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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по заетост и социални въпроси да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава, че жените и децата са основните жертви на политики, които стават все 
по-неолиберални и поддържат високи равнища на бедност и социално изключване, 
с равнище на риск от обедняване на населението, който надвишава 16 %, дори и 
след социалните плащания;  този риск се задълбочава, когато става въпрос за 
имигранти, възрастни хора, хора с увреждания и членове на семейства с един 
родител; 

2. констатира, че в повечето държави-членки децата са изложени на по-голям от 
средния риск от обедняване; в някои от тези държави, близо едно на всеки три деца 
е в положение на риск от обедняване, който се задълбочава, когато децата живеят в 
семейства с един родител, които в повечето случаи се състоят от жени или 
безработни жени; 

3. подчертава, че бедността и социалното изключване съдържат няколко измерения, 
сред които все пак се открояват икономическото положение на семействата, 
жилищните условия, достъпа до образование, до здравни грижи и до дългосрочни 
грижи; 

4. подчертава, че определянето на приоритетно място за паричната политика, което 
стана причина Европейската централна банка да увеличи осем пъти лихвените 
проценти за по-малко от година и половина, допринесе за задълбочаване на 
несправедливостта и социалното, и териториално неравенство, като бяха запазени 
много високи равнища на бедност и социално изключване, като в различни 
държави-членки процентът на лицата в положение на риск от обедняване достигна 
20 % или повече, това положение засяга предимно жените;

5. подчертава необходимостта да се поддържат качествени обществени услуги, 
солидна система на обществено и универсално социално осигуряване, както и 
високи равнище на социална защита и качествени работни места с гарантирано 
спазване на правата, което означава да бъде дадено предимство на политики,  
ориентирани към спазването на правата на жените, а не на политики, които се 
съобразяват единствено с конкуренцията; 

6. призовава Комисията, Европейската централна банка, Съвета и държавите-членки 
да дадат максимално предимство на социалното включване и на правата на жените, 
като вследствие на това променят съответните политики, включително политиката
на разпределяне на приходите, и като гарантират достойно минимално заплащане. 


