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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že ženy a deti sú hlavnými obeťami stále intenzívnejších neoliberálnych 
politík, vďaka ktorým zostáva úroveň chudoby a sociálneho vylúčenia vysoká s viac ako 
16 % populácie vystavenými riziku chudoby aj po vyplatení sociálnych dávok; pričom 
toto riziko sa zvyšuje v prípade prisťahovalcov, starších osôb, osôb so zdravotným 
postihnutím a členov rodín s jedným rodičom;

2. poznamenáva, že deti sú vystavené nadpriemernému riziku chudoby vo väčšine 
členských štátov; v niektorých z nich je tomuto riziku vystavené takmer každé tretie dieťa 
a toto riziko je vyššie, ak deti žijú s jedným rodičom, ktorým je vo väčšine prípadov žena, 
prípadne nezamestnaná žena;

3. zdôrazňuje, že chudoba a sociálne vylúčenie majú mnoho aspektov, z ktorých 
najvýznamnejšie sú ekonomická situácia rodiny, podmienky bývania, prístup k vzdelaniu, 
k zdravotnej a dlhodobej starostlivosti;

4. zdôrazňuje, že uprednostňovanie menových politík vrátane ôsmich zvýšení úrokovej 
miery Európskou centrálnou bankou za obdobie necelého roka a pol, prispieva k väčšej 
sociálnej a územnej nespravodlivosti a nerovnosti, pričom chudoba a sociálne vylúčenie 
ostávajú na veľmi vysokej úrovni a v rôznych členských štátoch približne 20 alebo viac 
percent osôb, a to najmä žien, čelí riziku chudoby;

5. trvá na tom, že je dôležité zachovať kvalitné verejné služby, silný systém verejného 
a všeobecného sociálneho poistenia, vysokú úroveň sociálnej ochrany a kvalitné 
zamestnanie s právami, čo znamená uprednostňovať politiky, ktoré vsádzajú na práva 
žien a nie na politiky, ktoré všetko podriaďujú konkurencii;

6. žiada Komisiu, Európsku centrálnu banku, Radu a členské štáty, aby v prvom rade 
maximálne podporovali sociálnu integráciu a práva žien, zodpovedajúcim spôsobom 
zosúladili príslušné politiky vrátane politiky prerozdeľovania príjmov a garantovali 
dôstojné minimálne mzdy.
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