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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za pravice žensk in enakost spolov 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da v številnih državah članicah zaradi gospodarske krize še vedno naraščata 
brezposelnost in socialna stiska, zato Evropsko unijo poziva, naj okrepi svojo zavezanost 
izkoreninjanju revščine in socialne izključenosti, zlasti revščine otrok, saj sta skrajna 
revščina in socialna izključenost kršitve človekovih pravic;

2. poudarja, da je treba znatno povišati financiranje Evropskega socialnega sklada, da se 
zagotovijo zadostna sredstva za ukrepe in dejavnosti za boj proti revščini in socialni 
izključenosti iz strategije za socialno vključevanje in vodilne pobude strategija Evropa 
2020; 

3. poziva Komisijo in Svet, naj nemudoma začneta z izvajanjem strategije za prepolovitev 
revščine otrok do leta 2012, in poudarja, da je treba posamezne otrokove pravice vključiti 
v vse politike EU in ukrepe za spremljanje ter oceniti ukrepe, ki se izvajajo za odpravo 
revščine otrok, da se opredelijo in razvijejo prednostne dejavnosti, okrepi zbiranje 
podatkov in za nadaljnji razvoj skupnih kazalnikov na ravni EU;

4. je seznanjen s sklepom Sveta z dne 17. junija 2010, da se državam članicam pusti, da na 
podlagi enega ali več od treh kazalnikov, ki jih je potrdil Svet, določijo nacionalne cilje za 
zmanjševanje števila ljudi, ki jih ogrožata revščina in izključenost; meni, da bi utegnile 
države članice, ki uporabljajo samo kazalnik gospodinjstva brez delovno aktivnih članov, 
prezreti vprašanja, kot so revščina zaposlenih, energetska revščina, revščina otrok in 
socialna izključenost;

5. poudarja, da socialna zaščita in socialna politika s stabiliziranjem trga delovne sile in 
porabe pomembno prispevata k zmanjševanju resnosti in trajanja recesije in da sistem 
socialne zaščite stabilizira tako prihodke kot odhodke.


