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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og 
Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at kvinder og børn er hovedofrene for nogle mere og mere nyliberale
politikker, som opretholder et højt niveau af fattigdom og social udstødelse med en 
risiko for fattigdom hos befolkningen, der, selv efter sociale overførsler, overstiger 16
%; understreger, at denne risiko øges, når det drejer sig om immigranter, ældre, 
handicappede og medlemmer af familier med enlige forældre;

2. konstaterer, at børn løber en fattigdomsrisiko, der er større end gennemsnittet i de fleste 
medlemsstater; konstaterer, at i visse medlemsstater er næsten hvert tredje barn i en 
risikosituation for fattigdom, og det gælder i endnu højere grad, når børnene lever i 
familier med enlige forældre, der for størstedelens vedkommende består af kvinder eller 
arbejdsløse kvinder;

3. understreger, at fattigdom og social udstødelse har flere dimensioner, hvoraf familiens 
økonomiske situation, boligforhold, adgang til uddannelse samt til sundhedspleje og 
langvarig pleje dog er fremtrædende;

4. understreger, at prioriteringen af den monetære politik, som navnlig er kommet til 
udtryk ved otte rentestigninger gennemført af Den Europæiske Centralbank på mindre 
end halvandet år, har medvirket til at øge uretfærdighed og social og territorial ulighed 
ved at fastholde et meget højt niveau for fattigdom og for social udstødelse, hvor ca. 20
% eller flere står i en risikosituation for fattigdom i adskillige medlemsstater, en 
situation, som navnlig rammer kvinder;

5. insisterer på vigtigheden af at opretholde en offentlig service af høj kvalitet, et gedigent, 
universelt system inden for offentlig socialsikring såvel som høje sociale 
beskyttelsesniveauer og beskæftigelse af høj kvalitet ledsaget af rettigheder, hvilket 
indebærer, at man skal give prioritet til en politik, der styrker kvinderettigheder, og ikke 
til en politik, der gør alt afhængigt af konkurrence;

6. tilskynder Kommissionen, Den Europæiske Centralbank, Rådet og medlemsstaterne til 
at give den største prioritet til social indslusning og til kvinders rettigheder, og som 
konsekvens heraf ændre de respektive politikker, inklusive 
indkomstfordelingspolitikken, og sikre værdige mindstelønninger.


