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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão do 
Emprego e dos Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Sublinha que as mulheres e as crianças são as principais vítimas das políticas 
crescentemente neoliberais, que mantêm elevados níveis de pobreza e exclusão social, 
com mais de 16% da população em risco de pobreza mesmo depois das transferências 
sociais; esse risco agrava-se quando são imigrantes, idosas, deficientes e membros de 
famílias monoparentais;

2. Regista que as crianças correm um risco de pobreza superior à média na maior parte dos 
Estados-Membros; em alguns, quase uma em cada três crianças está em risco de pobreza, 
que se agrava quando as crianças vivem no seio de famílias monoparentais, 
maioritariamente constituídas por mulheres ou mulheres desempregadas;

3. Realça que a pobreza e a exclusão social têm um carácter pluridimensional, destacando-
se no entanto a situação económica das famílias, as condições de habitação, o acesso à 
educação, à saúde e aos cuidados continuados;

4. Sublinha que a prioridade dada às políticas monetárias, incluindo os oito aumentos da 
taxa de juro pelo Banco Central Europeu em menos de ano e meio, contribuíram para 
agravar as injustiças e as desigualdades sociais e territoriais, mantendo a pobreza e a 
exclusão social em níveis muito elevados, com cerca de 20%, ou mais, de pessoas em 
risco de pobreza em diversos Estados-Membros, atingindo especificamente as mulheres;

5. Insiste na importância de manter serviços públicos de qualidade, um forte sistema de 
segurança social público e universal, e elevados níveis de protecção social e emprego de 
qualidade e com direitos, pelo que se impõe dar prioridade a políticas que apostem nos 
direitos das mulheres e não a políticas que subordinem tudo à concorrência;

6. Exorta a Comissão , o Banco Central Europeu, o Conselho e os Estados-Membros a 
darem prioridade máxima à inclusão social e aos direitos das mulheres, alterando as 
respectivas políticas em conformidade, incluindo a política de repartição de rendimentos, 
e garantindo rendimentos mínimos dignos.
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