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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden 
ja sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa, että naiset ja lapset ovat yhä uusliberaalisemmaksi muuttuvan politiikan 
ensisijaisia uhreja; tämä politiikka ylläpitää laajaa köyhyyttä ja syrjäytyneisyyttä, ja sen 
seurauksena väestön köyhyysriski on sosiaalisten tulonsiirtojen jälkeenkin yli 16 
prosenttia; riski on vielä korkeampi maahanmuuttajien, ikääntyneiden, vammaisten ja 
yksinhuoltajaperheiden jäsenten kohdalla; 

2. toteaa, että lasten köyhyysriski on useimmissa jäsenvaltioissa keskimääräistä korkeampi; 
eräissä maissa lähes yksi lapsi kolmesta on köyhyysriskin rajalla, ja suurimmaksi osaksi
naisista tai työttömistä naisista koostuvien yksinhuoltajatalouksien lapsista vielä useampi; 

3. painottaa, että köyhyydellä ja sosiaalisella syrjäytymisellä on useita ulottuvuuksia, joista 
on syytä mainita ainakin perheiden taloudellinen tilanne, asuinolot sekä koulutuksen, 
terveydenhuollon ja pitkäaikaishoidon saatavuus;

4. korostaa, että rahapolitiikan asettaminen etusijalle, mikä ilmenee esimerkiksi siinä, että 
Euroopan keskuspankki on nostanut korkotasoa kahdeksan kertaa vajaan puolentoista 
vuoden aikana, on osaltaan kärjistänyt sosiaalista ja alueellista epäoikeudenmukaisuutta ja 
eriarvoisuutta ylläpitämällä suurta köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä ja altistamalla 
useissa jäsenvaltioissa noin 20 prosenttia tai enemmän väestöstä köyhyysriskille, mistä 
kärsivät erityisesti naiset;

5. painottaa, että on tärkeää säilyttää laadukkaat julkiset palvelut, vankka julkinen ja yleinen 
sosiaaliturvajärjestelmä, sosiaalisen suojelun korkea taso sekä laadukkaat työpaikat ja 
työhön liittyvät oikeudet, mikä edellyttää naisten oikeuksia parantavien politiikkojen 
asettamista etusijalle sellaisten politiikkojen sijasta, joissa kaikki muu on alistettu 
kilpailulle;

6. kehottaa komissiota, Euroopan keskuspankkia, neuvostoa ja jäsenvaltioita asettamaan 
sosiaalisen osallisuuden ja naisten oikeudet ehdottomalle etusijalle ja mukauttamaan 
vastaavasti niitä koskevia politiikkoja, tulonjakopolitiikka mukaan luettuna, sekä 
takaamaan kohtuulliset vähimmäistulot.


