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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad moterys ir vaikai yra pagrindinės aukos vis labiau neoliberalios krypties 
politikos, kurią vykdant vis dar didelis skurdo ir socialinės atskirties lygis, o daugiau kaip 
16 proc. gyventojų net ir skyrus socialines išmokas gresia skurdas; ši rizika didesnė, jei 
tai imigrantai, vyresnio amžiaus žmonės, neįgalūs asmenys ir šeimos, kurioje yra tik 
vienas iš tėvų;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad vaikų skurdo rizika daugelyje valstybių narių viršija vidurkį; 
kai kuriose šalyse vienam iš trijų vaikų gresia skurdas ir jo pavojus dar didesnis, jeigu jie 
gyvena šeimose, kuriose yra tik vienas iš tėvų, dažniausiai tai moterys arba darbo 
neturinčios moterys;

3. pabrėžia daugialypį skurdo ir socialinės atskirties pobūdį, ypač susijusį su šeimų 
ekonomine padėtimi, gyvenimo sąlygomis, prieiga prie švietimo, sveikatos priežiūros ir 
ilgalaikės slaugos paslaugų;

4. pabrėžia, kad dėl to, jog pirmenybė buvo teikiama monetarinei politikai, įskaitant per 
mažiau kaip pusantrų metų Europos centrinio banko aštuonis kartus didintą palūkanų 
normą, padidėjo socialinė neteisybė ir teritoriniai skirtumai ir toliau išliko labai aukštas 
skurdo ir socialinės atskirties lygis, todėl kai kuriose valstybėse narėse apie 20 proc. (o 
kartais ir daugiau) gyventojų, ypač moterims, gresia skurdas;

5. atkakliai tvirtina, kad būtina išlaikyti aukštos kokybės paslaugas, stiprią universalią 
viešąją socialinės apsaugos sistemą, aukštą socialinės apsaugos lygį, kokybišką ir 
darbuotojų teisėmis grįstą užimtumą, todėl pirmenybė turėtų būti teikiama politikai, kurią 
vykdant būtų ginamos moterų teisės, o ne politikai, kuri susijusi tik su konkurencija;

6. ragina Komisiją, Europos centrinį banką, Tarybą ir valstybes nares teikti pirmenybę 
socialinei įtraukčiai ir moterų teisėms, atitinkamai pakeisti susijusių krypčių politiką, 
įskaitant pajamų paskirstymo politiką, ir užtikrinti minimalias tinkamas pajamas.


