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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Moterų teisių ir lyčių lygybės 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, kad dėl ekonominės krizės daugelyje valstybių narių vis dar didėja nedarbas ir 
daugėja socialinių problemų, todėl ragina Europos Sąjungą sustiprinti savo įsipareigojimą 
naikinti skurdą ir kovoti su socialine atskirtimi, ypač naikinti vaikų skurdą, kadangi 
didžiulis skurdas ir socialinė atskirtis yra žmogaus teisių pažeidimas;

2. pabrėžia, kad reikėtų žymiai padidinti Europos socialinį fondą siekiant suteikti 
pakankamai lėšų priemonėms ir veiksmams pagal Socialinės įtraukties strategiją ir 
strategijos „Europa 2020“ pavyzdinę kovos su skurdu ir socialine atskirtimi iniciatyvą;

3. ragina Komisiją ir Tarybą skubiai įgyvendinti strategiją, pagal kurią vaikų skurdas iki 
2012 m. sumažėtų perpus, ir atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad vaikų teises reikia įtraukti į 
visas ES politikos sritis ir priemones siekiant stebėti ir įvertinti vaikų skurdui įveikti 
skirtas priemones, nustatyti prioritetinius veiksmus ir imtis juos vykdyti, aktyviau rinkti 
duomenis ir toliau vystyti bendrus rodiklius ES lygmeniu;

4. atkreipia dėmesį į 2010 m. birželio 17 d. Tarybos sprendimą leisti valstybėms narėms 
pačioms nustatyti nacionalinius skurdo riziką ir atskirtį patiriančių asmenų skaičiaus 
mažinimo tikslus remiantis vienu ar keliais iš trijų rodiklių, dėl kurių susitarė Taryba; 
mano, kad valstybės narės, taikančios tik „namų ūkio, kuriame nė vienas narys nedirba,“ 
rodiklį gali sistemingai ignoruoti tokias problemas kaip dirbančių asmenų skurdas, 
energetinis skurdas, vaikų skurdas ir socialinė atskirtis;

5. pažymi, kad socialinė apsauga ir socialinė politika vaidina labai svarbų vaidmenį 
mažinant nuosmukio stiprumą ir laikotarpį, nes taikant socialinę politiką ir užtikrinus 
sveikatos apsaugą stabilizuojama darbo rinka ir vartojimas, taip pat socialinės apsaugos 
sistema yra įplaukų ir išlaidų stabilizavimo priemonė.


