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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
drepturile femeii și egalitatea de gen, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că,șomajul și problemele sociale continuă să crească în unele state membre ca o 
consecință a crizei economice și solicită, prin urmare, Uniunii Europene să-și consolideze 
angajamentul de eradicare a sărăciei și a excluziunii sociale, în special a sărăciei infantile, 
întrucât sărăcia extremă și excluziunea socială constituie o încălcare a drepturilor omului;

2. subliniază că resursele de finanțare destinate Fondului Social European ar trebui să fie 
sporite semnificativ pentru a putea furniza resursele adecvate necesare aplicării măsurilor 
și activităților din cadrul Strategiei pentru incluziune socială și ale inițiativei-pilot „Europa 
2020” privind combaterea sărăciei și a excluziunii sociale;

3. invită Comisia și Consiliul să pună de urgență în aplicare o strategie de reducere la 
jumătate a sărăciei infantile până în anul 2012 și subliniază, în consecință, atât necesitatea 
includerii drepturilor individuale ale copilului în toate politicile și măsurile UE de 
monitorizare și evaluare a măsurilor adoptate în vederea eradicării sărăciei infantile, cât și 
necesitatea identificării și dezvoltării de acțiuni prioritare, a îmbunătățirii colectării datelor 
și a dezvoltării în continuare a unor indicatori comuni la nivelul UE;

4. ia act de decizia Consiliului din 17 iunie 2010 de a lăsa la latitudinea statelor membre 
stabilirea obiectivelor naționale de reducere a numărului persoanelor supuse riscului 
sărăciei și a riscului de excluziune, pe baza unuia sau mai multor dintre cei trei indicatori 
stabiliți de către Consiliu; consideră că este posibil ca statele membre care folosesc doar 
indicatorul „gospodărie fără persoane ocupate” să neglijeze în mod sistematic probleme 
precum sărăcia persoanelor încadrate în muncă, sărăcia infantilă și excluziunea socială;

5. subliniază faptul că protecția socială și politica socială aduc contribuții importante la 
atenuarea severității și duratei recesiunii prin stabilizarea pieței muncii și a consumului, 
precum și faptul că sistemul de protecție socială reprezintă un factor stabilizator atât 
pentru venituri, cât și pentru cheltuieli.


