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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. rámutat, hogy a gazdasági válság következményeképpen még számos tagállamban 
növekszik a munkanélküliség és súlyosbodnak a társadalmi nehézségek, ezért felszólítja 
az Európai Uniót, hogy fokozottabban kötelezze el magát a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés, különösen a gyermekszegénység felszámolása mellett, mivel a 
mélyszegénység és a társadalmi kirekesztés az emberi jogok megsértését jelenti;

2. hangsúlyozza, hogy az Európai Szociális Alap finanszírozását jelentősen növelni kell 
annak érdekében, hogy rendelkezésre álljanak a megfelelő források a társadalmi 
befogadásra irányuló stratégia és az Európa 2020 stratégiának a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre vonatkozó kiemelt kezdeményezése keretében 
tett intézkedésekre és fellépésekre;

3. felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy késlekedés nélkül hajtsa végre a 
gyermekszegénység arányának 50%-kal való csökkentésére irányuló stratégiát, és 
következésképpen hangsúlyozza, hogy a gyermekek személyes jogait valamennyi uniós 
szakpolitikában és intézkedésben érvényesíteni kell, nyomon kell követni és értékelni kell 
a gyermekszegénység felszámolása érdekében hozott intézkedéseket, kiemelt 
cselekvéseket kell megállapítani és kidolgozni, javítani kell az adatgyűjtést, és uniós 
szinten tovább kell fejleszteni a közös mutatókat;

4. tudomásul veszi a Tanács 2010. június 17-i határozatát, amelynek megfelelően a 
tagállamok feladata az elszegényedés és a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett 
lakosok számának csökkentésére irányuló nemzeti célkitűzések megállapítása, a Tanáccsal 
közösen meghatározott három mutató közül egy vagy több alapján; úgy véli, hogy a 
csupán az „aktív kereső nélküli háztartás” mutatót alkalmazó tagállamok módszeresen 
félretolhatják az olyan problémákat, mint az aktív keresők szegénysége, az 
energiaszegénység, a gyermekszegénység és a társadalmi kirekesztés;

5. rámutat arra, hogy a szociális védelem és a szociálpolitika jelentősen hozzájárul a 
recesszió időtartamának és súlyosságának csökkentéséhez azáltal, hogy stabilizálja a 
munkaerőpiacot és a fogyasztást, és arra, hogy a szociális védelmi rendszer a bevételi és 
kiadási oldalt egyaránt stabilizálja.


