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ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et sotsiaalset tõrjutust silmas pidades on kõige haavatavamad grupid 
üksikvanemaga (peamiselt emaga) perekonnad, vanemad naised, vähemusrühmadesse 
kuuluvad naised, puuetega naised jne;

B. arvestades, et vaesuse ohus olevatest inimestest moodustavad suurima osa lapsed;

C. arvestades, et üleminek turule orienteeritud majandusele on uutes liikmesriikides 
põhjustanud uue sotsiaalse nähtuse tööpuuduse näol, mis on tihedalt seotud vaesuse ja 
sotsiaalse tõrjutusega;

D. arvestades, et vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega võitlemiseks on uued liikmesriigid kas 
tugevdanud sotsiaalsüsteeme, mis on kaasa toonud sõltuvuse sotsiaaltoetustest, või pidanud 
vaesust isiklikuks läbikukkumiseks ning võtnud meetmeid sellest seisukohast lähtuvalt;

1. palub uutel liikmesriikidel välja töötada poliitika sotsiaalse hõlvamise edendamiseks, 
käsitledes seda sotsiaalse nähtusena ja Lissaboni strateegiaga kehtestatud nõudmisena;

2. palub, et sotsiaalse hõlvamise poliitika väljatöötamisel pööraksid uued liikmesriigid 
erilist tähelepanu vaesuse kaotamisele, mille all kannatavad eriti naised ja lapsed;

3. kutsub uusi liikmesriike üles kaasama sotsiaalse hõlvamise poliitikasse kodutuse 
küsimuse kui sotsiaalse tõrjutuse äärmusliku vormi, kuna see puudutab igas riigis 
tuhandeid inimesi, eriti naisi;

4. rõhutab, et eurotsooniga liitudes peaksid uued liikmesriigid kehtestama vajaliku 
üleminekukorra tagamaks, et euro kasutuselevõtt ei põhjusta vaesumist suurtes 
elanikkonnarühmades, eriti vanurite seas, kes elatuvad madalast pensionist, ning 
sotsiaaltoetustest elatuvate inimeste seas, kellest suur osa on naised;

5. kahetseb, et uute liikmesriikide kohta on vähe statistilisi andmeid, ning kutsub seega uusi 
liikmesriike üles korrapäraselt koguma ja avaldama ajakohastatud ja võrreldavaid 
soopõhiseid andmeid, mis võimaldaksid jälgida uutes liikmesriikides tehtud edusamme 
sotsiaalse hõlvamise vallas. 
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