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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Δικαιωμάτων 
των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει ότι, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, η ανεργία και τα κοινωνικά 
προβλήματα εξακολουθούν να αυξάνονται σε ορισμένα κράτη μέλη και καλεί, ως εκ 
τούτου, την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει τη δέσμευσή της για εξάλειψη της φτώχειας 
και του κοινωνικού αποκλεισμού, και ιδιαίτερα της παιδικής φτώχειας, δεδομένου ότι οι 
ακραίες μορφές φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού συνιστούν παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 

2. υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα πρέπει να 
αυξηθεί σημαντικά, ούτως ώστε να διασφαλιστούν κατάλληλοι πόροι για μέτρα και 
δραστηριότητες στο πλαίσιο της στρατηγικής για την κοινωνική ενσωμάτωση και της 
εμβληματικής πρωτοβουλίας "Ευρώπη 2020" για την καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού·

3. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εφαρμόσουν επειγόντως στρατηγική για τη 
μείωση κατά το ήμισυ της παιδικής φτώχειας έως το 2012 και τονίζει κατά συνέπεια την 
ανάγκη ενσωμάτωσης των ατομικών δικαιωμάτων των παιδιών σε όλες τις πολιτικές και 
όλα τα μέτρα της ΕΕ, με στόχο την παρακολούθηση και αξιολόγηση των μέτρων που 
λαμβάνονται για την εξάλειψη της παιδικής φτώχειας, τον εντοπισμό και την ανάπτυξη 
δράσεων προτεραιότητας, την ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη κοινών δεικτών σε 
επίπεδο ΕΕ·

4. λαμβάνει υπό σημείωση την απόφαση του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 να 
αφήσουν τα κράτη μέλη να ορίσουν τους εθνικούς τους στόχους για μείωση του αριθμού 
των ανθρώπων που απειλούνται από φτώχεια και αποκλεισμό, με βάση έναν ή 
περισσότερους από τους τρεις δείκτες που συμφωνήθηκαν από το Συμβούλιο· φρονεί ότι 
τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν μόνο το δείκτη "νοικοκυριό ανέργων" ενδέχεται να 
παραμελούν συστηματικά προβλήματα όπως τη φτώχεια στην εργασία, την ενεργειακή 
φτώχεια, την παιδική φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό·

5. τονίζει ότι η κοινωνική προστασία και η κοινωνική πολιτική συμβάλλουν σημαντικά στην 
ελάττωση του βάθους και της διάρκειας της ύφεσης μέσω της σταθεροποίησης των 
αγορών εργασίας και της κατανάλωσης και ότι το σύστημα κοινωνικής προστασίας 
επιδρά σταθεροποιητικά τόσο στην πλευρά των εσόδων όσο και στην πλευρά των 
δαπανών.


