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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalási indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

A. mivel a társadalmi kirekesztés a legérzékenyebben a gyermeküket egyedül nevelőket 
(többnyire nőket), az idősebb nőket, a kisebbségi csoportokhoz tartozó nőket, a fogyatékkal 
élő nőket stb. érinti,

B. mivel a szegénység által veszélyeztetettek legnagyobb része gyermek,

C. mivel az új tagállamokban a piacorientált gazdaságra való áttérés egy új társadalmi jelenséget 
hozott létre, a munkanélküliséget, ami szorosan kapcsolódik a szegénységhez és a társadalmi 
kirekesztéshez,

D. mivel az új tagállamok a szegénység és a társadalmi kirekesztés leküzdése érdekében vagy 
erősítették a szociális hálót, ami a társadalmi juttatásoktól való függőséghez vezetett, vagy 
egyszerűen az egyén kudarcának tekintették a szegénységet, s ennek alapján dolgoztak ki 
intézkedéseket,

1. sürgeti az új tagállamokat, hogy hozzanak létre új politikákat a társadalmi integráció 
elősegítése érdekében, s tekintsék ezt társadalmi jelenségnek és a lisszaboni stratégia alá 
tartozó követelménynek;

2. kéri, hogy az új tagállamok társadalmi integrációs politikájuk kialakításakor fordítsanak 
külön figyelmet a különösen az asszonyokat és gyermekeket sújtó szegénység 
felszámolására;

3. felhívja az új tagállamokat, hogy társadalmi integrációs politikájuk keretében 
foglalkozzanak a hajléktalanság, mint a társadalmi kirekesztés egyik szélsőséges 
formájának kérdésével, mivel ez a probléma minden egyes országban ezreket - különösen 
nőket - érint;

4. hangsúlyozza, hogy az eurózónához való csatlakozás során az új tagállamoknak meg kell 
tenniük a szükséges átmeneti intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az euró 
átvétele ne taszítsa szegénységbe a társadalom nagy csoportját, nevezetesen a 
kisnyugdíjasokat és a társadalmi juttatásokból élőket, akik nagyobbrészt nők;

5. sajnálja, hogy az új tagállamokból kevés statisztikai adat áll rendelkezésre, ezért 
felszólítja e tagállamokat a nemek szerint lebontott aktuális és összehasonlító adatok 
gyűjtésére és nyilvánosságra hozatalára, hogy figyelemmel lehessen követni az új 
tagállamokban a társadalmi integráció alakulását. 
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