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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że kobiety i dzieci są głównymi ofiarami polityki, która w coraz większym 
stopniu staje się neoliberalna i podtrzymuje wysoki poziom ubóstwa oraz wyłączenie 
społeczne w sytuacji, gdy ponad 16% społeczeństwa zagrożone jest ubóstwem, pomimo 
przeprowadzenia transformacji społecznych; ryzyko to staje się jeszcze większe w 
przypadku imigrantów, osób starszych, niepełnosprawnych i członków rodzin niepełnych;

2. odnotowuje, że dzieci narażone są na ryzyko ubóstwa przekraczającego średnią w 
większości państw członkowskich; w niektórych z nich niemal jedno dziecko na trzy 
zagrożone jest ubóstwem, co pogłębia się jeszcze bardziej, gdy dzieci pochodzą z rodzin 
niepełnych, w których w większości przypadków pozostającym rodzicem jest kobieta lub 
kobieta bezrobotna;

3. zaznacza, że ubóstwo i wyłączenie społeczne mają charakter wielowymiarowy, lecz 
szczególnie widoczne są w zakresie sytuacji finansowej rodzin, warunków życia oraz 
dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej i dłuższego leczenia;

4. podkreśla, że pierwszeństwo nadane polityce walutowej, w tym ośmiokrotne podniesienie 
stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny w okresie krótszym niż półtora roku, 
przyczyniło się do pogłębienia niesprawiedliwości i nierówności społecznych i 
terytorialnych, utrzymując ubóstwo i wykluczenie społeczne na bardzo wysokim 
poziomie (co najmniej 20% osób zagrożonych jest ubóstwem w różnych państwach 
członkowskich), dotykając w szczególny sposób kobiety;

5. nalega na konieczność utrzymania usług publicznych dobrej jakości, silnego, publicznego 
i powszechnego systemu zabezpieczenia społecznego oraz wysokiego stopnia opieki 
społecznej i miejsc pracy dobrej jakości wraz z przysługującymi prawami pracowniczymi, 
w związku z czym pierwszeństwa udzielić należy polityce promującej prawa kobiet, a nie 
polityce, która podporządkowuje wszystko konkurencji;

6. wzywa Komisję, Europejski Bank Centralny, Radę i państwa członkowskie do nadania 
absolutnego pierwszeństwa integracji społecznej i prawom kobiet, dostosowując w 
odpowiedni sposób właściwe polityki, w tym politykę rozdziału dochodów, i gwarantując 
godny poziom najniższego wynagrodzenia.


