
PA\830316CS.doc PE448.823v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

2010/2162(INI)

10. 9. 2010

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

pro Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

o podobě ženské chudoby v Evropské unii
(2010/2162(INI))

Navrhovatelka(*): Gabriele Zimmer

(*) Postup s přidruženými výbory – článek 50 jednacího řádu



PE448.823v01-00 2/3 PA\830316CS.doc

CS

PA_NonLeg



PA\830316CS.doc 3/3 PE448.823v01-00

CS

NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. poukazuje na to, že v řadě členských států se v důsledku hospodářské krize nadále zvyšuje 
nezaměstnanost a rostou sociální potíže, a proto vyzývá Evropskou unii, aby posílila svůj 
závazek učiněný v souvislosti s odstraňováním chudoby a sociálního vyloučení, zejména 
dětské chudoby, neboť extrémní chudoba a sociální vyloučení představují porušování 
lidských práv;

2. zdůrazňuje, že je nutno výrazně zvýšit financování Evropského sociálního fondu s cílem 
zajistit dostatečné prostředky pro opatření a činnosti, které jsou součástí strategie 
sociálního začlenění a stěžejní iniciativy „Evropa 2020“, které bojují proti chudobě 
a sociálnímu vyloučení; 

3. vyzývá Komisi a Radu, aby co nejdříve začaly uskutečňovat strategii, jejímž cílem je 
snížit do roku 2012 dětskou chudobu na polovinu, a zdůrazňuje proto, že je třeba zařadit 
jednotlivá práva dětí do všech politik a opatření EU, což umožní monitorovat a hodnotit 
opatření přijatá s cílem ukončit dětskou chudobu, stanovit a vytvořit prioritní činnosti, 
posílit sběr údajů a dále rozvíjet společné ukazatele na úrovni EU;

4. bere na vědomí rozhodnutí Rady ze dne 17. června 2010 o tom, že členské státy si samy 
stanoví vnitrostátní cíle pro snížení počtu osob, jimž hrozí chudoba nebo vyloučení, a to 
na základě jednoho nebo několika ze tří ukazatelů, které Rada odsouhlasila; domnívá se, 
že členským státům, které se rozhodnou využít pouze ukazatele „domácnosti bez 
zaměstnané osoby“, hrozí, že budou systematicky opomíjet problémy, jako je chudoba 
v důsledku nedostatečného odměňování v zaměstnání, energetická chudoba, dětská 
chudoba a sociální vyloučení;

5. poukazuje na to, že sociální ochrana a sociální politika významně přispívají ke snižování 
rozsahu a trvání hospodářského poklesu tím, že stabilizují pracovní trhy a spotřebu, a že 
systém sociální ochrany je stabilizačním faktorem jak v souvislosti s příjmy, tak i výdaji.  


