na revnejših območjih, neustrezne bivalne razmere in stres, 
ter dejstva, da imajo prikrajšane skupnosti v več državah članicah pogosto slab dostop do 
zdravstvenega varstva,

H. ker revščina in neenakost nesorazmerno prizadeneta ženske. Povprečen ženski prihodek 
je le 55 % moškega prihodka, medtem ko le malo žensk prejema samostojno celotno 
državno pokojnino,

I. ker so stopnje brezposelnosti invalidov, ki vključujejo osebe s težavami v duševnem 
zdravju, starejših oseb in pripadnikov narodnostnih manjšin v celotni Evropski uniji še 
vedno nesprejemljivo visoke,

I Splošne točke
1. poziva države članice, da optimalno izkoristijo možnost, ki jo ponuja postopek odprte 

metode koordinacije; 

2. poudarja, da mora izkoreninjenje revščine in socialne izključenosti ostati politična 
prednostna naloga Evropske unije;

3. poudarja, da je treba zaposlovanje razumeti kot eno najučinkovitejših zaščit pred revščino
in socialno izključenostjo; zato poziva Komisijo in države članice, da učinkovito izvajajo 
Direktivo 78/2000/ES o zaposlovanju, ki zagotavlja pravni okvir enakega obravnavanja
pri zaposlovanju;

4. poudarja, da mora biti dostop do blaga in storitev pravica vsakega državljana EU, ter zato 
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poziva Evropsko komisijo, da pripravi posebne direktive za vsa področja, ki jih ne zajema 
zakonodaja na podlagi člena 13 Pogodbe ES, ter se tako bori proti diskriminaciji pri 
dostopu do blaga in storitev, vključno z diskriminacijo na podlagi invalidnosti, starosti, 
vere ali prepričanja ali spolne usmeritve;

5. poziva države članice, da bolj učinkovito izvajajo veljavno zakonodajo EU na področju 
zaposlovanja in socialne politike; 

6. poudarja, da je treba z izobraževanjem in usposabljanjem pripraviti ljudi, da izkoristijo te 
priložnosti ter se prilagodijo na izginotje tradicionalnih industrijskih delovnih mest;

II Socialna vključenost
7. meni, da je treba prizadevanje za odpravo revščine in socialne izključenosti ohraniti in 

razširiti, da se tako izboljša položaj ljudi, ki so najbolj izpostavljeni tveganju revščine in 
izključenosti;

8. priznava, da imajo posamezniki v več državah članicah varnostno mrežo, ki jim 
zagotavlja minimalni prihodek, ter verjame, da se lahko tiste države članice, ki tega ne 
izvajajo, k temu spodbujajo z izmenjavo najboljših praks;

9. priznava, da je dolžnost držav članic, v katerih je na voljo socialna pomoč, zagotovitev, 
da državljani razumejo svoje pravice in jih lahko uresničujejo;

10. ugotavlja, da je treba spodbujati primerno minimalno plačo, določeno na ravni držav 
članic, ki lahko omogoči finančno donosno delo; vendar priznava, da je v več državah 
članicah ta zelo nizka; 

11. meni, da je bistveno, da države članice ljudem pomagajo pri vrnitvi na delo, tako da 
posameznikom zagotavljajo osebno prilagojeno in ciljno usmerjeno pomoč ter podporo in
jim tako pomagajo pri krepitvi samozavesti ter učenju novih znanj in spretnosti; 

12. poziva države članice, da odpravijo večkratno diskriminacijo, ki ima resen in pogosto 
prezrt vpliv na socialno vključenost;

13. verjame, da imata lahko visokokakovostno zdravstveno in socialno varstvo, ki temeljita 
na skupnosti ter sta po možnosti razvita v sodelovanju uporabnikov in bolnikov, 
pomembno vlogo v boju proti revščini in socialni izključenosti;

14. ugotavlja, da obstaja močna in zapletena povezava med revščino in kriminalom; da 
zaporna kazen brez ustrezne rehabilitacije in izobraževanja pogosto povzroči le dodatno 
socialno izključenost in brezposelnost;

15. verjame, da je v vseh državah članicah pomanjkanje primernih in cenovno sprejemljivih 
stanovanj pomemben dejavnik, zaradi katerega ljudi prizadene revščina, iz katere se težko 
rešijo;

16. poziva vse države članice, da podpišejo ter ratificirajo Konvencijo ZN o pravicah 
invalidov in njene izbirne protokole;

17. pozdravlja deinstitucionalizacijo invalidov, vendar ugotavlja, da to zahteva zadostno 
stopnjo kakovostnih storitev, ki temeljijo na skupnosti ter dajejo prednost samostojnemu 
življenju, pravici do osebne pomoči, pravici do nadzora nad lastnim proračunom in 
popolni udeležbi v družbi v državah članicah;

18. meni, da ostaja neopravičljivo, da se nova infrastruktura, ki je nedostopna invalidom in 
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starejšim osebam, gradi s sredstvi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ali drugih 
strukturnih skladov;

19. poziva države članice, da opredelijo in obravnavajo težave, s katerimi se srečujejo 
negovalci, ki so pogosto prisiljeni ostati zunaj trga dela;

20. poziva države članice, da spodbujajo zaposlene v javnem sektorju, da zagotovijo, da 
njihova delovna mesta bolje predstavljajo skupnosti, v prid katerih delujejo;

21. poudarja, da morajo države članice spodbujati razvoj ter izvajanje obsežnih lokalnih, 
regionalnih in nacionalnih strategij staranja;

22. poziva Komisijo in države članice, da zagotovijo ustrezna sredstva za olajšanje dostopa 
do programov vseživljenjskega učenja kot sredstva za omejitev izključenosti starejših 
oseb, med drugim iz zaposlovanja, ter za podpiranje njihove stalne udeležbe v socialnem, 
kulturnem in državljanskem življenju;

23. poziva države članice, da začnejo zagotavljati brezplačno osebno nego za starejše osebe, 
invalide in osebe z dolgotrajnimi boleznimi, če tega še niso naredile;

24. poziva države članice, da si izmenjujejo najboljše prakse, s katerimi bodo preprečile osip 
učencev v šolah in olajšale prehod iz šole na delo;

25. poziva države članice, da zagotovijo, da so njihovi državljani pismeni ter imajo spretnosti 
in znanja, s katerimi lahko dobijo koristno zaposlitev;

26. ugotavlja, da je treba kljub dobrodošli večji udeležbi pri visokem izobraževanju države 
članice spodbujati k ohranjanju in uvajanju vajeništva;

27. poziva države članice in Evropsko komisijo, da zavrnejo zavajajoče prikrivanje 
gospodarske migracije s prošnjami za azil in prikrivanje obojega z nezakonitim 
priseljevanjem;

III Socialna zaščita
28. verjame, da je treba sprejeti več ukrepov za preprečevanje nasilja v družini ter zlorabe 

otrok in starejših oseb;

29. poziva države članice, da razvijejo konstruktivnejši pristop k politiki na področju drog s 
poudarkom na izobraževanju in zdravljenju odvisnosti in ne na kazenskih sankcijah; 

30. poziva k boljši izmenjavi najboljših prask v celotni EU na področju diagnoze, 
preprečevanja in zdravljenja kroničnih bolezni;

31. poziva države članice, da dajejo prednost ukrepom v zvezi z javnim zdravjem, ki si zlasti 
prizadevajo za odpravo neenakosti na področju zdravja in dostopa do zdravstvenega 
varstva številnih skupnosti narodnostnih manjšin;

32. ugotavlja, da lahko alkohol in zloraba drog v vseh državah članicah povzročata kriminal, 
brezposelnost in socialno izključenost. Nesprejemljivo je, da ima veliko oseb edini dostop 
do takšnega zdravljenja in svetovanja le prek zaporniškega sistema;

33. poudarja, da obstaja veliko oblik invalidnosti, vključno z osebami z omejeno mobilnostjo, 
poškodbami vida, poškodbami sluha, težavami v duševnem zdravju, kroničnimi 
boleznimi in učnimi težavami; poudarja, da imajo večkratni invalidi in osebe, 
izpostavljene večkratni diskriminaciji, izjemne težave;
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34. poziva k destigmatizaciji oseb s težavami v duševnem zdravju in oseb z učnimi težavami, 
spodbujanju duševnega zdravja in dobrega počutja, preprečevanju motenj v duševnem 
zdravju ter povečanju sredstev za zdravljenje in nego;

35. poziva države članice, da dejavno uveljavljajo politiko za zmanjšanje slabega 
zdravstvenega stanja, ki ga povzročajo alkohol, tobak in prepovedane droge;

36. priznava, da lahko zloraba alkohola ali uživanje drog povzroči socialno izključenost in 
pahne otroke in družine v revščino ter izpostavlja otroke večjemu tveganju zlorabe;

37. poziva države članice, da se bolj odločno zavežejo cilju zmanjšanja revščine otrok;

38. verjame, da so visokokakovostne zdravstvene in socialne storitve, ki podpirajo otroke in 
njihove družine, vključno s cenovno sprejemljivim otroškim varstvom in dostopom do 
cenovno sprejemljivih stanovanj, ključne za preprečevanje in zmanjševanje revščine 
otrok, socialne izključenosti in diskriminacije ter za preprečevanje, da se revščina prenaša 
z ene generacije na drugo;

39. poziva države članice, da povečajo profil kreditnih zadrug, da lahko posameznikom 
ponudijo varno in urejeno okolje za varčevanje in izposojanje denarja ter preprečujejo 
vedno večjo težavo osebnih dolgov;

40. poziva države članice, da izvršujejo zakonodajo, ki preprečuje trgovino z ljudmi in 
diskriminacijo, ter zlasti da podpišejo, ratificirajo in izvajajo Konvencijo Sveta Evrope o 
ukrepih za boj proti trgovini z ljudmi;

41. poziva države članice, da predlagajo zakonodajo, ki bo preprečevala izkoriščanje 
ranljivih delavcev s strani posrednikov delovne sile (t. i. gangmasterjev), ter podpišejo in 
ratificirajo Konvencijo ZN o varstvu pravic vseh delavcev migrantov in njihovih 
družinskih članov;

42. poziva vse države članice, da zagotovijo azilno politiko, ki temelji na človekovih 
pravicah, v skladu s Konvencijo ZN o beguncih in drugo zadevno zakonodajo s področja 
človekovih pravic, pri čemer si morajo prizadevati za odpravo odvisnosti prosilcev za azil 
od podpore, tako da jim omogočijo delo, ter preučijo razvoj zakonitejših načinov 
priseljevanja;

43. poziva države članice, da večjo pozornost namenijo brezdomcem, zlasti v zvezi z 
dostopom do stanovanj, zdravstvene oskrbe, izobraževanja in zaposlitve;

44. pooblašča predsednika, da pošlje to resolucijo Svetu, Komisiji, Odboru za socialno 
zaščito ter vladam in parlamentom držav članic in držav kandidatk.
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OBRAZLOŽITEV

Ključno sporočilo poročila

Poročilo podpira splošen pristop sporočila Komisije o pregledu stanja družbene realnosti 
(KOM(2007)0063) in njegovega nadaljevanja, tj. splošne razprave o vlogi socialne politike v 
Evropski uniji. Ker sporočilo navaja, da bodo sklepi razprave vključeni tudi v vmesni pregled 
agende o socialni politiki, poročilo ugotavlja, da mora biti Parlament obveščen o rezultatih 
razprav in o tem, kaj namerava Komisija narediti v zvezi s tem glede na vmesni pregled.

Poročilo ugotavlja, da sta socialna vključenost in socialna zaščita osnovni vrednoti Evropske 
unije ter temeljni pravici vseh posameznikov ne glede na narodnost, starost, spol, invalidnost, 
spolno usmerjenost in vero.

Poročilo navaja, da 72 milijonov evropskih državljanov še vedno živi v revščini, 8 % 
zaposlenih državljanov EU trpi zaradi revščine, v več državah članicah pa se razlika med 
bogatimi in revnimi povečuje.

Poročilo ugotavlja, da je današnja Evropa večnarodnostna in večverska družba ter da morajo 
države članice zagotoviti, da njihova zakonodaja izraža to raznolikost ter varuje vse 
posameznike pred nasiljem, diskriminacijo in nadlegovanjem.

Poročilo ugotavlja, da sta revščina in brezposelnost povezana s slabim zdravjem zaradi 
dejavnikov, kot so slaba prehrana, slabše okolje na revnejših območjih, neustrezne bivalne 
razmere in stres, ter dejstva, da imajo prikrajšane skupnosti v več državah članicah pogosto 
slab dostop do zdravstvenega varstva.

Poročilo ugotavlja, da so stopnje brezposelnosti invalidov, ki vključujejo osebe s težavami v 
duševnem zdravju, starejših oseb in pripadnikov narodnostnih manjšin v celotni Evropski 
uniji še vedno nesprejemljivo visoke.

Poročilo poudarja, da je treba zaposlovanje razumeti kot eno najučinkovitejših zaščit pred 
revščino in socialno izključenostjo, ter zato poziva Komisijo in države članice, da učinkovito 
izvajajo Direktivo 78/2000/ES o zaposlovanju, ki zagotavlja pravni okvir enakega 
obravnavanja pri zaposlovanju.

Poročilo poudarja, da mora biti dostop do blaga in storitev pravica vsakega državljana EU, ter 
zato poziva Evropsko komisijo, da pripravi posebne direktive za vsa področja, ki jih ne 
zajema zakonodaja na podlagi člena 13 Pogodbe ES, ter se tako bori proti diskriminaciji pri 
dostopu do blaga in storitev, vključno z diskriminacijo na podlagi invalidnosti, starosti, vere 
ali prepričanja ali spolne usmeritve.

Poročilo poziva države članice, da bolj učinkovito izvajajo veljavno zakonodajo EU na 
področju zaposlovanja in socialne politike.

Poročilo priznava, da imajo posamezniki v več državah članicah varnostno mrežo, ki jim 
zagotavlja minimalni prihodek, ter verjame, da se lahko tiste države članice, ki tega ne 
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izvajajo, k temu spodbujajo z izmenjavo najboljših praks.

Poročilo ugotavlja, da je treba spodbujati primerno minimalno plačo, določeno na ravni držav 
članic, ki lahko omogoči finančno donosno delo; vendar priznava, da je v več državah 
članicah določena zelo nizko.

Poročilo upošteva prejšnja poročila Parlamenta, ki poudarjajo pomembnost, da ima socialna 
politika enakovreden status v trikotniku politik Skupnosti (gospodarska, zaposlitvena, 
socialna politika) in v njem v celoti vzajemno deluje.1 V zvezi s tem poziva Komisijo, da 
okrepi in pojasni prvotni lizbonski cilj izkoreninjenja revščine s sprejetjem jasnega glavnega 
cilja EU, v skladu s katerim mora do leta 2010 znižati stopnje revščine, izmerjene glede na 
BDP, in razviti sklop standardov socialne vključenosti, na podlagi katerih bo presojala 
rezultate strategije za socialno vključenost.2

Poročilo o pregledu stanja družbene realnosti obravnava dokumenta Komisije: sporočilo o 
socialni zaščiti in socialni vključenosti (KOM(2007)013) ter sporočilo o pregledu stanja 
družbene realnosti (KOM(2007)063).

Povzetek sporočila o socialni zaščiti in socialni vključenosti

Odprta metoda koordinacije (OMK) je povečala ozaveščenost o zapletenih vzrokih 
izključenosti in revščine, z njo pa se je oblikoval tudi skupen pristop k reformam socialne 
zaščite na podlagi načel dostopnosti, ustreznosti, kakovosti, posodobitve in vzdržnosti. 
Zdravstveno varstvo in dolgotrajna oskrba sta področji, primerni za izmenjavo mnenj glede 
politike; skupna proučitev ciljev lahko izboljša učinkovitost politike in zagotovitev storitev 
zdravstvenega varstva na ravni držav članic.

Nekateri nacionalni programi reform kažejo odločnejše zavzemanje za najbolj prikrajšane v 
družbi in pomagajo revnim gospodinjstvom, da imajo večje koristi od rasti zaposlovanja. 
Ukrepom za zagotavljanje vzdržnosti javnih financ so dodane določbe za zaščito najbolj 
ranljivih skupin. Potrebna je okrepljena in vidnejša povezava na nacionalni in evropski ravni.

Države članice morajo večjo pozornost nameniti boju proti revščini otrok, saj prikrajšani 
otroci predvidoma težje dobijo zaposlitev v prihodnosti. Države članice so se tega vprašanja 
lotile na različne načine: s povečanjem družinskega dohodka, izboljšanjem dostopa do 
storitev, varstvom otrokovih pravic. Poročilo navaja, da je v povprečju osip mladih 15-
odstoten, v nekaterih državah pa je mladih, ki opustijo šolanje, več kot tretjina. Nekatere 
države članice so v zvezi s temi vprašanji opredelile določene cilje ter uvedle preventivne 
ukrepe (predšolsko izobraževanje, usmerjanje in svetovanje, mentorstvo, štipendiranje) in 
nadomestne ukrepe (npr. šole druge priložnosti).

  
1 Poročilo o sporočilu Komisije o agendi o socialni politiki, Odbor za zaposlovanje, poročevalka Anne E.M. Van 
Lancker, A5-0291/2000.
Poročilo o socialnem položaju v Evropski uniji, Odbor za zaposlovanje, poročevalka Ilda Figueiredo, A6-
0035/2005.
2 Poročilo o agendi o socialni politiki za obdobje 2006-2010, Odbor za zaposlovanje, poročevalka Ria Oomen-
Ruijten, A6-0142/2005.
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V zvezi s tem je ostaja pomemben tudi boj proti brezposelnosti mladih. Številne države
članice razširjajo vajeništvo, s čimer zagotavljajo individualno podporo ali dejavne 
alternativne možnosti po kratkih obdobjih brezposelnosti, s poudarkom na socialno 
prikrajšanih območjih ali izboljšanjem dostopa do ukrepov, ki zagotavljajo enake možnosti.

V zvezi z geografsko neenakostjo strukturni skladi EU podpirajo izboljšanje zdravstvene 
infrastrukture v najrevnejših regijah. Za izboljšanje standardov kakovosti si države članice 
prizadevajo za boljšo usklajenost zdravstvenih storitev na vseh ravneh in za razvoj programov 
preprečevanja.

Povzetek sporočila o pregledu stanja družbene realnosti

Globalizacija in demografija sta dva ključna dejavnika, ki oblikujeta razvoj evropskih družb. 
Demografski trendi kažejo na daljše in bolj zdravo življenje, hkrati pa sprožajo vprašanja, kot 
so novi stroški starajoče se družbe, medgeneracijska pravičnost, vse večji pomen varstva 
otrok ter ravnovesja med delom in zasebnostjo pri ohranjanju družinskega življenja, 
medgeneracijski odnosi ter nove nevarnosti revščine. Globalizacija v povezavi z novo 
tehnologijo nudi velikanske možnosti za rast. Vendar pa je z izobraževanjem in 
usposabljanjem treba pripraviti ljudi, da izkoristijo te priložnosti ter se prilagodijo na izginotje 
tradicionalnih industrijskih delovnih mest.

Prenovljena lizbonska strategija ni usmerjena le v gospodarsko storilnost in konkurenčnost, 
ampak tudi k oblikovanju večje socialne kohezije ter socialne razsežnosti vzdržnosti. V okviru 
te strategije EU sodeluje z državami članicami – te imajo še vedno glavno pristojnost za 
oblikovanje svojih politik – pri skupnem prepoznavanju pristopov politik, ki bodo najbolj 
prispevali h kombinaciji napredka in solidarnosti, ter pri pospeševanju njihovega izvajanja. 
Lizbonska strategija je tako sprožila skupinski premislek o socialnih vprašanjih v širokem 
smislu, ki vključuje tradicionalna vprašanja prilagodljivosti trga dela in reform socialne 
države, vključno s pokojninami, pa tudi vprašanja, povezana s sistemi izobraževanja in 
usposabljanja.

Številne pobude socialne politike v preteklosti so bile začete za industrijsko družbo. Danes 
družba v Evropi vse bolj temelji na znanju in je usmerjena v storitve, socialne razmere in 
družbeni izzivi pa so slabše razumljeni in analizirani.

Zato si raziskava pregleda stanja družbene realnosti prizadeva razviti oceno dejanskih 
družbenih izzivov in oblikovati razpravo o evropskih socialnih razmerah, ki bo prispevala tudi 
k vmesnemu pregledu agende o socialni politiki.


