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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea între sexe recomandă Comisiei pentru ocuparea 
forţei de muncă şi afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază faptul că femeile şi copiii sunt principalele victime ale politicilor tot mai 
neoliberale care menţin sărăcia şi excluderea socială la niveluri ridicate, cu mai mult de 
16% din populaţie în prag de sărăcie, chiar şi după transferurile sociale; acest pericol de 
sărăcie se agravează atunci când este vorba de imigranţi, vârstnici, persoane cu handicap 
şi membri ai familiilor monoparentale;

2. constată că copiii sunt supuşi unui risc de sărăcie peste medie în majoritatea statelor 
membre; în unele dintre acestea, aproape unul din trei copii se află în pericol de sărăcie, 
pericol care se agravează atunci când copiii trăiesc în familii monoparentale, constituite 
în marea lor majoritate de femei sau de femei şomere;

3. subliniază faptul că sărăcia şi excluderea socială au un caracter pluridimensional, cele 
mai importante elemente ale lor fiind totuşi situaţia economică a familiilor, condiţiile de 
trai, accesul la educaţie, la sănătate şi la îngrijire continuă;

4. subliniază faptul că prioritatea acordată politicilor monetare, inclusiv cele opt majorări 
ale ratei dobânzii de către Banca Centrală Europeană în mai puţin de un an şi jumătate, au 
contribuit la agravarea nedreptăţilor şi inegalităţilor sociale şi teritoriale, menţinând 
sărăcia şi excluderea socială la niveluri foarte ridicate, cu aproximativ 20% sau mai mult 
dintre persoane în prag de sărăcie în diferite state membre, situaţie care afectează în 
special femeile;

5. insistă asupra importanţei păstrării unor servicii publice de calitate, a unui sistem solid de 
asigurări sociale public şi universal, precum şi a unor niveluri ridicate de protecţie socială 
şi de locuri de muncă de calitate şi cu drepturi, lucru care implică să se acorde prioritate 
politicilor care se axează pe drepturile femeilor şi nu politicilor care subordonează totul 
concurenţei;

6. îndeamnă Comisia, Banca Centrală Europeană, Consiliul şi statele membre să acorde 
prioritate maximă integrării sociale şi drepturilor femeilor, modificând corespunzător 
politicile respective, inclusiv politica de repartizare a veniturilor, şi garantând venituri 
minime demne.


