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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felkéri a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy a nők és a gyermekek az egyre erősödő neoliberális politika 
elsőszámú áldozatai, amely nagyfokú szegénységet és társadalmi kirekesztettséget tart 
fenn, és még a társadalmi juttatásokon túl is a lakosság több mint 16%-át a szegénység 
veszélyezteti; ez a veszély a bevándorlók, idősek, fogyatékkal élők vagy egyszülős 
háztartások családtagjai esetében tovább súlyosbodik;

2. megjegyzi, hogy a gyermekeket az átlagnál nagyobb mértékben veszélyezteti a 
szegénység a tagállamok többségében; egyes országokban közel minden harmadik 
gyermek a szegénység által veszélyeztetett, ami még súlyosabb az egyszülős családokban 
nevelkedő gyermekek, főként egyedülálló anyák vagy munkanélküli nők gyermekeinek 
esetén;

3. kiemeli, hogy a szegénység és a társadalmi kirekesztettség több dimenzióra is kiterjed, 
főbb tényezői a családok gazdasági helyzete, a lakáskörülmények, az oktatáshoz, az 
egészségügyhöz, illetve az állandó gondozáshoz való hozzáférés;

4. hangsúlyozza, hogy a monetáris politika elsődlegessége – beleértve az Európai Központi 
Bank által az elmúlt alig másfél évben nyolc alkalommal megemelt kamatlábakat –
hozzájárul a társadalmi és területi igazságtalanságok és egyenlőtlenségek kiéleződéséhez,
igen magas szinten tartja a szegénységet és a társadalmi kirekesztettséget, ennek 
következtében számos tagállamban a szegénységtől fenyegetett emberek aránya, akiknek 
többsége nő, eléri vagy meghaladja a 20%-ot;

5. kiemeli, hogy minőségi közszolgáltatásokat, szilárd univerzális és állami szociális 
biztonsági rendszert, szociális hálót, a minőségi munka és a hozzá tartozó jogok 
védelmének magas színvonalát kell fenntartani, ezért azon politikáknak kell elsőbbséget 
élvezniük, amelyek a nők jogait támogatják, és nem azoknak, amelyek mindent a 
versenyhelyzetnek rendelnek alá;

6. felkéri a Bizottságot, az Európai Központi Bankot, a Tanácsot és a tagállamokat, hogy 
adjanak kiemelt elsőbbséget a nők társadalmi beilleszkedésének és jogainak, és ennek 
megfelelően módosítsák az erre vonatkozó politikákat, köztük a bérelosztás politikáját, 
továbbá biztosítsák a nőknek az őket méltányosan megillető, minimális jövedelmet.


