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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako 
zodpovědný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že z hlediska sociálního vyloučení jsou nejzranitelnějšími skupinami 
rodiny samoživitelů (většinou ženy), starší ženy, ženy náležející k menšinovým skupinám, 
postižené ženy atd.,

B. vzhledem k tomu, že největší podíl mezi osobami ohroženými chudobou tvoří děti,

C. vzhledem k tomu, že přechod k tržnímu hospodářství v nových členských státech vytvořil 
nový sociální jev v podobě nezaměstnanosti, úzce spjatý s chudobou a sociálním 
vyloučením,

D. vzhledem k tomu, že v boji s chudobou a sociálním vyloučením nové členské státy buď 
posílily sociální síť, což vedlo k závislosti na sociálních dávkách, nebo chudobu považovaly 
prostě za osobní selhání a na tomto základě vytvářejí i opatření,

1. Naléhá na nové členské státy, aby vytvořily politiky na podporu sociální integrace a 
považovaly ji za sociální jev a za požadavek v rámci lisabonské strategie;

2. Požaduje, aby nové členské státy při formulování politiky sociální integrace věnovaly 
zvláštní pozornost vymýcení chudoby, kterou trpí zvlášť ženy a děti;

3. Vyzývá nové členské státy, aby do své politiky sociální integrace zahrnuly otázku 
bezdomovectví jako extrémní formy sociálního vyloučení, neboť postihuje tisíce osob v 
každé zemi, zvlášť ženy;

4. Zdůrazňuje, že v rámci připojování k eurozóně by nové členské státy měly vytvořit 
nezbytné přechodné mechanismy, aby se zajistilo, že přijetí eura nevžene velké skupiny 
společnosti do chudoby, zejména starší osoby žijící z nízkých důchodů a osoby žijící ze 
sociálních dávek, což jsou převážně ženy;

5. Lituje, že je nedostatek statistických údajů z nových členských států, a vyzývá tedy nové 
členské státy, aby pravidelně sbíraly a zveřejňovaly aktualizované a srovnatelné údaje 
rozdělené podle pohlaví, aby bylo možné sledovat pokrok v nových členských státech 
vzhledem k sociální integraci. 
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