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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. onderstreept dat vrouwen en kinderen de belangrijkste slachtoffers zijn van de steeds 
neoliberaler wordende politiek waardoor een hoog percentage armoede en sociale 
uitsluiting in stand wordt gehouden. Het armoederisico voor de bevolking bedraagt meer 
dan 16%, zelfs na de sociale overdrachten. Dit risico ligt nog hoger voor immigranten, 
ouderen, gehandicapten en leden van eenoudergezinnen;

2. constateert dat kinderen in de meeste lidstaten een verhoogd risico lopen om onder de 
armoedegrens te geraken; in sommige lidstaten loopt bijna één op de drie kinderen het 
risico om onder de armoedegrens te geraken en dat aantal valt nog hoger uit als kinderen 
in eenoudergezinnen opgroeien, die voor het grootste deel uit vrouwen / werkloze 
vrouwen bestaan; 

3. onderstreept dat armoede en sociale uitsluiting uit verschillende componenten bestaat. De 
componenten die er steeds weer uitspringen zijn de economische situatie van de gezinnen, 
de huisvestingsomstandigheden, de toegang tot het onderwijs, de toegang tot de 
gezondheidszorg en tot de langdurige zorg;

4. onderstreept dat het feit dat de prioriteit die aan de monetaire politiek wordt gegeven, wat
vooral tot uiting is gekomen in de acht renteverhogingen die de Europese Centrale Bank 
in minder dan anderhalf jaar heeft doorgevoerd, bijgedragen heeft aan de verscherping van
de sociale en territoriale onrechtvaardigheden en ongelijkheden. De zeer hoge percentages 
armoede en sociale uitsluiting worden daarbij in stand gehouden, met ongeveer 20% of 
meer mensen die in de verschillende lidstaten het risico lopen om onder de armoedegrens 
te geraken, een situatie die in het bijzonder vrouwen treft;

5. benadrukt het belang om de openbare diensten op een hoog kwaliteitsniveau te 
handhaven, een solide toegankelijke, brede sociale zekerheid te bieden, evenals hoge
niveaus van sociale bescherming en werkgelegenheid, tezamen met de bijbehorende 
rechten, hetgeen impliceert dat er prioriteit gegeven wordt aan beleid dat in de richting 
van de rechten van de vrouw beweegt en niet aan beleid dat alles ondergeschikt maakt aan 
de concurrentie; 

6. spoort de Commissie, de Europese Centrale Bank, de Raad en de lidstaten aan om 
maximale prioriteit te geven aan de sociale integratie en de rechten van vrouwen en om 
dientengevolge het respectieve beleid, waaronder het beleid inzake inkomensverdeling, 
daarop aan te passen en daarbij een waardig minimum inkomen te garanderen. 
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