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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för kvinnors rättigheter och 
jämställdhet mellan kvinnor och män att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet understryker att den ekonomiska krisen lett till att arbetslösheten och 
de sociala problemen fortfarande ökar i ett flertal medlemsstater och uppmanar därför 
Europeiska unionen att öka insatserna för att utrota fattigdom och social utestängning, 
särskilt fattigdom bland barn, eftersom extrem fattigdom och social utestängning är ett 
brott mot de mänskliga rättigheterna. 

2. Europaparlamentet betonar att det behövs kraftigt ökade medel till Europeiska 
socialfonden för att ge tillräckliga resurser till de åtgärder och verksamheter som ingår i 
strategin för social integration och i huvudinitiativet Europa 2020 för att bekämpa 
fattigdom och social utestängning.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att snarast genomföra en strategi 
för att 2012 ha halverat barnfattigdomen och framhåller därför behovet av att integrera 
barns individuella rättigheter i alla EU:s strategier och åtgärder med syfte att övervaka och 
utvärdera åtgärder som vidtagits för att utrota barnfattigdom, identifiera och utveckla 
prioriterade åtgärder, förbättra datainsamlingen och vidareutveckla gemensamma 
indikatorer på EU-nivå.

4. Europaparlamentet noterar rådets beslut av den 17 juni 2010 om att låta medlemsstaterna 
själva sätta sina nationella mål för att antalet personer som riskerar att drabbas av 
fattigdom och utestängning på basis av en eller flera av de tre indikatorer som rådet enats 
om ska minskas. Medlemsstater som endast använder indikatorn ”arbetslösa hushåll” 
riskerar att systematiskt negligera problem såsom fattigdom bland förvärvsarbetande, 
energifattigdom, barnfattigdom och social utestängning.

5. Europaparlamentet påpekar att social trygghet och socialpolitik på ett betydelsefullt sätt 
gör att lågkonjunkturen blir mindre djup och långvarig eftersom arbetsmarknaderna och 
konsumtionen stabiliseras. Sociala trygghetssystem verkar stabiliserande på både inkomst-
och utgiftssidan.


