
PA\674367CS.doc PE 391.978v01-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ
2007/2104(INI)

3. 7. 2007

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví

pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

k vyhodnocení sociální reality
(2007/2104(INI))

Navrhovatelka: Ilda Figueiredo



PE 391.978v01-00 2/3 PA\674367CS.doc

CS

PA_NonLeg



PA\674367CS.doc 3/3 PE 391.978v01-00

CS

NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že ženy a děti jsou hlavními oběťmi politik, které stále více nabývají
neoliberálního charakteru a udržují vysokou úroveň chudoby a sociálního vyloučení 
v situaci, kdy je 16 % populace ohroženo chudobou i poté, co obdrží sociální dávky; toto 
riziko se ještě zvyšuje v případě přistěhovalců, starších osob, osob se zdravotním
postižením a členů domácností rodiče samoživitele;

2. bere na vědomí, že děti jsou vystaveny riziku chudoby, které je vyšší než průměrné, a to 
ve většině členských států; v některých státech je téměř každé třetí dítě vystaveno riziku 
chudoby, které se ještě zvyšuje, pokud děti žijí v domácnostech rodiče samoživitele, jímž 
jsou většinou ženy nebo ženy bez zaměstnání;

3. zdůrazňuje, že chudoba a sociální vyloučení jsou jevem s mnoha různými aspekty, 
z nichž nicméně vystupují do popředí ekonomická situace rodin, podmínky bydlení, 
přístup ke vzdělání, zdravotní péči a k dlouhodobé péči;

4. upozorňuje na to, že upřednostňování měnové politiky, včetně osmi postupných zvýšení 
úrokových sazeb, která provedla Evropská centrální banka za dobu kratší než jeden a půl 
roku, přispělo k prohloubení nespravedlnosti a sociálních a územních nerovností, přičemž 
údaje týkající se chudoby a sociálního vyloučení jsou stále na značně vysoké úrovni; 
v různých členských státech je 20 %, nebo ještě více osob, vystaveno riziku chudoby, 
která postihuje především ženy;

5. trvá na tom, že je důležité zachovat kvalitní veřejné služby, pevně ukotvený systém 
veřejného sociálního a všeobecného zabezpečení, vysokou úroveň sociální ochrany 
a kvalitní zaměstnání s příslušnými právy; proto je nevyhnutelné upřednostnit politiky, 
jež sází na práva žen a nikoli na politiky, které vše podřizují hospodářské soutěži;

6. vyzývá Komisi, Evropskou centrální banku, Radu a členské státy, aby v co největší míře 
upřednostňovaly sociální začlenění a práva žen a aby v souladu s tím změnily příslušné 
politiky, včetně politiky přerozdělování příjmů, a zaručily důstojné minimální příjmy.


