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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Kvinders 
Rettigheder og Ligestilling, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i 
det beslutningsforslag, det vedtager:

1. påpeger, at arbejdsløsheden og den sociale nød som følge af den økonomiske krise er i 
stadig vækst i en række medlemsstater, og opfordrer derfor EU til at forstærke sin indsats 
for at udrydde fattigdom og social udstødelse, herunder navnlig fattigdom blandt børn, 
fordi ekstrem fattigdom og social udstødelse udgør en krænkelse af 
menneskerettighederne;

2. understreger, at finansieringen af Den Europæiske Socialfond bør øges betydeligt for at 
sikre tilstrækkelige ressourcer til foranstaltninger og aktiviteter under strategien for social 
inklusion og "Europa 2020"- flagskibsinitiativet for bekæmpelse af fattigdom og social 
udstødelse;

3. opfordrer Kommissionen og Rådet til, som en hastesag, at iværksætte en strategi for 
halvering af børnefattigdommen inden 2012 og understreger i den forbindelse behovet for 
at integrere børns individuelle rettigheder i alle EU-politikker og træffe foranstaltninger 
med henblik på at overvåge og evaluere de foranstaltninger, der iværksættes for at gøre en 
ende på børnefattigdom, at identificere og udvikle prioriterede aktioner, at øge 
dataindsamlingen og yderligere at udvikle fælles indikatorer på EU-plan;

4. noterer sig Rådets afgørelse af 17. juni 2010 om at overlade det til medlemsstaterne at 
fastsætte deres nationale mål for reduktion af antallet af mennesker med risiko for 
fattigdom og udstødelse på grundlag af en eller flere af de tre indikatorer, Rådet har 
vedtaget;  mener, at medlemsstater, der udelukkende anvender indikatoren "arbejdsløse 
husstande", risikerer systematisk at tilsidesætte problemer såsom fattigdom blandt 
beskæftigede, energifattigdom, børnefattigdom og social udstødelse;

5. påpeger, at socialsikringen og socialpolitikken i høj grad bidrager til at mindske omfanget 
og varigheden af den økonomiske recession ved at stabilisere arbejdsmarkedet og 
forbruget, og at det sociale sikringssystem har en stabiliserende virkning på både indtægts-
og udgiftssiden.


