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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že v niektorých členských štátoch v dôsledku hospodárskej krízy naďalej 
rastie nezamestnanosť a sociálne ťažkosti, a preto vyzýva Európsku úniu, aby posilnila 
svoj záväzok odstrániť chudobu a sociálne vylúčenie, najmä chudobu detí, keďže 
extrémna chudoba a sociálne vylúčenie predstavujú porušovanie ľudských práv;

2. zdôrazňuje, že by sa malo značne zvýšiť financovanie Európskeho sociálneho fondu, 
s cieľom zabezpečiť zdroje, ktoré by zodpovedali opatreniam a činnostiam vyplývajúcim 
zo stratégie sociálneho začleňovania a z pilotnej iniciatívy Európa 2020 na boj proti 
chudobe a sociálnemu vylúčeniu;

3. vyzýva Komisiu a Radu, aby urýchlene uplatňovali stratégiu na zníženie detskej chudoby 
na polovicu do roku 2012 a zdôrazňuje, že z toho dôvodu je potrebné začleniť 
individuálne práva detí do všetkých politík a opatrení EÚ s cieľom sledovať 
a vyhodnocovať opatrenia prijaté v záujme ukončenia chudoby detí, identifikovať 
a rozvíjať prioritné činnosti, zlepšiť zber údajov a naďalej pracovať na vytváraní 
spoločných ukazovateľov na úrovni EÚ;

4. berie na vedomie rozhodnutie Rady zo 17. júna 2010 ponechať na členské štáty stanovenie 
vnútroštátnych cieľov na zníženie počtu ľudí, ktorým hrozí chudoba a vylúčenie 
na základe jedného alebo viacerých z troch ukazovateľov odsúhlasených Radou; 
domnieva sa, že členské štáty výhradným používaním ukazovateľa „domácnosť 
nezamestnaných osôb“ môžu systematicky zanedbávať problémy ako chudoba 
zamestnaných, energetická chudoba, chudoba detí a sociálne vylúčenie;

5. zdôrazňuje, že sociálna ochrana a sociálna politika významne prispievajú k zmierneniu 
hĺbky a doby trvania recesie stabilizovaním pracovných trhov a spotreby, a že systém 
sociálnej ochrany je stabilizačným faktorom ako na príjmovej strane tak na strane 
výdavkov.


