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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve, 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da so ženske in otroci glavne žrtve čedalje bolj neoliberalnih politik, zaradi 
katerih revščina in socialna izključenost ostajata na visoki stopnji, pri čemer se kljub 
socialnemu transferju več kot 16 odstotkov prebivalstva nahaja na robu revščine; to 
tveganje je še večje, ko gre za priseljence, ostarele, invalide in člane enostarševskih 
družin;

2. ugotavlja, da so otroci v večini držav članic izpostavljeni nadpovprečno velikemu 
tveganju revščine; v nekaterih državah revščina grozi skoraj vsakemu tretjemu otroku, še 
huje pa je v primerih, ko otroci živijo v enostarševskih družinah, ki jih v večini primerov 
sestavljajo ženske ali nezaposlene ženske;

3. poudarja, da imata revščina in socialna izključenost več vidikov, pri čemer velja poudariti 
ekonomski položaj družin, stanovanjske pogoje, dostop do izobraževanja, zdravstvenega 
varstva in trajne oskrbe;

4. poudarja, da dajanje prednosti monetarnim politikam, vključno z osmimi zvišanji 
obrestnih mer, ki jih je Evropska centralna banka uvedla v manj kot letu in pol, prispeva 
k čedalje večjim krivicam ter socialni in ozemeljski neenakosti, ohranja zelo visoko 
stopnjo revščine in socialne izključenosti, zaradi česar je v različnih državah članicah na 
pragu revščine približno 20 ali celo več odstotkov oseb, pri čemer so prizadete zlasti 
ženske;

5. vztraja, da je zelo pomembno ohraniti kakovostne javne storitve, močan sistem javnega in 
splošnega socialnega varstva ter visoko raven socialne zaščite in kakovostnih delovnih 
mest s pravicami, zaradi česar je treba dati prednost politikam, ki se zavzemajo za pravice 
žensk, in ne politikam, pri katerih je vse podvrženo konkurenci;

6. poziva Komisijo, Evropsko centralno banko, Svet in države članice, naj dajo največjo 
prednost socialnemu vključevanju in pravicam žensk, ustrezno spremenijo zadevne 
politike, vključno s politiko porazdelitve dohodkov, in zagotovijo minimalni dostojni 
dohodek.


