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POBUDE

Odbor za pravice žensk in politiko enakih možnosti poziva Odbor za zaposlovanje in socialne
zadeve, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker so pri družbeni izključenosti najbolj ranljive enostarševske družine (predvsem ženske), 
starejše ženske, pripadnice manjšin, invalidne ženske itn.,

B. ker je med tistimi, ki jim grozi revščina, največ otrok,

C. ker je prehod v tržno usmerjeno gospodarstvo v novih državah članicah ustvaril nov družbeni 
pojav v obliki brezposelnosti, tesno povezane z revščino in družbeno izključenostjo,

D. ker so nove države članice za boj proti revščini in družbeni izključenosti bodisi okrepile 
socialno mrežo, kar je vodilo v odvisnost od socialne podpore, ali enostavno štele revščino za 
osebni neuspeh ter na tej osnovi pripravljale ukrepe,

1. poziva nove države članice, da oblikujejo politiko za spodbujanje družbenega vključevanja, 
ki ga bo obravnavala kot družbeni pojav in kot zahtevo lizbonske strategije,

2. zahteva, da nove države članice med oblikovanjem politike družbenega vključevanja 
namenijo posebno pozornost izkoreninjenju revščine, ki prizadene predvsem ženske in 
otroke,

3. poziva nove države članice, da vključijo v politiko družbenega vključevanja vprašanje 
brezdomstva kot skrajne oblike družbene izključenosti, saj v vsaki državi prizadene na 
tisoče oseb, predvsem žensk, 

4. poudarja, da bi morale nove države članice pri vstopu na evroobmočje pripraviti potrebne 
prehodne ukrepe, da se revščina ne bi razširila med številne družbene skupine, zlasti 
starejše, ki se preživljajo z nizko pokojnino, in osebe, v večini ženske, ki se preživljajo s 
socialno podporo,

5. obžaluje, da so v novih držav članicah statistični podatki redki ter jih zato poziva, da 
redno zbirajo in objavljajo posodobljene in primerljive podatke, razčlenjene po spolu, da 
bi nadzorovali razvoj družbenega vključevanja v novih državah članicah.
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