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ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et üha neoliberaalsem poliitika hoiab vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse taseme väga 
kõrgel, kuna rohkem kui 16%-l elanikkonnast on oht sattuda vaesusesse isegi pärast 
sotsiaaltoetuste saamist, mistõttu on sellise poliitika peamisteks ohvriteks naised ja lapsed; 
nimetatud oht suureneb veelgi sisserändajate, eakate, puudega inimeste ja ühe vanemaga 
peres kasvavate laste puhul; 

2. märgib, et enamikes liikmesriikides on laste puhul oht sattuda vaesusesse keskmisest 
suurem; mõnes liikmesriigis ähvardab vaesuse oht ühte last kolmest ning see suhe 
suureneb veelgi laste puhul, kes elavad ühe vanemaga perekonnas, kusjuures enamalt jaolt 
on selleks vanemaks ema, kellel ei pruugi ka alati tööd olla; 

3. rõhutab, et vaesusel ja sotsiaalsel tõrjutusel on palju mõõtmeid, kuid esmatähtsad on neist 
siiski perekonna majanduslik olukord, elamistingimused ning juurdepääs haridusele, 
tervishoiule ja pikaajalistele hooldusteenustele;

4. rõhutab, et keskendumine rahapoliitikale, mis väljendub eelkõige intressimäära tõstmises 
kaheksa korda vähem kui pooleteise aasta jooksul Euroopa Keskpanga poolt, on aidanud 
kaasa ebaõigluse ning sotsiaalse ja piirkondliku ebavõrdsuse süvenemisele, hoides 
vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse taseme äärmiselt kõrge, kuna erinevates liikmesriikides on 
peaaegu 20%-l või isegi rohkematel inimestel oht sattuda vaesusesse, ning eelkõige 
puudutab see naisi;

5. rõhutab, et vajalik on säilitada kvaliteetsed avalikud teenused, tugev riiklik ja üleüldine 
sotsiaalkindlustus ning sotsiaalse kaitstuse kõrge tase ja rohkearvulised kõiki õigusi 
tagavad töökohad, mis tähendab, et esmajärjekorras tuleb keskenduda sellisele poliitikale, 
mis arvestab naiste õigustega, mitte sellisele, mis allutab kõik konkurentsile;

6. ergutab komisjoni, Euroopa Keskpanka, nõukogu ja liikmesriike pöörama võimalikult 
suurt tähelepanu sotsiaalsele kaasamisele ja naiste õigustele, muutes asjaomast poliitikat, 
sealhulgas sisetulekute jagamise poliitikat, tagades kõigile  inimväärse 
miinimumsissetuleku.
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