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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om socialt skydd och social integration 2007 
(000/0000(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Förslag till 
gemensam rapport om social trygghet och social integration 2007 (KOM(2007)0013),

– med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter,

– med beaktande av FN:s internationella handlingsplan om åldrande 2002,
– med beaktande av kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén – Stärka 
Lissabonstrategins sociala dimension: rationalisera den öppna samordningen inom 
socialt skydd (KOM(2003)0261),

– med beaktande av kommissionens meddelande om att modernisera de sociala 
trygghetssystemen för att utveckla högkvalitativ, tillgänglig och hållbar vård och 
omsorg: stöd till de nationella strategierna genom den öppna samordningsmetoden
(KOM(2004)0304),

– med beaktande av kommissionens meddelande – Grönbok ”Befolkningsförändringar 
och nya solidariska band mellan generationerna” (KOM(2005)0094),

– med beaktande av FN:s konvention om funktionshindrades rättigheter,

– med beaktande av sin resolution av den 11 juni 2002 om kommissionens meddelande 
till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén 
om förslag till gemensam rapport om social integration1,

– med beaktande av sin resolution av den 5 juni 2003 om tillämpningen av den öppna 
samordningsmetoden2,

– med beaktande av sin resolution av den 24 september 2003 om den gemensamma 
rapporten från kommissionen och rådet om adekvata och hållbara pensioner3,

– med beaktande av sin resolution av den 30 november 2006 om funktionshindrade 
personers situation i den utvidgade Europeiska unionen: den europeiska 
handlingsplanen 2006–20074,

– med beaktande av sin resolution av den 23 mars 2006 om demografiska utmaningar och 
solidaritet mellan generationerna5,

– med beaktande av sin resolution av den 6 september 2006 om förbättring av 
befolkningens psykiska hälsa. Mot en strategi för psykisk hälsa i Europeiska unionen6,

  
1 EUT C 261, 30.10.2003, s. 136.
2 EUT C 68 E, 18.3.2004, s. 604.
3 EUT C 77 E, 26.3.2004, s. 251.
4 Antagna texter, P6_TA(2006)0527.
5 Antagna texter, P6_TA(2006)0115.
6 Antagna texter, P6_TA(2006)0341.
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– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,
– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

(A6-…/2007), och av följande skäl:
A. Vid Europeiska rådets möte i Lissabon i mars 2000 beslutade medlemsstaterna att stärka 

den sociala sammanhållningen och bekämpa social utestängning.
B. Medlemsstaterna åtog sig under Europeiska rådets möte i Nice 2000 att till år 2010 

genomföra en betydande och mätbar minskning av fattigdom och social utestängning.
C. Social integration och socialt skydd är grundläggande värden för Europeiska unionen och 

en grundläggande rättighet för alla individer, oavsett etniskt ursprung, ålder, kön, 
funktionshinder, sexuell läggning och religiös övertygelse.

D. 72 miljoner europeiska medborgare lever fortfarande i fattigdom. Trots förvärvsarbete 
lider 8 procent av EU:s medborgare av fattigdom och gapet mellan rika och fattiga i 
många av EU:s medlemsstater ökar.

E. Europa är i dag ett multietniskt samhälle med många olika religioner. Medlemsstaterna 
måste se till att deras lagar återspeglar den mångfalden och skyddar alla individer från 
våld, diskriminering och trakasserier.

F. Effekterna av bristande jämlikhet, fattigdom, social utestängning och avsaknad av 
möjligheter är knutna till varandra och kräver en sammanhängande strategi på 
medlemsstatsnivå som inte bara fokuserar på inkomster och välstånd utan dessutom på 
frågor som kommande generationers tillgång på sysselsättning, utbildning, hälsovård och 
ett drägligt liv.

G. Fattigdom och arbetslöshet har kopplats till dålig hälsa genom bland annat bristfällig diet, 
sämre miljöer i fattigare områden, olämpliga bostäder och stress, och genom att 
missgynnade grupper i många medlemsstater ofta har dålig tillgång till hälsovård,

H. Fattigdom och bristande jämlikhet drabbar i högre grad kvinnor. Den genomsnittliga 
inkomsten för kvinnor är bara 55 procent av männens, samtidigt som få kvinnor har rätt 
till en egen, fullständig statlig pension.

I. Arbetslösheten för funktionshindrade personer, vilket inkluderar människor med mentala 
problem, äldre personer och etniska minoriteter inom Europeiska unionen, är fortfarande 
oacceptabelt hög.

I. Allmänna synpunkter
1. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utnyttja den öppna 

samordningsprocessens möjligheter optimalt. 

2. Europaparlamentet understryker att utrotandet av fattigdom och social utestängning måste 
förbli en politisk prioritet för Europeiska unionen.

3. Europaparlamentet framhåller särskilt att arbete måste betraktas som ett av de viktigaste 
skydden mot fattigdom och social utestängning. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen och medlemsstaterna att i praktiken tillämpa 
sysselsättningsdirektivet 78/2000/EG som erbjuder en allmän ram för likabehandling 
inom arbetslivet.
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4. Europaparlamentet understryker att tillgången på varor och tjänster bör vara en rättighet 
för alla EU:s medborgare och uppmanar därför Europeiska kommissionen att lägga fram 
särskilda direktiv för alla områden som inte omfattas av EU:s lagstiftning enligt artikel 13 
i EG-fördraget för att bekämpa diskriminering på grund av funktionshinder, ålder, 
religion och tro eller sexuell läggning vad gäller tillgången till varor och tjänster.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att mer effektivt tillämpa den befintliga 
EU-lagstiftningen inom området sysselsättning och socialpolitik. 

6. Europaparlamentet understryker att utbildning och yrkesutbildning måste ge människor 
förutsättningar att utnyttja de möjligheter som står till buds och anpassa sig till att de 
traditionella industriarbetena försvinner.

II. Social integration 
7. Europaparlamentet anser att insatserna för att bekämpa fattigdom och social utestängning 

måste fortsätta och förstärkas för att förbättra situationen för de människor som löper 
störst risk att drabbas av fattigdom och utestängning.

8. Europaparlamentet konstaterar att individerna i flera medlemsstater har ett skyddsnät som 
garanterar dem en minimiinkomst och anser att de medlemsstater som inte har sådana 
skyddsnät kan uppmuntras att införa dem genom ett utbyte av bästa praxis.

9. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna, när de tillhandahåller socialt stöd, även är 
skyldiga att se till att medborgarna känner till och kan få tillgång till sina rättigheter.

10. Europaparlamentet anser att man bör uppmuntra medlemsstaterna att införa en anständig 
minimilön som kan bidra till att göra arbete till ett ekonomiskt realistiskt alternativ. 
Parlamentet noterar emellertid att minimilönen ligger på en mycket låg nivå i många 
länder. 

11. Europaparlamentet anser det vara av vital betydelse att medlemsstaterna hjälper 
människor att komma tillbaka till arbetet genom att se till att individerna får personligt 
utformad, riktad hjälp och uppmuntran som kan hjälpa människor att bygga upp sitt 
självförtroende och lära sig nya yrken. 

12. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta itu med flerfaldig diskriminering, 
som kan få allvarliga och ofta försummade effekter på den sociala integrationen.

13. Europaparlamentet anser att samhällsbaserad hälsovård och social omsorg av hög 
kvalitet, om möjligt utvecklad i samarbete med konsumenter och patienter, kan spela en 
viktig roll i kampen mot fattigdom och social utestängning.

14. Europaparlamentet konstaterar att det finns ett starkt och komplicerat band mellan 
fattigdom och brottslighet. Parlamentet anser att fängelsestraff utan adekvat rehabilitering 
ofta leder till ytterligare social utestängning och arbetslöshet.

15. Europaparlamentet anser att bristen på anständiga och ekonomiskt överkomliga bostäder i 
samtliga medlemsstater i hög grad bidrar till att driva in människor i fattigdomsfällan.

16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att underteckna och ratificera 
FN:s konvention om funktionshindrades rättigheter och dess frivilliga protokoll.

17. Europaparlamentet välkomnar en avinstitutionalisering av funktionshindrade personer, 
men konstaterar att detta kräver tillgång till samhällsbaserade kvalitetstjänster på 
tillräcklig nivå som främjar ett självständigt boende, rätt till personlig hjälp, rätt att 
kontrollera den egna budgeten och full delaktighet i medlemsstaternas samhällsliv.
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18. Europaparlamentet anser inte att det finns några ursäkter för att med hjälp av resurser från 
Europeiska regionala utvecklingsfonden eller andra strukturfonder bygga ny infrastruktur 
som inte kan nyttjas av personer med funktionshinder och äldre personer.

19. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att identifiera och ta itu med 
vårdnadsgivarnas problem, eftersom de ofta tvingas stanna utanför arbetsmarknaden.

20. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att uppmuntra de anställda i den offentliga 
sektorn till att göra sina arbetsplatser bättre anpassade till de grupper de skall tjäna.

21. Europaparlamentet understryker behovet av att medlemsstaterna främjar utveckling och 
tillämpning av heltäckande lokala, regionala och nationella strategier för åldrande.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att tillhandahålla 
adekvata resurser för att underlätta tillgången på program för livslångt lärande som ett 
sätt att begränsa utestängningen av äldre personer från arbetslivet och att främja deras 
fortsatta deltagande i socialt, kulturellt och politiskt liv.

23. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att verka för att äldre, personer med 
funktionshinder och personer med kroniska sjukdomar erbjuds gratis personlig 
omvårdnad, om de inte redan har gjort det.

24. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utbyta bästa praxis för att förhindra att 
elever lämnar skolan i förtid och att underlätta övergången från skolan till arbetet.

25. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att medborgarna kan läsa och 
skriva och har de kunskaper och färdigheter som krävs för en meningsfull sysselsättning.

26. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna bör uppmuntras att behålla och införa 
arbetsbaserade lärlingssystem, trots en välkommen utveckling mot ett högre deltagande i 
högre utbildning.

27. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och Europeiska kommissionen att avvisa 
den vilseledande sammanblandningen av arbetskraftsinvandring och asylsökande, och 
sammanblandningen av båda dessa fenomen och illegal invandring.

III. Socialt skydd 
28. Europaparlamentet anser att fler åtgärder bör vidtas för att ta itu med våld i hemmet och

misshandel av barn och äldre.
29. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utarbeta en konstruktivare strategi för 

att bekämpa drogmissbruk och menar att tonvikten bör ligga på utbildning och 
behandling av missbruk, snarare än straffrättsliga påföljder. 

30. Europaparlamentet vill se ett bättre utbyte av bästa praxis inom EU kring diagnos, 
förebyggande och behandling av kroniska sjukdomar.

31. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att prioritera offentliga hälsovårdsinsatser 
som syftar till att kraftfullt ta itu med de orättvisor inom hälsovården och när det gäller 
tillgången till hälsovård som drabbar många etniska minoritetsgrupper.

32. Europaparlamentet konstaterar att alkohol- och drogmissbruk kan leda till brottslighet, 
arbetslöshet och social utestängning i samtliga medlemsstater. Parlamentet anser det vara 
oacceptabelt att fängelsesystemet är det enda sättet för många personer att få tillgång till 
behandling och rådgivning.
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33. Europaparlamentet framhåller särskilt att det finns många olika slags funktionshinder, till 
exempel motoriska störningar, nedsatt syn eller hörsel, mentala problem, kroniska 
sjukdomar och inlärningssvårigheter. Parlamentet vill framhålla att personer med flera 
funktionsstörningar har speciella problem, liksom personer som är utsatta för flerfaldig 
diskriminering.

34. Europaparlamentet kräver att man slutar stigmatisera personer med mentala hälsoproblem 
och människor med inlärningssvårigheter och i stället främjar mental hälsa, förebygger 
mentala störningar samt ökar resurserna för behandling och vård.

35. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att aktivt driva en politik som minskar 
hälsoproblemen på grund av alkohol, tobak och illegala droger.

36. Europaparlamentet konstaterar att alkoholmissbruk eller droganvändning kan leda till 
social utestängning, att barn och familjer fastnar i fattigdom samt att barn utsätts för en 
ökad risk för kränkningar.

37. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka sina satsningar för att bekämpa 
fattigdomen bland barn.

38. Europaparlamentet anser att hälsovård och sociala tjänster av god kvalitet, stöd till barnen 
och deras familjer inklusive barnomsorg och bostäder till rimliga kostnader, är avgörande 
för att förebygga och minska fattigdomen bland barn, social utestängning och 
diskriminering och för att förhindra att fattigdom förs vidare från en generation till nästa.

39. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stärka kreditkooperativens roll för att 
bidra till att enskilda personer skall kunna erbjudas en säker och reglerad miljö där de kan 
spara och låna pengar och för att motverka en alltmer problematisk personlig 
skuldsättning.

40. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att tillämpa lagarna mot människohandel 
och diskriminering och framför allt att underteckna, ratificera och tillämpa Europarådets 
konvention om åtgärder mot människohandel.

41. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utarbeta lagar som förhindrar att 
sårbara arbetstagare utnyttjas av illegala arbetsförmedlare(”gangmasters”) och att 
underteckna och ratificera FN:s konvention om skydd av alla migrerande arbetare och 
deras familjers rättigheter.

42. Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater att bevara en människorättsbaserad 
asylpolitik i enlighet med FN:s flyktingkonvention och annan relevant 
människorättslagstiftning, samtidigt som man arbetar på att få ett slut på de asylsökandes 
bidragsberoende genom att låta dem arbeta och undersöker möjligheterna att utveckla fler 
legala invandringsvägar.

43. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ägna de hemlösa mer uppmärksamhet, 
framför allt vad gäller tillgången till bostäder, hälsa, utbildning och sysselsättning.

44. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, sociala skyddskommittén, medlemsstaternas regeringar och parlament 
samt kandidatländerna.
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MOTIVERING 

Betänkandets centrala budskap

Betänkandet stöder den övergripande strategin i kommissionens meddelande om en 
kartläggning av den sociala verkligheten (KOM(2007)0063) och tanken på en uppföljning, 
dvs. att man bör genomföra en allmän diskussion om den sociala politikens roll i 
Europeiska unionen. Kommissionen säger i meddelandet att slutsatserna från den 
diskussionen också kommer att få betydelse för halvtidsgranskningen av den socialpolitiska 
agendan. Mot den bakgrunden konstateras i betänkandet att parlamentet bör informeras om 
resultaten från diskussionerna och om vad kommissionen har för avsikt att göra med dem vid 
halvtidsgranskningen.

I betänkandet konstateras att social integrering och socialt skydd är grundläggande värden för 
Europeiska unionen och en grundläggande rättighet för alla individer, oavsett etniskt 
ursprung, ålder, kön, funktionshinder, sexuell läggning och religiös övertygelse.

I betänkandet påpekas att 72 miljoner europeiska medborgare fortfarande lever i fattigdom, att 
8 procent av EU:s medborgare lider av fattigdom trots förvärvsarbete och att gapet mellan 
rika och fattiga i många av EU:s medlemsstater ökar.

I betänkandet konstateras att dagens Europa är ett multietniskt samhälle med många olika 
religioner och att medlemsstaterna måste se till att deras lagar återspeglar den mångfalden och 
skyddar alla individer från våld, diskriminering och trakasserier.

I betänkandet konstateras att fattigdom och arbetslöshet har kopplats till dålig hälsa genom 
faktorer som bristfällig diet, sämre miljöer i fattigare områden, olämpliga bostäder och stress, 
och att missgynnade grupper i många medlemsstater ofta har dålig tillgång till hälsovård.

I betänkandet påpekas att arbetslösheten för funktionshindrade (bland annat personer med 
mentala problem), äldre personer och etniska minoriteter fortfarande är oacceptabelt hög i 
Europeiska unionen.

I betänkandet framhålls att arbete måste betraktas som ett av de viktigaste skydden mot 
fattigdom och social utestängning. Parlamentet uppmanar därför kommissionen och 
medlemsstaterna att i praktiken tillämpa sysselsättningsdirektivet 78/2000/EG som erbjuder 
en allmän ram för likabehandling inom arbetslivet.

I betänkandet understryks att tillgången på varor och tjänster bör vara en rättighet för alla 
EU:s medborgare. Parlamentet uppmanar därför Europeiska kommissionen att lägga fram 
särskilda direktiv på alla områden som inte omfattas av EU:s lagstiftning enligt artikel 13 i 
EG-fördraget för att bekämpa diskriminering på grund av funktionshinder, ålder, religion eller 
tro eller sexuell läggning vad gäller tillgången till varor och tjänster.

I betänkandet uppmanar Europaparlamentet medlemsstaterna att tillämpa den befintliga 
EU-lagstiftningen inom området sysselsättning och socialpolitik effektivare.
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I betänkandet framhåller Europaparlamentet att enskilda människor i flera medlemsstater har 
ett skyddsnät som garanterar dem en minimiinkomst och att de medlemsstater som inte har 
sådana skyddsnät kan uppmuntras att införa dem genom ett utbyte av bästa praxis.

I betänkandet framhålls att man bör uppmuntra medlemsstaterna att införa en anständig 
minimilön som kan bidra till att göra arbete till ett ekonomiskt realistiskt alternativ. 
Parlamentet inser emellertid att minimilönen har satts på en mycket låg nivå i många länder.

I betänkandet hänvisas till tidigare betänkanden från Europaparlamentet som framhåller 
betydelsen av att socialpolitiken har likvärdig status och fullt ut samverkar inom 
gemenskapens policytriangel (ekonomisk politik, sysselsättningspolitik, socialpolitik)1. 
Kommissionen bör därför förstärka och förtydliga det ursprungliga Lissabonmålet att utrota 
fattigdomen genom att anta som ett tydligt, prioriterat mål för EU att minska de i förhållande 
till BNP uppmätta fattigdomsnivåerna till år 2010 och ta fram en uppsättning kriterier för 
social integration för att kunna utvärdera resultaten av strategin för social integration2.

Betänkandet om en kartläggning av den sociala verkligheten behandlar två av kommissionens 
dokument: meddelandet om social integrering och socialt skydd (KOM(2007)0013) och 
meddelandet om en kartläggning av den sociala verkligheten (KOM(2007)0063).

Sammanfattning av meddelandet om social integration och socialt skydd

Den öppna samordningsmetoden ökade medvetenheten om de komplexa orsakerna till 
utestängning och fattigdom och skapade en gemensam strategi för reformer av det sociala 
skyddet utifrån principerna tillgänglighet, tillräcklighet, kvalitet, modernisering och 
hållbarhet. Hälsovården och långtidsvården är också väl lämpade för ett utbyte av idéer. 
Gemensamma måldiskussioner kan förbättra politikens effektivitet och de hälsovårdstjänster 
som erbjuds på medlemsstatsnivå.

Vissa av de nationella reformprogrammen uppvisar ett starkare engagemang för de mest 
missgynnade i samhället och för att hjälpa de fattiga hushållen att dra nytta av en ökande 
sysselsättning. Åtgärder för att garantera de offentliga finansernas hållbarhet åtföljs av regler 
om skydd för de mest utsatta grupperna. En förstärkt och tydligare samverkan krävs på 
europeisk och nationell nivå.

Medlemsstaterna måste lägga större vikt vid kampen mot barnfattigdom, eftersom 
missgynnade barn har färre chanser att få arbete i framtiden. Det framgår att medlemsstaterna 
tacklar denna fråga genom att öka familjernas inkomster, förbättra tillgången på tjänster och 
skydda barnens rättigheter. I meddelandet visas hur i genomsnitt 15 procent av studenterna 
lämnar skolan i förtid, men i vissa länder avbryter mer än en tredjedel av ungdomarna sin 
skolgång. I vissa medlemsstater har man ställt upp specifika mål och infört förebyggande 

  
1 Betänkande om meddelandet från kommissionen om den socialpolitiska dagordningen – utskottet för 
sysselsättning och socialfrågor, föredragande Anne E.M. Van Lancker, A5-0291/2000.
Betänkande om den sociala situationen i Europeiska unionen – utskottet för sysselsättning och sociala 
frågor, föredragande Ilda Figueiredo, A6-0035/2005.
2 Betänkande om den socialpolitiska dagordningen för perioden 2006–2010 – utskottet för 
sysselsättning och socialpolitik, föredragande Ria Oomen-Ruijten, A6-0142/2005.
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åtgärder för att ta itu med detta (förskolor, vägledning och rådgivning, handledning, 
stipendier) och kompensationsåtgärder (t.ex. skolor som erbjuder en andra chans).

Även kampen mot ungdomsarbetslösheten är viktig i detta avseende. Många medlemsstater 
förstärker sina lärlingssystem, erbjuder individuellt stöd eller aktiva alternativ efter korta 
perioder av arbetslöshet, fokuserar på socialt missgynnade områden eller förbättrad tillgång 
till redan befintliga system.

När det gäller geografiska obalanser stöder EU:s strukturfonder förbättringar i 
hälsoinfrastrukturen i de fattigaste regionerna. För att öka kvaliteten strävar medlemsstaterna 
efter bättre samordning mellan de medicinska tjänsterna på samtliga nivåer och efter att 
utveckla program för förebyggande hälsovård.

Sammanfattning av meddelandet om en kartläggning av den sociala verkligheten

Globalisering och demografi är de två viktigaste drivkrafterna bakom utvecklingen av 
Europas samhällen. De demografiska trenderna pekar på längre och friskare liv, vilket leder 
till frågor som de ökade kostnaderna för en åldrande befolkning, jämlikhet mellan 
generationerna, barnomsorgens ökande betydelse och familjernas möjlighet att skapa balans 
mellan arbete och fritid, relationerna mellan generationerna och nya fattigdomsfällor. 
Globaliseringen, tillsammans med den nya tekniken, erbjuder enorma möjligheter till tillväxt. 
Men utbildning och yrkesutbildning måste ge människor förutsättningar att ta tillvara dessa 
möjligheter och anpassa sig till att traditionella industriarbeten försvinner.

Den förnyade Lissabonstrategin fokuserar inte bara på ekonomiska prestationer och 
konkurrenskraft utan dessutom på att skapa en bättre social sammanhållning och på 
hållbarhetens sociala dimension. Inom ramen för denna strategi samarbetar EU med 
medlemsstaterna, som behåller sin primära rätt att utforma den egna politiken, för att 
gemensamt identifiera de politiska strategier som på bästa sätt kan leverera en kombination av 
välstånd och solidaritet och främja deras tillämpning. Lissabon har därmed blivit inledningen 
på en kollektiv diskussion om sociala frågor i ett mycket brett perspektiv som omfattar 
traditionella frågor som arbetsmarknadens flexibilitet och en reformering av välfärdsstaten, 
inklusive pensionssystemen, samt frågor som avser systemen för grund- och yrkesutbildning.

Många av de tidigare initiativen inom socialpolitiken utformades för ett industrisamhälle. 
I dag är Europa i allt högre grad ett kunskaps- och tjänstebaserat samhälle där sociala 
förhållanden och utmaningar inte är lika väl kända och analyserade.

Avsikten med kartläggningen av den sociala verkligheten är därför att utvärdera faktiska 
sociala utmaningar och skapa en diskussion om Europas sociala situation som också kan leda 
till bidrag vid halvtidsgranskningen av den socialpolitiska agendan.
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