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Az EASPD – a Fogyatékkal Élők Európai Szolgáltatói
Szövetsége – új jelentést ad ki: Az Európa 2020 és az
európai szemeszter mindenkinek meghozza a jólétet?
Az EASPD kiadta az európai szemeszterrel kapcsolatos legújabb jelentését, amely változást sürget a
„minden áron való növekedési” szemlélettel szemben a szociális befektetési szemlélet és az összes polgár
jólétére összpontosító növekedés irányában. A jelentés ajánlásokat terjeszt a politikaformálók elé arról,
hogyan integrálhatják a jólétet az európai és nemzeti közpolitikába gyakorlatias és fenntartható módon. A
jelentés ismerteti az EASPD tagságának a megfelelő kormányaik és az Európai Bizottság figyelmébe
ajánlott nemzeti üzeneteit is; különösen az európai szemeszter keretén belül.
A Fogyatékkal Élők Európai Szolgáltatói Szövetsége (EASPD) új jelentést adott ki az európai szemeszterről,
ismertetve az Európai Unió növekedési modellje hiányosságait, amely a jelenlegi állapotában nem veszi
eléggé figyelembe az európai polgárok jólétét. Megszorító intézkedéseket hoztak számos tagállamban a
költségvetési deficit leszorítása, az egészséges gazdasági növekedés biztosítása érdekében. Továbbá a
foglalkoztatáspolitikai változásokat is a „minden áron való növekedés” elve indokolta. Ez a taktika azonban
általában megbukott, sőt, az alkalmazása az európai polgárok zömének komoly nehézségeket okozott –
különösen azoknak, akik marginalizálódtak és kirekesztett helyzetbe kerültek.
E jelentés ezért felszólít az európai politikaformálók által alkalmazott „minden áron való növekedési”
szemlélettel való szakításra – ez feltétlenül szükséges az Európa 2020 stratégia megvalósításához és kiváló
minőségű szolgáltató rendszerek biztosításával Európában a fogyatékkal élők jólétének javításához. Luk
Zelderloo, az EASPD főtitkára megerősítette ezt a szándékot, amikor kijelentette, hogy „a jelentés ajánlásokat
terjeszt a politikaformálók elé arról, hogyan integrálhatják a jólétet az európai és nemzeti közpolitikába
gyakorlatias és fenntartható módon”.
Az általános európai politika kommentálásán túl a jelentés bemutatja, hogy a fogyatékkal élők számára
szolgáltatók milyen fő kihívásokkal néznek szembe szinte mindegyik EU országban, különös tekintettel a
foglalkoztatásra, az inkluzív oktatásra és a szociális ügyekre. Végül a jelentés ismerteti az EASPD tagok nemzeti
perspektíváit hat európai országban: Ausztria, Bulgária, Finnország, Magyarország, Írország és Románia. E
mini-jelentések számos szükséges nemzetpolitikai változást sürgetnek, amelyeket létfontosságúnak tartanak a
saját országaikban a fogyatékkal élők jólétének javításához. Reméljük, hogy ez megvilágítja a gyakorlati
megoldásokat és hasznos kiindulópontként szolgál a politikaformálók számára mind nemzeti, mind európai
szinten.
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