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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas kreipiasi į atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitetą ir prašo įtraukti į pasiūlymą dėl rezoliucijos šiuos pasiūlymus:

A. kadangi socialinės atskirties požiūriu labiausiai pažeidžiamos grupės yra šeimos, kuriose yra 
tik vienas iš tėvų (daugiausia motinos), vyresnio amžiaus moterys, mažumų grupėms 
priklausančios moterys, moterys su negalia ir pan.,

B. kadangi didžiausią asmenų, gyvenančių ties skurdo riba, dalį sudaro vaikai,

C. kadangi pereinamuoju laikotarpiu, formuojantis rinkos ekonomikai naujose valstybėse narėse 
radosi naujas socialinis reiškinys – nedarbas, glaudžiai susijęs su skurdu ir socialine 
atskirtimi,

D. kadangi norėdamos įveikti skurdą ir socialinę atskirtį naujosios valstybės narės arba stiprino 
socialinę rūpybą, dėl ko atsirado priklausomybė nuo socialinių pašalpų, arba skurdą 
paprasčiausiai laikė asmens nesėkme ir ėmėsi priemonių šiuo pagrindu,

1. ragina naujas valstybes nares kurti politiką, kuri skatintų socialinę įtrauktį, vertindamas ją 
kaip socialinį reiškinį ir Lisabonos strategijoje numatytą reikalavimą;

2. prašo, kad kurdamos socialinės įtraukties politiką naujosios valstybės narės ypatingą 
dėmesį skirtų tam, kad būtų naikinamas skurdas, kurį ypač patiria moterys ir vaikai;

3. ragina naująsias valstybes nares į socialinės įtraukties politiką įtraukti kraštutinę 
socialinės atskirties formą – benamių problemą, kadangi nuo jos kiekvienoje valstybėje 
kenčia tūkstančiai žmonių, ypač moterų;

4. pabrėžia, kad norėdamos prisijungti prie euro zonos naujos valstybės narės turi įvykdyti 
svarbias pereinamojo laikotarpio priemones, kad užtikrintų, jog įvedus eurą skurdui 
nebūtų pasmerktos didelės visuomenės grupės, ypač iš mažų pensijų gyvenantys vyresnio 
amžiaus asmenys ir iš socialinių pašalpų gyvenantys asmenys, kurių didelę dalį sudaro 
moterys;

5. apgailestauja, kad esama mažai statistikos duomenų iš naujų valstybių narių, todėl ragina 
jas reguliariai rinkti ir skelbti atnaujintus įmanomus palyginti lyties aspektu suskirstytus 
duomenis, kad būtų galima stebėti socialinės įtraukties pažangą naujose valstybėse 
narėse. 
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