Περίληψη για τον πολίτη
Ευρωπαϊκή πλατφόρµα κατά της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισµού
ΠΕΡΙ ΤΙΝΟΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ;
•

Περισσότερα από 80 εκατοµµύρια άτοµα (1 στους 6) στην ΕΕ κινδυνεύουν από τη φτώχεια·
µεταξύ αυτών, 20 εκατοµµύρια παιδιά και το 8% του εργαζόµενου πληθυσµού.

•

Τα πλέον ευάλωτα άτοµα πλήττονται περισσότερο από τη σηµερινή οικονοµική κρίση.

•

Η κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη για µια από τις πλουσιότερες περιοχές του κόσµου.

•

Η ΕΕ προτείνει µέτρα για την επίτευξη του στόχου που συµφωνήθηκε φέτος για πρώτη φορά:
να µειωθούν κατά 20 εκατοµµύρια τα άτοµα που πλήττονται από τη φτώχεια και τον
κοινωνικό αποκλεισµό, µέχρι το 2020.

ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ;
•

Θα ληφθούν µέτρα ώστε να βελτιωθούν η πρόσβαση στην αγορά εργασίας, η κοινωνική
προστασία, οι στοιχειώδεις παροχές (περίθαλψη, στέγαση) και η εκπαίδευση.

•

Θα γίνει καλύτερη χρήση των κονδυλίων που διαθέτει η ΕΕ για την κοινωνική ένταξη και την
καταπολέµηση των διακρίσεων.

•

Θα δοθεί νέα ώθηση στην κοινωνική καινοτοµία ενώ παράλληλα θα δοκιµαστούν και θα
αξιολογηθούν οι µεταρρυθµίσεις της κοινωνικής πολιτικής ώστε να γίνουν
αποτελεσµατικότερες.

•

Θα στηριχθούν νέες συµπράξεις µεταξύ του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα και θα
αξιοποιηθούν οι δυνατότητες της κοινωνικής οικονοµίας.

•

Οι χώρες της ΕΕ θα συντονίζουν καλύτερα τις πολιτικές τους.

•

Ένα ετήσιο συνέδριο θα δίνει στους ενδιαφεροµένους τη δυνατότητα να ενηµερώνονται για
την πρόοδο επίτευξης του στόχου.

ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΩΣ;

•

Τα άτοµα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, και κυρίως οι πλέον ευάλωτες οµάδες, π.χ.
γυναίκες, µετανάστες, Ροµά και άλλες εθνοτικές µειονότητες, καθώς και άτοµα µε αναπηρία,
πιστεύεται ότι θα δουν την κατάστασή τους να βελτιώνεται.

•

Όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα ωφεληθούν καθώς θα ζουν σε µια συνεκτικότερη κοινωνία µε
έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς οικονοµική ανάπτυξη.

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ∆ΡΑΣΗ Η ΕΕ;
•

Η πλατφόρµα κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού είναι πρωταρχικό στοιχείο
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

•

Αν και η καταπολέµηση της φτώχειας είναι κατά κύριο λόγο αρµοδιότητα των εθνικών
κυβερνήσεων, η ΕΕ µπορεί να παίξει ρόλο συντονιστή, δεδοµένου ότι όλα τα κράτη µέλη
αντιµετωπίζουν τέτοια προβλήµατα.

•

Η ΕΕ µπορεί να συµβάλει στο σχεδιασµό και τη διάδοση πιο αποτελεσµατικών και καινοτόµων
µεθόδων και µέσων.

•

Η πλατφόρµα θα στηρίξει τον συντονισµό της πολιτικής εθελοντισµού και την ανταλλαγή
εµπειριών, καθώς και την εξασφάλιση κανόνων ΕΕ και των αναγκαίων κονδυλίων.

ΠΟΤΕ ΘΑ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ;
Μια σειρά µέτρων θα ληφθούν τα προσεχή έτη, αρχής γενοµένης το 2011.

