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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Sieviešu tiesību un 
dzimumu līdztiesības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. norāda, ka ekonomiskās krīzes dēļ vairākās dalībvalstīs aizvien palielinās bezdarbs un 
sociālās problēmas, un tādēļ aicina Eiropas Savienību pastiprināt tās saistības nabadzības, 
jo īpaši bērnu nabadzības, un sociālās atstumtības izskaušanā, jo galēja nabadzība un 
sociālā atstumtība ir cilvēktiesību pārkāpums;

2. uzsver, ka vajadzētu ievērojami palielināt Eiropas Sociālā fonda finansējumu, lai 
nodrošinātu pienācīgus resursus pasākumiem un darbībām saskaņā ar sociālās integrācijas 
stratēģijas un stratēģijas „Eiropa 2010” pamatiniciatīvu nabadzības un sociālās atstumtības 
izskaušanai;

3. aicina Komisiju un Padomi steidzami īstenot stratēģiju, lai līdz 2012. gadam uz pusi 
samazinātu bērnu nabadzību, un uzsver, ka tikpat svarīgi ir integrēt bērna kā indivīda 
tiesību jautājumu visos ES politikas virzienos un pasākumos, lai pārraudzītu un novērtētu 
veiktos pasākumus bērnu nabadzības izskaušanā, noteiktu un izstrādātu prioritāras 
darbības, veicinātu datu vākšanu un pilnveidotu kopīgos rādītājus ES līmenī;

4. ņem vērā Padomes 2010. gada 17. jūnija lēmumu uzticēt pašām dalībvalstīm valsts mērķu 
izvirzīšanu, lai samazinātu to cilvēku skaitu, kuriem draud nabadzības un atstumtības risks 
viena vai vairāku iemeslu dēļ, kuri norādīti Padomes sanāksmē apstiprinātajos trijos 
rādītājos; uzskata — ja dalībvalstis izmanto tikai rādītāju „bezdarbnieku mājsaimniecība”, 
sistemātiski varētu neievērot tādas problēmas kā strādājošo nabadzība, enerģētiskā 
nabadzība, bērnu nabadzība un sociālā atstumtība;

5. norāda, ka sociālā aizsardzība un sociālā politika, stabilizējot darba tirgu un patēriņu, 
sniedz ievērojamu ieguldījumu recesijas dziļuma un ilguma mazināšanā un ka sociālās 
aizsardzības sistēma ir gan ienākumu, gan izdevumu puses stabilizators.


