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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Praw Kobiet i 
Równouprawnienia, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. zwraca uwagę, że w wyniku kryzysu gospodarczego bezrobocie i trudności społeczne 
wciąż zwiększają się w niektórych państwach członkowskich i w związku z tym wzywa 
Unię Europejską do potwierdzenia jej zobowiązania do zwalczania ubóstwa i wykluczenia 
społecznego, zwłaszcza ubóstwa wśród dzieci, jako że skrajne ubóstwo i wykluczenie 
społeczne stanowią naruszenie praw człowieka;

2. podkreśla, że należy znacznie zwiększyć środki na Europejski Fundusz Społeczny, tak aby 
przeznaczyć odpowiednie zasoby finansowe na środki i działania w ramach strategii 
włączenia społecznego i głównej inicjatywy strategii „Europa 2020” na rzecz walki z 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym;

3. wzywa Komisję i Radę do niezwłocznego wdrożenia  strategii, której celem będzie 
zmniejszenie ubóstwa wśród dzieci o połowę do 2012 r., i w rezultacie podkreśla potrzebę 
włączenia indywidualnych praw dziecka do głównego nurtu wszystkich strategii 
politycznych i działań UE w celu monitorowania i oceniania środków podejmowanych na 
rzecz przeciwdziałania ubóstwu wśród dzieci, potrzebę określenia i rozwijania działań 
priorytetowych, usprawnienia procesu zbierania danych oraz dalszego opracowywania 
wspólnych wskaźników na poziomie UE;

4. przyjmuje do wiadomości decyzję Rady z dnia 17 czerwca 2010 r., która pozostawia w 
gestii państw członkowskich kwestię określenia krajowych celów w zakresie obniżenia 
liczby osób zagrożonych ubóstwem i wyłączeniem społecznym na podstawie jednego lub 
kilku z trzech wskaźników zatwierdzonych przez Radę; uważa, że używając jedynie 
wskaźnika gospodarstw domowych dotkniętych bezrobociem, państwa członkowskie 
mogą systematycznie zaniedbywać takie kwestie jak ubóstwo pracujących, ubóstwo 
energetyczne, ubóstwo wśród dzieci i wyłączenie społeczne;

5. zwraca uwagę, że ochrona socjalna i polityka społeczna znacząco przyczyniają się 
do ograniczenia zasięgu recesji i skrócenia czasu jej trwania poprzez stabilizowanie 
rynków pracy i konsumpcji, oraz że system zabezpieczenia społecznego jest 
stabilizatorem zarówno pod względem dochodów jak i wydatków.


