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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden 
ja sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että sosiaalisesta syrjäytymisestä puhuttaessa haavoittuvimpia ryhmiä 
ovat yksinhuoltajien (useimmiten naisia) perheet, ikääntyneet naiset, vähemmistöryhmiin 
kuuluvat naiset, vammaiset naiset jne.

B. ottaa huomioon, että köyhyydelle alttiiden ryhmästä suurin osa on lapsia,

C. ottaa huomioon, että siirtyminen markkinatalouteen on luonut uusissa jäsenvaltioissa 
uuden sosiaalisen ilmiön, työttömyyden, joka liittyy läheisesti köyhyyteen ja sosiaaliseen 
syrjäytymiseen,

D. ottaa huomioon, että köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi uudet 
jäsenvaltiot ovat joko vahvistaneet sosiaaliturvajärjestelmiään, mikä on aiheuttanut 
riippuvuutta sosiaalietuuksista, tai pitäneet köyhyyttä yksinkertaisesti henkilökohtaisena 
heikkoutena ja laatineet toimia tältä pohjalta,

1. vaatii uusia jäsenvaltioita luomaan sosiaalista osallisuutta edistäviä menettelytapoja pitäen 
sosiaalista osallisuutta sosiaalisena ilmiönä ja Lissabonin strategiassa esitettynä 
vaatimuksena;

2. pyytää uusia jäsenvaltioita keskittämään erityishuomiota köyhyyden, josta kärsivät 
varsinkin naiset ja lapset, nujertamiseksi samalla, kun ne laativat sosiaaliseen 
osallisuuteen tähtääviä toimia;

3. kehottaa uusia jäsenvaltioita sisällyttämään sosiaalista osallisuutta koskeviin toimiinsa 
kodittomuuden ongelman, joka on sosiaalisen syrjäytymisen ääri-ilmiö, ja se koskettaa 
tuhansia ihmisiä, ennen kaikkea naisia, kaikissa maissa,

4. korostaa, että uusien jäsenvaltioiden olisi tehtävä tarvittavia siirtymäajan järjestelyjä 
liittyessään euroalueeseen varmistaakseen, että euron käyttöönotto ei sysää laajoja 
sosiaaliryhmiä köyhyyteen, etenkään pienellä eläkkeellä eläviä ikääntyneitä henkilöitä 
eikä sosiaalietuuksien varassa eläviä, joista suuri osa on naisia;

5. pahoittelee, että uusista jäsenvaltioista saadut tilastotiedot ovat niukkoja, ja kehottaa näitä 
tämän vuoksi keräämään ja julkaisemaan säännöllisesti ajan tasalla olevaa, 
vertailukelpoista ja sukupuolen mukaan eriytettyä tietoa, jotta voitaisiin valvoa, miten 
uudet jäsenvaltiot edistyvät sosiaalisen osallisuuden kehittämisessä.
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