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STALIŠČE: 

Evropska Strategija   2020 vključuje pet glavnih ciljev. Eden izmed njih je,  zmanjševanje revščine za 

20 milijonov ljudi do leta 2020. Tako načrtuje, da bo ta cilj dosežen s pomočjo 

vodilne pobude: "Evropska platforma za boj proti revščini ". 

Glavni predlogi EAPN za to platformo so: 

1) Pretvoriti  socialne metode odprte koordinacije (OMK) v  dinamične nacionalne in evropske 

platforme za boj proti revščini, 

2) Vzpostaviti mehanizme za vrednotenje učinkovitosti sedanjih  inštrumentov in napredovati pri   

vzpostavljanju  EU okvirov  za zagotavljanje evropskih socialnih standardov, 

3)Mobilizirati  vse finančne mehanizme  EU za podporo razvoju  infrastrukture trajnostnih  socialnih 

projektov, večjemu sodelovanju, spodbujanju  boljšega upravljanja in civilnega dialoga.  

4) Zagotoviti vključevanje socialnih   ciljev socialnega  vključevanja v Evropsko Strategijo  2020 in to  v 

povezavi  z realno presojo družbenih  vplivov. 

EUROPEAN  ANTI-POVERTY  NETWORK  

EVROPSKA MREŽA ZDRUŽENJ PROTI REVŠČINI IN SOCIALNI IZKLJUČENOSTI 

Trg de Meeus, 18-1050 BRUSELJ Tel: 0032 2226 58 50 - FAX: 58 69 0032 2226  

 

UVOD 

3. marca 2010, je Evropska komisija predstavila "Evropo 2020" in svoje predloge 

za novo strategijo po letu 2010 za pametno, trajnostno in vkljujočo rast. Predlogi se nanašajo 

na pet osnovnih ciljev, vključno s ciljem zmanjševanja  za 25%, števila ljudi, ki jim grozita 

revščina in socialna izključenost (ki živijo z manj kot 60% mediane dohodka).  

17. junija je Evropski svet sprejel  predloge Sveta EPSCO , vključno z zmanjševanjem števila 

oseb, ki trpijo zaradi revščine, za 20 milijonov. Ta predlog temelji na skupno  treh kazalnikih 

(nevarnost revščine, materialna prikrajšanosti in  gospodinjstva brez zaposlitev).Zastavljene  



cilje bomo lahko uresničili preko sedmih evropskih vodilnih pobud. Vodilna pobuda 

imenovana ''Evropska Platforma za boj proti Evropski boj proti revščini" ima namen  

zagotoviti gospodarsko, socialno in teritorialno  kohezijo  upoštevajoč  Evropsko leto boja 

proti revščini in socialni izključenosti, v duhu ozaveščanja, in priznanja 

človekovih pravic, ki osebam v soočanju z revščino omogočajo dostojno življenje in aktivno 

sodelovanje v družbi.  

EAPN pozdravlja zamisel o ustanovitvi širše  platforme boja proti revščini.  Da bi bila bolj učinkovita, 

se mora  ta  Platforma ukvarjati  z razvojem jasne strategije na ravni EU za doseganje cilja v zvezi  z 

zmanjševanjem  revščine. Medtem ko ostajajo skupni cilji  socialne OMK zelo pomembni, novi 

kontekst  povezan z  »Evropo  2020«  zahteva razvoj vidne strategije EU 

o revščini in socialni izključenosti,  na podlagi  strateških  ciljev,  ukrepov in načrtovanja.  Takšna 

strategija bi se lahko razvila s pomočjo posvetovanja v okviru  zelene   knjige. 

 

Ta nova Platforma za boj proti revščini bi bila odgovorna za izvajanje in spremljanje 

strategije EU, ki se opira na prednostnih  sedanje socialne OMK ( OMK= odprta metoda 

koordinacije) in daje prednost preprečevanju in zmanjševanju revščine. Zmanjšanje 

neenakosti je tudi temeljni pogoj za učinkovit boj proti revščini in socialni izključenosti, 

spodbujanje socialne kohezije in gradnje  boljšega  življenja za vse. Evropska Unija 

 mora vlagati ne samo v ustvarjanje in dostop do dostojnih delovnih mest, ampak tudi 

v univerzalne storitve in kakovostne sisteme socialne zaščite   v povezavi z usmerjenimi 

politikami v prid ranljivih skupin v smislu boja proti  diskriminaciji in kot odziv   na posebne 

potrebe. Le na ta način lahko EU zagotovi, da imajo vse skupine dostop do kakovostnih 

storitev, delovnih mest in  primernega dohodka,  ki so podlaga za dostojno življenje in večjo 

socialno kohezijo. 

Ključ  za izvajanje se nahaja  pri vzpostavljanju sinergij z drugimi cilji »Strategije Evrope 2020, in 

učinkovitem  vključevanju ciljev socialne vključenosti v  celotno strategijo 2020. 

Platforma mora biti obraz socialne Evrope in ne le  izpolniti  vlogo  učinkovitega  spremljanja 

nacionalnih  strategij za boj proti revščini, ampak gre tudi za usklajevanje celotnega sklopa  področnih  

politik, ki vplivajo na socialno vključenost. Med njene naloge bi morala vključevati možnost, da 

preseže orodja,  tako imenovanega "mehkega prava", saj se zdi, da imajo omejen učinek, tako da je 

treba razvijati  nove močne  evropske mehanizme, vključno s sprostitvijo evropskih finančnih  

mehanizmov ( Evropska finančna  sredstva) za ukrepe, ki bodo omogočili  izpolnitev ovrednotenega   

cilja. 



 

Vendar nič od tega  ne bo učinkovito brez prisotnosti močne politične volje za doseganje rezultatov. 

Predvsem pa mora biti ta nova  Platforma  kot zelo vidna, in zgraditi skupno lastništvo z vlaganjem v 

bolj sistematičen dialog večjega  števila  ključnih akterjev, zlasti na regionalni in 

lokalni ravni. To pomeni, da morajo biti vključene  lokalne in regionalne oblasti,  osebe, ki  se soočajo 

z revščino  in nevladne  organizacije, ki jih podpirajo. EAPN nacionalne mreže  imajo dolgoletne 

izkušnje v zvezi z ustanovitvijo in delovanjem takih platform. Ta Platforma bo ustvarila trdne odnose  

z mrežami  EAPN in jih podpirala  prek partnerskega   pristopa  tako da se pride do konkretnih  

ukrepov  in rezultatov. 

Evropska platforma za boj proti revščini: kaj je treba še storiti? 

 

1) Preoblikovanje socialne OMK v bolj dinamične evropske in  nacionalne platforme za boj 

proti  revščini, 

2) Vzpostaviti mehanizme za ocenjevanje učinkovitosti obstoječih instrumentov in 

napredovati  pri vzpostavljanju evropskih  okvirov za zagotavljanje socialnih standardov 

3) Zbiranje finančnih instrumentov EU za podporo razvoju infrastrukture, socialnih storitev in 

trajnostnih demonstracijskih projektov, večjemu sodelovanju in boljšemu upravljanju ter 

spodbujanju civilnega dialoga. 

4) Zagotoviti vključevanje ciljev socialne vključenosti v Evropi 2020 v povezavi z resnično 

presojo  socialnega vpliva. 

 

 

 

Preoblikovanje socialne OMK v dinamične  nacionalne in evropske platforme proti revščini;s 

spodbujanjem  partnerstev za zagotovitev razvoja in izvajanje EU Strategije za doseganje 

ciljev v zvezi z revščino, preko nacionalnih prednostnih  nalog in tematik. 

 

Socialna OMK in izvajanje Strategije Evropa 2020 bosta uspešno delovali le ob močni 

politični podpori in obenem dobro nastavljeni evropski strategiji, ko bo omogočila doseči 

ovrednoteni cilj o problematiki revščine.   

�a evropski ravni: 

Na evropski ravni je močna politična volja potrebna z namenom, da se oblikuje  učinkovita 

strategija, ki je vidna in se  transparentno spremlja pri  izvedbi. To bi moralo vključevati širok 



krog interesnih skupin, vključno z evropskimi nevladnimi organizacijami, katerih člani so 

zavezani na  nacionalni ravni. Evropska srečanja oseb, ki se soočajo  z  revščino in socialno 

izključenostjo je treba utrditi kot ključni inštrument pri odločanju v okviru odprte metode 

koordinacije  in platforme. Strategije in nacionalne nadzore  je treba dopolniti s tematskimi 

pristopi na ravni EU, z  ustvarjanjem tematskih kategorij na  ravni EU, kjer bi lahko aktivno 

sodelovale interesne skupine pri razvoju večletnih strategij za izvajanje sprejetih evropskih 

prednostnih nalog ( prioritet) . 

 

 

Bistveno je tudi, da se ustanovijo  nacionalne platforme za boj proti revščini, ki bodo  razvile 

Nacionalne Strategije za boj proti  revščini in socialni izključenosti s pomočjo nacionalnih akcijskih 

načrtov, ki vključujejo vse pomembne interesne skupine, ki zagotavljajo  povezavo s z regionalnimi in   

lokalnimi  ravnmi. Platforme morajo temeljiti na strokovnem znanju  in izkušnjah s terena, ponujati  

ideje dobrih  praks  in poročati o tem  , kaj deluje in kaj ne. To pomeni  iti v sodelovanje  z 

regionalnimi in lokalnimi oblastmi, ampak tudi z akterji na terenu, vključno z osebami, ki se soočajo z 

revščino in organizacijami  civilne družbe, ki z njimi sodelujejo v okviru  strukturiranega  in rednega 

dialoga. 

 

EAPN nacionalne mreže imajo dolgoletne izkušnje na področju razvoja platform in povezovanja 

nacionalnih stvarnosti in  tudi na evropski ravni. Graditi moramo na tem  strokovnem  znanju  in ga 

finančno podpreti.  Prav tako bodo njihove izkušnje pri razvoju posebnih srečanj oseb ,ki se soočajo z 

revščino in socialno izključenostjo ,  bistvenega pomena  tem procesu. 

 

 

Glavne naloge bodo ocenjevanje vseh  trenutnih  razmer in izzivov, prepoznavanje novih 

trendov in novih problemov, razvijanje  skupnih strategij v okviru partnerstev, nato pa 

spremljanje  in ocenjevanje  napredka  in rezultatov. To ne more biti operativna rutina ali 

birokratski postopek, temveč dinamičen partnerski pristop, ki temelji na neposredni in redni 

izmenjavi mnenj med različnimi akterji, kjer vsi člani prispevajo k razvoju, izvajanju in 

vrednotenju politik. 

 

 

�a nacionalni ravni: 

 



• 

Vsaka država članica bi morala razviti Nacionalno Platformo za boj proti 

Revščini / forum zainteresiranih strani, ki temelji na obstoječih in razširitev Nacionalnih 

Akcijskih Načrtov (PAN )in obstoječih struktur Metod Odprte Koordinacije (MOK). Te 

strukture se morajo  sestati  vsaj 4-krat letno in vzpostaviti partnerski pristop, da bi prispevali 

k ciljem Socialne OMK in Evropske platforme, ki omogočajo napredek  pri uresničitvi 

ovrednotenih ciljev v skladu skupnimi kazalniki OMK (Odprte Metode Koordinacije). 

 

• 

Med akterje te  platforme lahko štejemo: vse glavne nacionalne zainteresirane strani, vključno 

s socialnimi partnerji in akademsko- raziskovalnimi institucijami,  lokalne in regionalne 

oblasti, nevladne organizacije ki se ukvarjajo  z  ljudmi, ki se soočajo z revščino, upoštevajoč  

prednosti  obstoječih nacionalnih mrež EAPN . 

• 

Forumi in Regionalni in Lokalni Načrti  bi lahko bili ključni mehanizmi pri izvajanju ciljev 

Platforme, ki bi  spodbujali  nacionalni forum in omogočili veliko angažiranost (zavezo)  na 

terenu. 

• 

Platforma bo potrebovala ustrezna orodja(sredstva) in poseben proračun, da se zagotovi 

pomembno sodelovanje vseh ključnih interesnih skupin, še posebej tiste, ki nimajo 

sredstev , vključno z nevladnimi organizacijami, ki neposredno  podpirajo  udeležbo oseb, ki 

se soočajo z revščino. Bistvenega pomena bodoposebna proračunska  sredstva, ki bodo 

podprla mreže EAPN v svojem delu na tem področju. 

• 

Ta proces bi moral temeljiti na skupni metodologiji, sloneti na glavnih smernicah in načelih 

na skupnih kazalnikih (glede učinkovitosti procesa in izida) v Evropi. Minimalna merila in 

pravila sodelovanja bi bilo treba uporabljati v vseh državah članicah. 

• 

Vsaka država članica s svojo nacionalno platformo, vključno z mrežami EAPN, bo 

odgovorna za razvoj strateškega načrta za obdobje treh let za boj proti revščini in 

socialne izključenosti, vključno s cilji za preprečevanje, za socialno  zaščito 

 in zagotavljanje dostopa do minimalnega dohodka in univerzalnih storitev. 

• 

V načrtu je treba določiti merljive nacionalne  cilje na podlagi skupnih kazalnikov za 



nacionalne kazalce in  pripraviti akcijski načrt za politične ukrepe s  ključnimi  prednostnimi 

nalogami,  hkrati  pa ohranjati  celostni in večdimenzionalni pristop. 

• 

Letno je treba opraviti presojo, ki temelji na prilagodljivem mehanizmu, ta  proces bi postavil 

temelje za letno  razpravo o uresničenih napredkih v okviru »zmanjševanja revščine in 

socialne izključenosti« v smislu "revščine in socialne izključenosti" z nacionalnimi 

parlamenti. Te razprave oziroma poročila bodo vključena v proces Nacionalnih Reformnih 

Programov(NRP). 

 

• 

Vsaka nacionalna platforma mora  stopiti v stik s evropskimi tematskimi skupinami, spoznati 

večletne evropske strategije EU, z namenom za temeljito izmenjavo mnenj z vsemi  

zainteresiranimi stranmi, vključno z nevladnimi organizacijami in ljudmi ki se soočajo z  

 revščino, ki imajo ustrezne izkušnje in  strokovno znanje. 

Na vseh področjih je treba, javne politike  oceniti z vidika njihovih vplivov na revščino, in 

zato moramo zagotoviti, da ukrepi Vlad  na različnih področjih politike ne zmanjšujejo, 

ampak krepijo izpolnitev cilja zmanjševanja revščine. 

 

 

 

Na evropski  ravni 

 

•Ministri  za socialne zadeve naj bi naredili   politične izjave o nameri in podpisali sporazum s 

Komisijo, ki  potrjuje cilje in strategije, ki so bili razviti v okviru Nacionalnega Akcijskega Načrta z 

Nacionalno Platformo z  vsemi  zainteresiranimi stranmi  oziroma udeleženci.. 

•Generalni direktorat za zaposlovanje in socialne zadeve ter Odbor  za socialno zaščito bi morala 

prevzeti odgovornost za izvajanje Platforme  boja proti revščini in  biti  gonilna sila. 

 

 

 

 

Evropska platforma za boj proti revščini bi morala organizirati forum interesnih skupin, ki bi 

se sestajal vsaj trikrat na leto, da oceni dosežene rezultate evropskih in nacionalnih strategij 



pri uresničitvi ovrednotenih ciljev, skupnih kazalnikov ter  z namenom, da se izpostavi glavne 

izzive in da se  oblikujejo priporočila. 

 

. 

•Spodbude in sankcije bi bilo treba obravnavati kot inštrument zagotavljanja 

napredka  v smeri uresničtve izbranih ovrednotenih   ciljev, s katerimi je lahko povezana 

sprostitev sredstev iz Strukturnih Skladov. 

• Ta Forum zainteresiranih strani iz Platforme  mora biti odgovoren za  preučevanje Poročila 

od Evropske  Komisije in je lahko podlaga za dotične Evropske Svetove, za procese 

Nacionalnih Refornih Programov, vključno s predlogi priporočil Komisije, za  države 

članice. 

•Med partnerji / udeleženci foruma interesnih skupin in  Evropske Platforme  naj bi bili 

predstavniki nacionalnih, regionalnih in lokalnih oblasti ki imajo  strokovno znanje in 

izkušnje na tem področju, akademiki, socialni partnerji, Evropske nevladne organizacije, ki 

delajo z in za ljudi, ki  se soočajo z  revščino in socialno izključenostjo. 

•Eden od srečanj Foruma bi lahko tudi bila  sedajna Okrogla miza, sicer v novi obliki ki ima 

kot jasen namen presojo napredkov  postavljenih ciljev; z  vključevanjem ključnih interesnih 

skupin na nacionalni in evropski ravni, in oblikovanjem priporočil Svetu Evrope. 

 

•Letna  evropska  srečanja oseb, ki se soočajo z revščino je treba ohraniti kot samostojne 

dogodke, iz terena,, ki jih financirata Predsedstvo in Evropska komisija, ki so rezultat 

delovanja ter aktivnosti ljudi, ki živijo v revščini, vendar morajo nesposredno sodelovati v 

postopkih oblikovanja javnih politik. Zaključke in ugotovitve je treba posredovati na Okrogli 

mizi. Treba je oblikovati priporočila Svetu in narediti letno presojo oz. oceno napredkov. 

 

Platforma bi morala  tudi vzpostaviti tematske skupine ki so odgovorne za razvijanje večletnih  

evropskih strategij  z namenom da se olajšata dolgoročna  izmenjava in usposabljanje  

 o ključnih prednostnih nalogah, in da se oblikujejo konkretni  ukrepi  za izvajanje. 

Prednostna področja bi morala biti: 

1)Prvič 

 

a) Aktivno vključevanje 

 

b) revščina otrok 



 

c) Stanovanjska problematika(nastanitveni problemi in  brezdomstvo 

 

d) migracije in etnične manjšine 

 

e) finančne vključenosti 

 

f)Energetska revščina in izvajanje  dostopa do  kakovostnih storitev 

 

• 

Odbor za Socialno zaščito(CPS)  in Komisija morata vključiti v tematske skupine, akterje,  

 ki imajo  posebno strokovno znanje –med katerimi lahko štejemo akademike, 

predstavnike nacionalnih in lokalnih oblasti, nevladne organizacije in ljudi  ki se soočajo z  

revščino in socialno izključenostjo , ki odražajo resničnost tega tematskega vprašanja in  

nacionalnih  prednostnih  nalog. 

• 

Strokovne presoje,ki  se lahko nanašajo na vsako izbrano  prednostno področje, bi morale 

zagotoviti nadaljnje spremljanje in preglede  širših tematike, ki bi spodbudili  širši krog 

akterjev k sodelovanju. Je treba  razviti  boljši odnos med  presojami strokovnjakov in 

tematskimi pregledi o Zaposlovanju. 

• 

Trajnostno financiranje  nevladnih organizacij in ljudi, ki se soočajo z revščino, mora biti 

treba zagotovljeno, s tem se  priznava potrebo po dolgoročnih naložbah  v dialog z temi 

ključnimi skupinami ki zagotavljajo strokovno znanje, obenem se spodbuja njihovo 

angažiranost  na terenu. 

 

Drugič 

Prizadevati se za vzpostavitev evropskih okvirjev, ki zagotovijo evropske socialne standarde. 

 

Sedajni mehanizmi(Instrument)tako imenovanega  "mehkega prava",  (usposabljanje- 

vzajemno učenje,  nacionalni in evropski monotoringi preko strateških poročil) niso obrodili 

vidnih rezultatov v smeri dogovorjenih ciljev ali za zagotovitev evropskega socialnega 

modela.EU mora potrditi svojo zavezo, za spoštovanje temeljnih pravic in dostop do pravic, 

sredstev  in storitev. Če so bili rezultati, doseženi na področju okolja, zdravja in varnosti, 



pomanjkanje skupnega okvira družbenih norm in gospodarskih norm ,je  ovira za družbeni 

napredek v  EU in spodkopava verodostojnost socialnih ciljev EU. 

 

Lizbonska pogodba daje večjo težo socialnimi obveznosti EU: 

•s krepitvijo socialnih vrednot  EU  

. s konsolidacijo  vključevanja  socialnih ciljev EU (člen 3 PDEU) in 

zagotavljanjem  nove horizontalne socialne klavzule (posebej člena 9 

o Delovanju Evropske unije, kakor tudi členov 8, 10, 11) 

•Z vključitvijo Listine o temeljnih pravicah kot pravno zavezujoč instrument, in  

podlaga vseh političnih pobud in mehanizmov EU. 

S postavitvjo  temeljev  za usklajeno ukrepanje na ravni EU za doseganje 

ciljev socialne zaščite, socialne vključenosti in zmanjševanja revščine. 

(Člena 151 in 153). 

 

Evropska platforma za boj proti revščini, je treba zato, je treba vzpostaviti da je 

zmožna: 

 

•Oceniti učinkovitost obstoječih instrumentov na področju izvajanja prednostnih nalog 

politike, dogovorjene na ravni EU in obveznosti, pogodbe in Listine o 

Osnovnih človekovih  pravicah,. 

•Predvidevati in  razvijati  načrte za skupne okvire ki zagotavlajo  

 osnovne evropske  družbene norme. Ne gre samo za dogovor  o skupnih fiksnih normah,To 

ampak  skupnih opredelitvah, načelih in skupnih  merilih  za določitev teh standardov. V prvi 

vrsti , bi lahko bil  poudarek Okvirne Evropsko Direktivo ki zagotavlja ustrezni minimalni 

dohodeka za dostojno življenje, vsaj na pragu relativne revščine (60% mediane dohodka). To 

temelji na Priporočilu 92 in Priporočilu Komisije iz  leta 2008, za spodbujanje vključevanja 

oseb, izključenih iz trga dela, in izvajanju priporočil iz poročila neodvisnih strokovnjakov o 

minimalnem  dohodku. 

 

Tretjič 

Zbiranje finančnih instrumentov EU za zmanjševanje in preprečevanje 

revščine in zagotavljanje enakih možnosti za vse. 

 

Sporočilo Komisije« Evropa 2020« jasno določa,da je lahko politične pobude mogoče doseči 



le z usmerjanjem sredstev Evrope o uresničevanju ciljev, prednostnih nalog in ključnih 

ciljev.EU mora ohraniti načelo solidarnosti z regijami in ozemlji v ozadju, s podporo ukrepov 

in pristopov za boj proti revščini in socialni izključenosti. Čeprav finančna sredstva imajo 

osredjno vlogo pri  podpori političnih ciljev Evropske strategije 2020, vse finančne 

instrumente EU je treba mobilizirati kot presoje  finančnih perspektiv. Predvidevati je  je treba 

nov Okvirni program za podporo doseganju  zmanjšanja revščine s jasnim  ciljem  za 

zmanjševanje in preprečevanje revščine in socialne  izključenosti. 

 

 

 

Poseben finančni instrument evropskih strukturnih skladov in obnovljen  program 

 PROGRESS bi lahko prispevala k doseganju treh glavnih ciljev: 

 

•Zagotoviti cenovno ugoden dostop do  kakovostnih storitev splošnega pomena  (in 

predvsem socialne storitve), z izboljšanjem lokalne infrastrukture za lokalne skupnosti, s posebno 

podporo  regijami in ozemljem ki zaostala. Posebna finančna podpora bi se lahko zagotovila, za  

razvoj socialnih storitev,   za energijsko varčna stanovanja, za učinkovite storitve za kakovostno 

otroško varstvo pri primerni ceni, za  preventivne zdravstvene storitev (npr. preko novega  okvirja). 

Treba jespodbujati boljše usklajevanje med instrumenti finančnih storitev (zlasti med Evropskega 

socialnega sklada in Evropskega sklada za regionalni regionalni razvoj) in boljšim dostopom  

nevladnih organizacij do sredstev v okviru novih  predpisov  za olajšanje naložb v infrastrukture za 

lokalne skupnosti in lokalne socialne storitve. 

•Podpora izvajanju s pomočjo inovativnih  in učinkovitih  metod socialne vključenosti, s 

pomočjo demonstracijskih projektov,s posebnim poudarkom na razvoju celovitih pristopov k 

vključevanju aktivnih, na primer preko  usposabljanja, dela  ali večje udeležbe v družbi. Več 

pozornosti in ustrezne podpore morata biti namenjeni razvoju socialne ekonomije, vključno z 

WISE (Socialna integracija, Socialna podjetja) kot orodje za socialno in strokovno 

vključevanje.  

Predpisi  so  potrebni da se  za zagotovi, da udeleženci na tem področju področju, zlasti 

nevladne organizacije ki  neposredno delajo  z ljudmi ki se soočajo z revščino, lahko dejansko 

imajo dostop do financiranja, zlasti preko izboljšane tehnične podpore  in vnaprejšnjega 

financiranja in mehanizmov skupnih  nepovratnih  sredstev (na primer v okviru strukturnih 

skladov). Take pilotne  projekte je treba podpreti v okviru transnacionalne razsežnosti 

finančnih  instrumentov, ki temeljijo na partnerstvu z lokalnimi  interesnimi skupinami 



 (vključno z nevladnimi organizacijami), in si prizadevati za spodbujanje prenosljivosti  primerov 

dobre prakse. 

• Osveščati in nuditi  finančno podporo za aktivno vključitev ključnih interesnih skupin. 

Za zdaj, udeležba   je v veliki meri odvisna od njihovih lastnih virov in angažiranost kot  

prostovoljci. Trenutni programi osveščanja so pripeljali do vključevanje NVO v nacionalne 

postopkeh, povezanih z Socialno OMK(Socialna odprta metoda koordinacije). Učinkovito 

sodelovanje zahteva tudi vlaganja v učinkovite metode in dolgoročni dialog, vključno s 

procesom priprave. Nevladne organizacije so uspeli pridobiti sredstva za ta namen s pomočjo 

PROGRESS. Vendar da bi bila nova platforma  unčinkovita ne sme pokriti le stroške temveč 

mora vlagati v trajnost financiranja   ključnih partnerjev, kot so nevladne organizacije, ki 

delajo z ljudmi, ki živijo v revščini.Zato je treba podpreti financiranje nacionalnih nevladnih 

organizacij in  s tem prispevatii k razvoju novih metodologij ki omogočajo  večjo udeležbo in 

bolj neposredno udeležbo na nacionalni in evropski ravni ( na primer preko PROGRESS). 

Četrtič 

 Zagotoviti vključevanje ciljev socialne vključenosti v EU Strategijo 2020, v povezavi z 

resnično socialno oceno učinka 

 

Vodilna platforma bi morala biti sposobna zagotoviti  osrednjo vlogo cilja 

socialnega  vključevanja  in zagotoviti, da nobena druga politična pobuda, v okviru 

Evropa 2020 ne prihaja v protislovje z njim. Na primer, pri  razpravah  »o ozkih grlih za rast,"  

enaka  teža mora biti opredeljena tudi »ozkim grlam« in oviram  za vključevanje, še 

posebej, ko gre za določitev prednostnih nalog politik pri  v javnih  porabah  ali ko se  

predvideva zmanjšanje javnih storitev kot del strategije za izhod iz krize. 

 

 

Platforma naj opravi revizijo družbenih vplivov  vseh glavnih politik, povezanih  s Strategijo 

Evrope do leta 2020, vključno s Programi Nacionalnih Reform in Letnim Poročilom o 

napredku. 

•Ali bi bilo treba vključiti v strategijo 2020 presojo socialnega vpliva krize in strategij  za 

izhod iz krize, predvsem v  okviru pakta stabilnosti in rasti oziroma znižanje javnih  porab. 

•Zagotoviti je treba, da so zaključki presoje  predmet Letne Parlamentarne Razprave na  EU 

ravni. 



• Treba je prispevati prispevati  k priporočili presoje kot del letnega ocenjevanja Evropske 

Strategije 2020, kot tudi k sklepi  Svetov  iz decembra in spomladi. 

 

 

 

 

Informacije in stike 

 

Za več informacij o tej publikaciji, se obrnite 

Sian Jones, EAPN , koordinatorka politik 

sian.jones @ eapn.eu - 0032 222 448 9302 24 

Za več informacij o položajih, publikacij in dejavnosti EAPN 

 

www.eapn.eu 

 

 

 Evropska mreža za boj proti revščini in socialni izključenosti.  

 

V juniju 2009. 

 

To poročilo ima podporo Generalnega direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve in 

 

Enake možnosti pri Evropski komisiji.  

 

Za več informacij si oglejte: 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=fr  

Ali  

 

Informacije v tej publikaciji ne odražajo nujno 

stališča Evropske komisije. 

 

 


