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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że najbardziej narażonymi na wykluczenie społeczne grupami są samotni 
rodzice (przede wszystkim kobiety), starsze kobiety, kobiety należące do grup 
mniejszościowych, kobiety niepełnosprawne itp.,

B. mając na uwadze, że wśród osób zagrożonych ubóstwem największą liczbę stanowią dzieci,

C. mając na uwadze, że przejście do gospodarki rynkowej w nowych Państwach 
Członkowskich stworzyło nowe zjawisko społeczne w postaci bezrobocia, ściśle związanego 
z ubóstwem i wykluczeniem społecznym,

D. mając na uwadze, że w celu walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym nowe Państwa 
Członkowskie albo wzmocniły opiekę socjalną, co doprowadziło do uzależnienia od 
zasiłków socjalnych, albo uznały po prostu ubóstwo za osobistą porażkę, określając działania 
na tej właśnie podstawie,

1. nalega, aby Państwa Członkowskie wprowadziły polityki służące promowaniu integracji 
społecznej, uznając ją za zjawisko społeczne i wymaganie Strategii Lizbońskiej;

2. nalega, aby w trakcie formułowania polityki integracji społecznej nowe Państwa 
Członkowskie zwróciły szczególną uwagę na likwidację ubóstwa, które dotyka 
szczególnie kobiety i dzieci;

3. wzywa nowe Państwa Członkowskie do włączenia do ich polityki integracji społecznej 
kwestii bezdomności jako skrajnej formy wykluczenia społecznego, ponieważ dotyka ona 
w każdym kraju tysiące ludzi, a w szczególności kobiety;

4. podkreśla, że przyłączając się do strefy euro, nowe Państwa Członkowskie powinny 
przyjąć niezbędne rozwiązania przejściowe, w celu zapewnienia, że przyjęcie euro nie 
doprowadzi wielu grup społecznych do ubóstwa, szczególnie osób starszych 
utrzymujących się z niewysokich emerytur oraz ludzi żyjących z zasiłków socjalnych, z 
których większość stanowią kobiety;

5. ubolewa nad niedostatecznymi danymi statystycznymi z nowych Państw Członkowskich, 
w związku z czym wzywa nowe Państwa Członkowskie do regularnego gromadzenia 
oraz publikowania aktualnych i porównywalnych danych z podziałem na płci, w celu 
monitorowania postępów nowych Państw Członkowskich w dziedzinie integracji 
społecznej.
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