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Az EU kohéziós alapja és a szegénység 
elleni küzdelem
Az előrehaladás hiánya azon cél 
elérésében, hogy 2020-ig 
legalább 20 millió emberrel 
csökken a szegénységben élők 
száma nem csupán a pénzügyi 
válságnak tudható be, hanem 
egy kiegyensúlyozottabb 
társadalmi és gazdasági 
menetrend megvalósítása 
elmaradásának is. 

Ez a kudarc társadalmi és demokra-
tikus válsághoz vezet. a nemrégi-
ben javasolt szociális jogok európai 

pillére egy valódi válasz kezdete lehet, 
azonban komoly kötelezettségvállalás 
szükséges ennek nyomon követéséhez és 
végrehajtásához nemzeti szinten.

A szegénységre vonatkozóan kitűzött 
célok és a nyomon követésre irányuló – az 
Európa 2020 stratégián és az európai 
szemeszter eljárásán keresztüli – jelentős 
erőfeszítések nélkül a helyzet még rosz-
szabb lenne. a szegénységben élők szá-
mának csökkentésére irányuló egyik leg-
nagyobb jelentőségű erőfeszítés az 
Európai Szociális Alap társadalmi befoga-
dásra irányuló 20 %-os elkülönítése volt. 
a Bizottság általi elsődleges értékelések 
formális megfelelést mutatnak e kötele-
zettségvállalás tekintetében minden tag-
államban. Ha azonban a Bizottság való-
ban komolyan veszi ezt a kérdést, akkor 
további nyomon követésre és jelentések 
készítésére van szükség annak feltárá-

sára, hogy a finanszírozott intézkedések 
közül mi tartozik a társadalmi befogadás 
alá, és annak értékelésére, hogy milyen 
mértékben segítenek ezek az intézkedé-
sek a szegénységből való kitörésben.

A Bizottság által támogatott ESZA-plat-
form, valamint különösen a Befogadás-
sal Foglalkozó Tematikus Hálózat három 
téma alapján kínál lehetőségeket az 
ESZA által támogatott társadalmi befo-
gadási fellépések cseréjére: 

1)  innováció a szociális szolgáltatások 
nyújtásában, különös tekintettel az 
intézményesítettség csökkentésére; 

2)  fellépések mélyszegénységben élő és 
diszkriminációtól szenvedő csoportok 
és közösségek elérésére, különös tekin-
tettel a hajléktalanokra és a romákra; 
valamint 

3)  aktív befogadási megközelítéseket 
támogató fellépések, középpontjukban 
az integrált útvonalakkal, valamint 
a társadalomban és a munkaerőpiacon 
való részvétel előmozdítása. Ennek 
a munkának hozzá kell járulnia azon 
társadalmi befogadási indikátorok azo-
nosításához, amelyek segíthetnek 
a társadalmi befogadásra elkülönített 
pénzeszközök nyomon követésében.   

Az uniós kohéziós alapok következő köré-
ben meg kellene fontolni nagyobb összeg 
elkülönítését az ESZA-ból társadalmi 
befogadás céljára. Alapvető fontosságú 
lesz a kötelezettségvállalás a szükséges 
idő és erőforrások befektetésére azt biz-
tosítandó, hogy az összes társadalmi 
befogadási fellépés ténylegesen megfe-
lel a rájuk vonatkozó indikátoroknak. 
Ezenkívül a leginkább rászoruló szemé-
lyeket támogató európai segítségnyújtási 
alap, amely a társadalmi befogadásra, 
az élelmiszersegélyekre és anyagi támo-
gatásra összpontosít szintén azt mutatja, 
hogy az uniós alapok miként stimulál-
hatnak hatékony fellépéseket, amelyek 
elérik a szegénységben és kirekesztés-
ben élő embereket és közösségeket. 

Ez a gyakorlat amellett érv, hogy a jövő-
beni uniós pénzügyi kerettervnek, vala-
mint a kapcsolódó élelmiszersegélynek 
egy nagyarányú társadalmi befogadási 
program is része kell legyen. Az ilyen 
intézkedések szükségesek ahhoz, hogy 
a szociális jogok európai pillérét jelen-
téssel töltsük meg. 
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Hálózat igazgatója

Az Európai Szegénység Elleni Hálózat 
a nemzeti, regionális és helyi hálózatok 
legnagyobb európai hálózata, amelynek 
részét képezik a szegénységellenes civil 
szervezetek és alulról építkező 
csoportok, valamint olyan európai 
szervezetek is, amelyek aktívan 
fellépnek a szegénység és a társadalmi 
kirekesztettség elleni küzdelemben: 
http://www.eapn.eu/


