Резюме за гражданите
Европейска платформа срещу бедността и социалното
изключване
ЗА КАКВО СТАВА ВЪПРОС?


Повече от 80 млн. души (една шеста от населението) в ЕС са застрашени от бедност,
включително 20 млн. деца и 8 % от работещото население.



Най-уязвимите бяха засегнати най-силно от настоящата финансова криза.



В една от най-богатите части на света подобно нещо е неприемливо.



ЕС предлага действия за постигане на конкретна цел, за която през тази година бе
постигнато споразумение за пръв път в историята: избавяне на 20 млн. души от
бедността и социалното изключване до 2020 г.

КАКВО ТОЧНО ЩЕ СЕ ПРОМЕНИ?


Ще бъдат предприети действия за подобряване на достъпа до трудовия пазар,
социалната закрила, услугите от първа необходимост (например здравни услуги,
жилищно настаняване) и образованието.



Средствата на ЕС ще бъдат по-добре използвани в подкрепа на социалното
приобщаване и борбата с дискриминацията.



Ще бъде даден нов импулс на иновациите в социалната сфера, а реформите в областта
на социалната политика ще бъдат изпробвани и оценявани с оглед повишаване на
тяхната ефективност.



Ще бъдат подкрепени нови партньорства между публичния и частния сектор и ще се
оползотвори потенциала на социалната икономика.



Страните от ЕС по-добре ще координират политиките си.



Ежегодна среща ще позволи на всички заинтересовани лица да отчетат напредъка към
постигането на целта.

КОЙ ЩЕ ИМА ПОЛЗА ОТ ТОВА И КАК?



Условията на живот на бедните хора, и по-специално най-силно изложените на риск жени, мигранти, роми и етнически малцинства, хора с увреждания – ще се подобрят.



Всички европейци ще имат полза от живота в по-сплотени общества, в които
икономическият растеж е интелигентен, устойчив и приобщаващ.

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ДЕЙСТВИЯ НА РАВНИЩЕ ЕС?


Платформата срещу бедността и социалното изключване е важен елемент от
Стратегията на ЕС „Европа 2020“.



Въпреки че основната отговорност за борбата с бедността се пада на националните
правителства, ЕС може да играе координираща роля, тъй като всички страни членки са
изправени пред сходни предизвикателства.



Съюзът може да помогне за разработване и разпространяване на по-ефективни и
новаторски методи и инструменти.



Платформата ще подкрепи доброволното координиране на политики и обмена на опит,
и ще предложи правила и финансиране на равнище ЕС.

КОГА ЩЕ ВЛЕЗЕ В СИЛА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО?
През следващите години ще бъдат предприети редица действия, като се започне от 2011 г.

