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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví žiada Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby 
ako gestorský výbor prijal do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

A. keďže čo sa týka sociálneho vyčlenenia, najcitlivejšími skupinami sú neúplné rodiny s 
jedným rodičom (väčšinou ženami), staršie ženy, ženy patriace k menšinovým skupinám, 
postihnuté ženy atď.,

B. keďže medzi tými, komu najviac hrozí chudoba, tvoria najväčší podiel deti,

C. keďže prechod k trhovo orientovanému hospodárstvu v nových členských štátoch vytvoril 
nový sociálny fenomén vo forme nezamestnanosti, úzko spätý s chudobou a sociálnym 
vylúčením,

D. keďže nové členské štáty v rámci boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu buď posilnili 
sociálnu sieť, čo viedlo k závislosti od sociálnych dávok, alebo považovali chudobu 
jednoducho za osobný neúspech, pričom na tomto základe navrhovali opatrenia,

1. vyzýva nové členské štáty, aby vypracovali politiky na podporu sociálneho začlenenia a 
považovali to za sociálny fenomén a za požiadavku v rámci lisabonskej stratégie;

2. požaduje, aby nové členské štáty pri formulovaní politiky sociálneho začlenenia venovali 
osobitnú pozornosť odstraňovaniu chudoby, ktorou trpia najmä ženy a deti;

3. vyzýva nové členské štáty, aby do svojej politiky sociálneho začlenenia zapracovali 
otázku bezdomovstva ako extrémnej formy sociálneho vylúčenia, pretože sa týka tisícok 
ľudí, predovšetkým žien v každej krajine;

4. zdôrazňuje, že nové členské štáty by pri vstupovaní do eurozóny mali podniknúť 
nevyhnutné prechodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby prijatie eura nezmietlo veľké 
skupiny spoločnosti do chudoby, najmä starších ľudí žijúcich z nízkych dôchodkov a ľudí 
žijúcich zo sociálnych dávok, ktorými si väčšinou ženy;

5. vyslovuje poľutovanie nad tým, že štatistické údaje z nových členských štátov sú 
nedostatočné, a preto vyzýva nové členské štáty, aby pravidelne zbierali a uverejňovali 
aktualizované a porovnateľné údaje, rozdelené podľa pohlavia s cieľom monitorovať 
pokrok v nových členských štátoch vzhľadom na sociálne začlenenie. 
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