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УВОД
Друго издање СОЛИДАР-овог Извештаја 
о праћењу социјалних права пружа увид 
у стање социјалних права у различитим 
европским земљама Ово издање изве-
штава о 14 земаља Европске уније - Бел-
гији, Бугарској, Хрватској, Чешкој, Данској, 
Естонији, Француској, Немачкој, Грчкој, 
Мађарској, Италији, Словачкој, Шпанији и 
Холандији; две земље кандидата - Србији и 
Северној Македонији; и једној чланици која 
је напустила ЕУ 2020. године, Уједињено 
Краљевство. Извештај о праћењу за 2020. 
годину процењује социјално стање Европе 
у погледу једнаких могућности, поштених 
услова рада, социјалне заштите, инклузије 
и грађанског простора. То чини на основу 
запажања Националних стратешких група 
(НСГ) које су у свакој од 17 земаља основа-
ли чланови или партнери СОЛИДАР-а. Ове 
групе обједињују стручност организација 
цивилног друштва, академика и стручњака 
из ове области и подржавају наведени из-
вештај статистичким подацима и научним 
налазима.

Усред светске пандемије, јавни здравстве-
ни и економски проблеми гурнути су у цен-
тар пажње. Међутим, социјална права су 
такође под великим притиском као резул-
тат пандемије Kовид-19 и мера уведених 
у сврху борбе против истог. Наше Нацио-
налне стратешке групе су приметиле да је 

пандемија погоршала постојеће неједнако-
сти - у погледу прихода, сигурности посла, 
приступа здравственој заштити и основним 
услугама. СОЛИДАР се плаши да ће се у 
борби против вируса и његове економске 
штете анулирати напредак који је постиг-
нут након економске кризе 2008. године. Не 
смемо да се усредсредимо на успоставља-
ње стања које се раније сматрало нормал-
ним, већ бисмо требало да применимо пра-
ведну транзицију како бисмо створили ново 
стање које је праведније, одрживије, инклу-
зивније и које пружа већу једнакост свима. 
Националне стратешке групе СОЛИДАР-а 
упозоравају да су забрињавајући трендови 
повећаних ограничења слобода цивилног 
друштва и напади на слободну штампу на-
стављени и интензивирани током послед-
ње године, понекад под маском мера које 
су успостављене у борби против Ковид-19. 

Коначно, Извештај о праћењу за 2020. го-
дину процењује у којој мери су ова питања 
решена Препорукама европског семестар-
ског процеса за сваку појединачну државу 
за 2020. годину. Сада, нарочито када је се-
местарски процес спојен са плановима о 
опоравку и отпорности, сматрамо да је од 
највеће важности да ове препоруке усме-
равају државе чланице ка друштвено одр-
живом опоравку након завршетка кризе 
настале услед пандемије Ковид-19.

2018 2019
ГИНИ индекс1 30,8 30,7
Незапосленост2 6,8% 6,3%
Индекс родне равноправности3 67,4 67,9
Сиромаштво запослених4 9,4% 9,2%
Пренатрпаност стамбеног простора5 15,5% 15,6%

Одабрани показатељи о стању социјалних права у Европи

1 Евростат (2020). Гини коефицијент еквивалентног расположивог дохотка: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.
do?lang=en&dataset=ilc_di12 
2 Евростат (2020). Незапосленост према полу и старости: годишњи подаци: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.
do?dataset=une_rt_a&lang=en 
3 Европски институт за родну равноправност (2020). Индекс родне равноправности: https://eige.europa.eu/gender-equali-
ty-index/2020/BE 
4 Евростат (2020). Стопа ризика од сиромаштва код запослених: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tespm070/
default/table?lang=en 
5 Евростат (2020). Стопа пренатрпаности према старости, полу и статусу сиромаштва - укупно становништво: https://
ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_lvho05a/default/table?lang=en 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?lang=en&dataset=ilc_di12
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?lang=en&dataset=ilc_di12
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=une_rt_a&lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=une_rt_a&lang=en
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020/BE
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020/BE
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tespm070/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tespm070/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_lvho05a/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_lvho05a/default/table?lang=en
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ЈЕДНАКЕ МОГУЋНОСТИ И 
ПОШТЕНИ УСЛОВИ РАДА
У Извештају о праћењу социјалних права за 
2019. приметили смо извесно побољшање 
социјалних услова, иако се неке европске 
земље још увек нису вратиле на нивое пре 
кризе 2008. године, у смислу, на пример, 
запослености и раста зарада. У Извештају 
о праћењу за 2020. годину видимо нека по-
зитивна кретања са повећањем минимал-
не зараде у Шпанији, Чешкој, Мађарској и 
Словачкој. Међутим, партнери СОЛИДАР-а 
у свих 17 земаља изражавају забринутост 
због повећања неједнакости у приходима. 
Ову забринутост потврђују Гинијеви коефи-
цијенти за сваку појединачну државу, међу 
којима има и велики број оних који су ре-
гистровали минимално повећање од 2010. 
године.6

Генерално, Националне стратешке групе 
не пријављују велике промене када је у пи-
тању опорезивање. Међутим, истичу да је 
фискални терет домаћинстава са ниским 
приходима и даље висок, понекад као ре-
зултат паушалног опорезивања дохотка 
и релативно високог удела опорезивања 
потрошње, нарочито у Бугарској, Чешкој, 
Естонији, Грчкој и Мађарској. У земљама 
које и даље имају паушални порески си-
стем, домаћинства са ниским приходима су 
погођена несразмерно и имају тенденцију 
да плаћају релативно велики део свог при-
хода у порезима. Последња белгијска по-
реска реформа користила је радницима са 
ниским платама, али не и незапосленима.

6 Евростат (2020). Гини коефицијент еквивалентног расположивог дохотка:  https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/
tessi190/default/table?lang=en
7 Евростат (2020). Стопе запослености према полу, старости и држављанству (%): https://ec.europa.eu/eurostat/databrows-
er/view/LFSQ_ERGAN__custom_160161/default/table?lang=en 
8 Европска комисија (2020) Радни документ Комисије - Извештај o Севернoj Македонији 2020 https://ec.europa.eu/neigh-
bourhood-enlargement/sites/near/files/north_macedonia_report_2020.pdf

ЗАПОШЉАВАЊЕ

Крајем 2019. године, запосленост на по-
дручју ЕУ-28 била је на свом врхунцу са 
69,5%.7 Заправо, неколико националних 
стратешких група је чак пријавило мањак 
радне снаге, посебно у здравству, образо-
вању и услужним секторима. Међутим, ова 
повећана потражња за радном снагом није 
допринела побољшаним условима рада. 
Највећи изазов је пораст несигурности на 
тржишту рада, што све националне страте-
шке групе означавају као забрињавајуће. 
Несигурност посла и несигурност на тржи-
шту рада већ су означени у СОЛИДАР-овом 
Извештају о праћењу социјалних права за 
2019. годину. Међутим, криза проузрокова-
на пандемијом Ковид-19 је на веома тежак 
начин разјаснила који су постојећи ризици у 
области здравства, образовања и пружања 
услуга. Исто питање утиче и на земље про-
ширења, попут Северне Македоније, где је 
неформално запошљавање главна карак-
теристика тржишта рада.8  У Србији, НСГ 
означава високу незапосленост младих и 
одлив мозгова као кључне средњорочне и 
дугорочне изазове у запошљавању.

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi190/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi190/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/LFSQ_ERGAN__custom_160161/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/LFSQ_ERGAN__custom_160161/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/north_macedonia_report_2020.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/north_macedonia_report_2020.pdf
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Иако су недавни подаци оскудни, неспор-
но је да је криза услед пандемије Ковид-19 
имала огромне ефекте на запошљавање 
у готово свим европским земљама, те ће 
вероватно наставити да има такав утицај 
у догледној будућности. Од фебруара 2020. 
године видели смо да се стопа незапосле-
ности у ЕУ-27 повећала за пуни процентни 
поен, са 6,5% становништва на 7,5% у сеп-
тембру. У Шпанији, једној од земаља која је 
најтеже погођена и првом и другом таласу 
вируса, незапосленост се од почетка кри-
зе повећала за скоро 3 процентна поена.9 
Поједини сектори и категорије радника 
погођени су теже од других. Наше Нацио-
налне стратешке групе извештавају да су 
неки сектори који су највише погођени, по-
пут угоститељства и туризма, такође они 
који запошљавају релативно велики удео 
несигурних радника и људи из осетљивих 
група као што су жене, млади и мигранти. 
Ковид-19 и мере затварања које су усле-
диле у многим земљама имале су посебно 
снажан утицај на ове секторе. Штавише, 
многи људи ангажовани у наведеним сек-
торима закључили су несигурне уговоре, 
чиме им је пружена недовољна заштита 
након што су остали незапослени. 

У циљу спречавања масовних отпушта-
ња, већина влада увела је ванредне мере, 
укључујући краткорочне шеме рада које 
покривају део зарада радника. Степен 
успешности ових шема у заштити прихода 
радника и будућу сигурност посла вари-
ра од земље до земље. Проценат покри-
вених зарада такође варира, од 100% у 
Ирској до само 50% минималне зараде у 
Пољској.10 Неке земље су условиле аран-
жман, на пример забрањујући привредним 
друштвима које користе шему да отпусте 
раднике.

9 Евростат (2020). Незапосленост према полу и старости - месечни подаци: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/
une_rt_m/default/table?lang=en 
10 ETUC (8. мај, 2020). Covid-19 Watch ETUC Кратка напомена: Скраћено време рада:  https://www.etuc.org/sites/default/
files/publication/file/2020-05/Covid_19%20Briefing%20Short%20Time%20Work%20Measures%2030%20April.pdf 
11 Евростат (2020). Лица која прерано напусте образовање и обуку према полу и радном статусу: https://bit.ly/3lmIdl6
12 Евростат (2020). Млади људи који су незапослени, не школују се нити се усавршују кроз систем обуке по полу (НЕЕТ 
категорија) https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_08_20/default/table?lang=en 

ОБРАЗОВАЊЕ 

Наше Националне стратешке групе прија-
вљују неке контрастне трендове код особа 
које рано напуштају школовање. У неким 
земљама ова категорија представља ра-
стући проблем, при чему се чини да су неки 
успешнији у решавању тог проблема. Све у 
свему, видимо позитиван тренд, са смање-
њем стопе лица која рано напуштају школе 
у   Европи: 2009. године је 14,2% ученика у 
ЕУ-28 напуштало школовање без дипло-
ме; у 2019. години је наведено опало на 
10.3%.11 Ипак, наши НСГ-ови истичу да ће 
у свим земљама рањиве групе, попут Рома 
и ученика из домаћинстава са ниским при-
ходима, и даље највероватније напуштати 
школу без дипломе. Поред тога, и даље по-
стоји запањујућа разлика међу половима, 
с обзиром на то да студенти мушког пола 
имају знатно већу вероватноћу да ће раније 
напустити школу него њихове колегинице. 
Срећом, чини се да се овај родни јаз полако 
смањује. Такође видимо позитиван тренд 
код броја младих људи који су незапосле-
ни, не школују се нити се усавршавају кроз 
систем обуке (НЕЕТ категорија). Број наве-
дених лица се смањио са врхунца од 15,9% 
у 2013. години на 12,5% у 2019. години, пре-
ма подацима Евростата за 2020. годину.12

Неки НСГ-ови такође скрећу пажњу на не-
достатак квалификованих наставника, што 
утиче на квалитет образовања и ствара не-
једнакости међу регионима, с обзиром на 
то да се нека подручја суочавају са већим 
недостатком кадрова од других. У неким 
земљама, попут Бугарске, дошло је до до-
датног пораста неједнакости преношењем 
надлежности у области образовања на ло-
калне органе. Поред тога, с обзиром на то да 
су многи студенти морали да се ослањају на 
учење на даљину због пандемије Ковид-19, 
постојеће социо-економске неједнакости 
су порасле. У неколико земаља, укључујући 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/une_rt_m/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/une_rt_m/default/table?lang=en
https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/file/2020-05/Covid_19 Briefing Short Time Work Measures 30 April.pdf
https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/file/2020-05/Covid_19 Briefing Short Time Work Measures 30 April.pdf
https://bit.ly/3lmIdl6
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_08_20/default/table?lang=en
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Италију и Шпанију, наставници извештавају 
да посебно ученици из домаћинстава са ни-
ским примањима имају потешкоће да прате 
онлајн часове, с обзиром на то да у великом 
броју случајева немају технолошке алате 
нити миран простор за учење код куће.

Ово је повезано са још једним питањем које 
је постало изузетно проблематично: недо-
статком ИТ вештина код многих Европља-
на. Овај изазов је препознат још пре појаве 
пандемије Ковид-19. Под вођством пред-
седника Урсуле вон дер Лајен, Европска 
комисија је као један од својих приоритета 
поставила концепт Европа прилагођена ди-
гиталном добу. Наведени циљу има истак-
нуту улогу у циклусу европског семестра за 
2021. годину и њиме ће се бавити Агенда ди-
гиталних вештина.13 Повећана потражња за 
дигиталним вештинама је већ била присут-
на на тржишту рада пре појаве пандемије 
Ковид-19,  међутим, наведени коронавирус 
је проузроковао стање у коме су дигиталне 
вештине неопходне како би више милиона 
ученика могло да похађа часове на даљину. 
Пандемија је такође допринела да дигитал-
не вештине постану од суштинског значаја 
за рад од куће и за грађане при приступању 
државним услугама на мрежи.

РОДНА РАВНОПРАВНОСТ 

Све у свему, стање по питању родне равно-
правности у ЕУ-28 се мало поправило, Ин-
декс родне равноправности се повећао са 

13 Европска комисија (2020). Комисија представља Европску агенду вештина за одрживу конкурентност, социјалну 
правичност и отпорност: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1196
14 EIGE (2020). Индекс родне равноправности: https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020 
15 Евростат (2020). Разлика у платама полова у неприлагођеном облику: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/
sdg_05_20/default/table?lang=en 
16 Евростат (2020). Јаз у запошљавању полова: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_30/default/table?lang=en 

67,4 у 2019. на 67,9 у 2020. години.14 Ипак, 
напредак је ограничен, те наше Национал-
не стратешке групе извештавају да приме-
на директиве о равнотежи између посла и 
приватног живота споро напредује, са ве-
ликим одступањима међу државама члани-
цама. Видимо неке позитивне помаке када 
је реч о бризи о деци и транспарентности 
плаћања. Међутим, генерално, родна рав-
ноправност и даље није интегрисана у ве-
ћину европских земаља, те НСГ-ови указу-
ју на недостатак свеобухватног оквира.

Јаз када је реч о платама међу полови-
ма се смањио у ЕУ-28 са 17,1% у 2010. на 
15% у 2018. години. Међутим, овде такође 
видимо велике разлике између земаља: 
у Луксембургу жене зарађују у просеку 
1,4% на сат мање од мушкараца, док је у 
Естонији разлика 21,8%.15 Како би се сте-
кла потпуна слика родне (не) равноправ-
ности на тржишту рада, такође је важно 
узети у обзир и јаз када је реч о запосле-
ности. На пример, у Румунији видимо ре-
лативно мали јаз у платама између полова 
(2,2%), међутим, такође се уочава и јед-
на од највећих разлика када је у питању 
запосленост у Европи, од 19%.16 Слично 
томе, у Данској је постоји велики сегре-
гација радне снаге, с обзиром на то да су 
жене презаступљене на мање плаћеним 
јавним пословима.

Јаз када је
реч о платама међу

половима се смањио у ЕУ-28 са

17,1% у 2010. на

15% у 2018.    
години

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1196
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_20/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_20/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_30/default/table?lang=en
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СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ИНКЛУЗИЈА
Од 2013. године, државна потрошња17 у свр-
хе социјалне заштите18 као проценат БДП-а 
непрекидно опада. У периоду пре Ковида, 
видели смо да се удео људи у Европи са 
ризиком од сиромаштва лагано смањио на 
16,8% у 2019. години.19 Овај развој се углав-
ном приписује повећању нивоа запослено-
сти и стога се углавном односи на поједин-
це у радном односу. У стварности постоје 
значајна одступања између социјалних гру-
па, при чему наши НСГ-ови обраћају па-
жњу на чињеницу да су шеме минималног 
дохотка и мере за смањење сиромаштва у 
многим државама чланицама недовољне 
да би се људи извукли из сиромаштва. У 
Грчкој и Мађарској финансирање социјал-
ног осигурања је под притиском, јер је удео 
послодаваца у социјалним доприносима 
смањен. Међутим, и овде видимо одређени 
позитиван развој, као што је увођење но-
вих шема минималног дохотка у Шпанији20 
и Италији.21

УКЉУЧИВАЊЕ 
МИГРАНАТА И МАЊИНА

Запошљавање је и даље кључни фактор за 
укључивање миграната и мањина, како за 
многе националне владе, тако и за Европску 

17 Евростат (2020). Издаци за социјалну заштиту: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00098/default/
table?lang=en 
18 Евростат (2020). Нето бенефиције социјалне заштите: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/SPR_NET_BEN__
custom_166174/default/table?lang=en 
19 Евростат (2020). Стопа ризика од сиромаштва према прагу сиромаштва, старости и полу - EU-SILC и ECHP анкете: 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_li02/default/table?lang=en 
20 Државно службено гласило (2020). Краљевски декрет- Закон 20/2020 о шеми минималног дохотка: https://www.boe.es/
eli/es/rdl/2020/05/29/20/con 
21 Министарство рада и социјалне политике (2020) Reddito di Cittadinanza https://www.redditodicittadinanza.gov.it/ 
22 Евростат (2020). Стопа пренатрпаности по полу - Истраживање EU-SILC: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/
tessi170/default/table?lang=en 
23 Евростат (2020). Стопа преоптерећења трошковима становања према полу - Истраживање EU-SILC: https://ec.europa.
eu/eurostat/databrowser/view/tessi160/default/table?lang=en 
24 Евростат (2018). Статистика становања: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Housing_statistics 

комисију. Истовремено, наше Национал-
не стратешке групе пријављују језичку ба-
ријеру као најзначајније питање које стоји 
на путу новопридошлима који приступају 
основним услугама и здравственој зашти-
ти, као и тржишту рада. Организације ци-
вилног друштва овде играју кључну улогу, 
понекад чак преузимајући одговорности 
које занемарују (националне) владе, попут 
пружања курсева језика и олакшавања 
приступа основним услугама и становању. 
Стога је утолико забрињавајуће што члани-
це и партнерске организације СОЛИДАР-а 
пријављују пораст напада на организације 
које раде са мигрантима, нарочито у Грчкој, 
Мађарској, Хрватској и Бугарској. 

СТАНОВАЊЕ

Према нашим НСГ-овима, недостатак ква-
литетног и приступачног становања и даље 
је једно од најважнијих социјалних питања. 
15,6% Европљана живи у пренатрпаном 
смештају, а 10,1% живи у домаћинству где 
се на становање троши више од 40% укуп-
ног расположивог прихода.22, 23 Ова питања 
утичу на изнајмљиваче и домаћинства са 
ниским приходима далеко више него на 
власнике сопствених станова и кућа. Тако-
ђе видимо велике разлике међу земљама, 
наиме на Малти је само 1,7% домаћинстава 
преоптерећено трошковима становања, у 
поређењу са 39,5% у Грчкој.24 Доступност 
социјалног становања такође оставља 
много простора за побољшање: у белгијској 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00098/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00098/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/SPR_NET_BEN__custom_166174/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/SPR_NET_BEN__custom_166174/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_li02/default/table?lang=en
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/05/29/20/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/05/29/20/con
https://www.redditodicittadinanza.gov.it/
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi170/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi170/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi160/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi160/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Housing_statistics
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регији Фландрија током 2016. године је на 
листи чекања било толико људи колико 
је већ било заузетих јединица социјалног 
становања. Осим тога, наше Националне 
стратешке групе пријављују значајне реги-
оналне разлике, при чему трошкови стано-
вања у урбаним центрима и туристичким 
областима изузетно нагло расту у односу 
на приходе. 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Здравствени системи у свим европским зе-
мљама морали су да се изборе са незапам-
ћеном потражњом за негом током пандеми-
је Kовид. Са укупно преко 9 милиона људи 
којима је дијагностикован Kовид-19 у ЕУ/ 
ЕЕА и Уједињеном Краљевству,25 европски 
здравствени системи и њихови радници су 
под огромним притиском. Овакво стање је 
на најгори могући начин истакло основне 
проблеме попут недовољног финансирања 
и недовољан број кадрова, при чему су нај-
више погођени животи рањивих група. 

25 Европски центар за превенцију и контролу болести (2020). Ажурирани извештај о ситуацији у погледу КОВИД-19 за 
ЕУ/ ЕЕА и УК од 8. новембра 2020. године: https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
26 Евростат (2020). Болнички кревети према врсти неге:  https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/HLTH_RS_BDS__
custom_177966/default/table?lang=en

Пандемију су дочекали ослабљени здрав-
ствени системи након вишедеценијског пе-
риода који је карактеристичан по резовима 
и штедњи. Финансијска криза 2008. године 
довела је до смањења потрошње у сектору 
јавних услуга, што обухвата и здравствене 
системе. Наведени су постали мета резова 
јер се чинило да се то мора учинити због 
њихове величине. Као резултат тога, број 
расположивих болничких кревета у ЕУ-28 
непрестано је опадао у периоду након тога 
у циљу постизања веће ефикасности.26  У 
Извештају о праћењу социјалних права за 
2019. годину, чланови и партнери СОЛИ-
ДАР-а изразили су своју забринутост због 
недостатка квалификованог здравственог 
особља у неким земљама.  

Неколико Националних стратешких група 
такође је изразило забринутост због реги-
оналних разлика у доступности и присту-
пачности здравствене заштите у земља-
ма попут Француске, Белгије, Хрватске и 
Србије. Разлози су углавном недостатак 
квалификованог медицинског особља или 
регионализовано управљање здравстве-
ним политикама и инфраструктуром. Наше 
Националне стратешке групе у Бугарској, 
Данској, Естонији, Немачкој и Италији упо-
зоравају да језичка баријера остаје највећа 
препрека мигрантима и мањинама да при-
ступе здравственој заштити. У Бугарској, 
Француској, Грчкој и Шпанији администра-
тивна оптерећења су пријављена као до-
датни отежавајући фактор.

15,6%
Европљана живи у

пренатрпаном
смештају

https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/HLTH_RS_BDS__custom_177966/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/HLTH_RS_BDS__custom_177966/default/table?lang=en
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ГРАЂАНСКИ ПРОСТОР
Погоршање стања по питању грађанског 
простора је забрињавајући тренд широм 
Европе.  Чланови и партнери СОЛИДАР-а 
извештавају да се финансијска подршка 
организацијама цивилног друштва (ОЦД) 
смањује и да је у неким земљама, попут Не-
мачке, постала предмет строжег надзора и 
опорезивања. ОЦД-ови који се баве пита-
њем миграната суочавају се са све већим 
бројем напада - како финансијским, тако и 
правним - од стране влада, као и екстреми-
стичких група. 

У покушају да задрже вирус Ковид-19, 
многе владе широм континента ограничи-
ле су слободу окупљања забраном јавних 
скупова или ограничавањем њихове ве-
личине. Иако је то разумљиво у контексту 
пандемије, утицај горе наведеног на право 
на демонстрације можда није оправдан, 
нарочито у светлу блажих мера који су че-
сто наметнути комерцијалним предузећи-
ма. Поред тога, током пандемије Ковид-19 
социјални партнери су уочили да владе 
подривају њихове надлежности усвајањем 

27 NOS (2020). NOS haalt na aanhoudende bedreigingen logo van satellietwagens: https://nos.nl/artike-
l/2352452-nos-haalt-na-aanhoudende-bedreigingen-logo-van-satellietwagens.html 
28 Репортери без граница (2020). Европа - Централна Азија: https://rsf.org/en/europe-central-asia 

једностраних одлука у области запошља-
вања без (довољних) консултација са син-
дикатима и организацијама послодаваца. 
У Француској су у току пролећа синдикати 
захтевали укључивање у преговоре о раду 
на даљину, који су коначно започети тек у 
новембру.

Поред тога, непрестани напади државних 
медија и екстремних десничарских гру-
па на медије угрожавају слободу штампе. 
У Холандији је државна телевизија била 
приморана да уклања логотипе са својих 
сателитских комбија након континуира-
них претњи и напада десничарских тео-
ретичара завере.27 Репортери без граница 
кажу да, иако су неке европске земље и 
даље лидери у слободи штампе, слободно 
новинарство у Европи је под претњом „не-
либералних демократија“ и „борбе против 
тероризма“, нарочито на истоку и југу кон-
тинента.28 Концентрација власништва над 
медијима у рукама неколико моћних акте-
ра додатно ограничава слободу штампе у 
овим регионима.

https://nos.nl/artikel/2352452-nos-haalt-na-aanhoudende-bedreigingen-logo-van-satellietwagens.html
https://nos.nl/artikel/2352452-nos-haalt-na-aanhoudende-bedreigingen-logo-van-satellietwagens.html
https://rsf.org/en/europe-central-asia
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ПОРЕЂЕЊЕ СА ПРЕПОРУКАМА 
СПЕЦИФИЧНИМ ЗА ПОЈЕДИНЕ ЗЕМЉЕ
Препоруке специфичне за сваку земљу за 
2020. годину су објављене у мају, током 
првог врхунца пандемије. Стога није из-
ненађујуће што се многе препоруке сна-
жно усредсређене на ублажавање првих 
директних ефеката Ковид-19 на здрав-
ствене системе и привреду. Драго нам 
је да приметимо да је за већину земаља 
обухваћених Извештајем о праћењу со-
цијалних права Европска комисија такође 
препоручила јачање мрежа социјалне за-
штите, укључујући и за нетипичне радни-
ке (Италија) и самозапослене (Холандија). 

Међутим, социо-економски ефекти кри-
зе задиру много дубље од прихода. Наше 
Националне стратешке групе извештавају 
да Ковид-19 у великој мери утиче на све 
аспекте социјалних права, укључујући, 
између осталог, запослење, образовање, 
приступ основним услугама и грађански 
простор. Како постаје све јасније да ће 
Ковид-19 наставити да утиче на наша дру-
штва у догледно време, СОЛИДАР инси-
стира на томе да је потребан шири приступ 
када је реч о његовим социо-економским 
последицама.



СОЛИДАР је европска мрежа од више од 
50 организација цивилног друштва која 
окупља неколико милиона грађана широм 
Европе и света. СОЛИДАР Европској 
Унији и међународним институцијама 
преноси вредности за које се залажу 
чланице организације у три главна сектора 
политике:  социјална питања, међународна 
сарадња и целоживотно учење. Детаљније 
на www.solidar.org

SOLIDAR

Avenue des Arts, 50
1000 Brussels - Belgium
+32 2 500 10 20
www.solidar.org
@SOLIDAR_EU

Фондација за европске напредне 
студије (ФЕПС) је истраживачки 
центар социјалдемократске политичке 
оријентације на нивоу ЕУ. Њена мисија је да 
развија иновативно истраживање, пружа 
савете о политикама, те организује обуку и 
дебате како би надахнула и информисала 
прогресивне политичке струје и политике 
широм Европе. ФЕПС делује као центар 
за размишљање које олакшава стварање 
прогресивних одговора на изазове са 
којима се Европа данас суочава. ФЕПС 
данас користи солидну мрежу која 
обухвата 68 организација чланица. Међу 
њима су 43 пуноправна члана, 20 имају 
статус посматрача и 5 су чланови по 
службеној дужности. Поред ове мреже 
организација које су активне у промоцији 
прогресивних вредности, ФЕПС такође 
има широку мрежу партнера, укључујући 
познате универзитете, научнике, креаторе 
политике и активисте.
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1000 Bruxelles - Belgium
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СОЛИДАР-ов Извештај о праћењу социјалних права за 2020. годину развијен 
је у оквиру програма Заједно за социјалну Европу који суфинансира Програм 
ЕУ за запошљавање и социјалне иновације (EaSI). Извештај пружа увид 
у стање социјалних права у 17 европских земаља. Извештај о праћењу 
процењује стање социјалне Европе у погледу једнаких могућности, поштених 
услова рада, социјалне заштите, инклузије и грађанског простора на основу 
запажања организација цивилног друштва које раде на терену у комбинацији 
са статистичким подацима и научним налазима. То чини на основу запажања 
Националних стратешких група које је у свакој од ових земаља основао члан 
или партнер СОЛИДАР-а.
Извештај о праћењу за 2020. годину такође анализира у којој се мери ови 
аспекти одражавају у препорукама специфичним за сваку појединачну земљу 
европског семестарског процеса у контексту социјално одрживог опоравка 
након завршетка кризе настале услед пандемије Ковид-19.

Ова публикација је произведена 
уз финансијску подршку 
Европске уније. Подаци 
садржани у овој публикацији 
не одражавају нужно став или 
мишљење Европске комисије.


